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Profilul general al
municipiului

1.1. Scurt istoric
Constanţa este cea mai veche aşezare continuă din România, încă din antichitatea
grecească și deopotrivă cel mai vechi port locuit fără întrerupere de la Marea Neagră, iar
istoria orașului reprezintă cel mai important şi cel mai reprezentativ brand al oraşului.

Constanța este unul dintre cele mai vechi orașe atestate de pe teritoriul României. Mărturii
documentare incontestabile de natură arheologică atestă existenţa, încă din secolele VII-VI
î.Hr., a coloniei și oraşului Tomis, pe promontoriul care reprezintă vatra orașului Constanţa
de astăzi. Prima atestare documentară datează din 657 î.Hr., când pe locul actualei
peninsule s-a format colonia greacă Tomis. Tomisul a fost întemeiat în cadrul unui amplu
proces de colonizări greceşti pe ţărmul Pontului Euxin, căpătând de facto atributele unui
oraş începând din secolul IV î.Hr. În timpul dominației romane, Tomisul a devenit o
adevărată metropolă a Pontului stâng. Prezența la Tomis a poetului Publius Ovidius Naso,
în primii ani ai secolului I d.Hr, a conferit orașului legitimitate și recunoaștere culturală
suplimentară la nivel european/continental. Importanţa Tomisului a crescut considerabil în
vremea împăratului Constantin cel Mare, din al cărui nume derivă numele actual al oraşului.
Dezvoltarea substanțială a orașului s-a realizat abia după victoria României în Războiul de
Independenţă (1878), când provincia Dobrogei a fost unită cu România. O a doua etapă a
procesului de evoluţie exponențială a Constanţei a reprezentat-o perioada interbelică.

Istoria orașului Constanța include, de la ctitorirea coloniei grecești Tomis până în
actualitate, multiple epoci și perioade istorice de dezvoltare (grecească, romană, bizantină,
otomană, românească) care conferă istoriei locului unicitate și relevanță la nivel național,
european și internațional.

1.2. Poziția geografică și relieful
Municipiul Constanța, reședință a județului Constanța, este situat în extremitatea de sud-
est a României, la țărmul Mării Negre, având coordonatele: 440°11' - latitudine nordică,
280°39' - longitudine estică. Suprafața teritoriului administrativ (inclusiv Palazu Mare şi
Mamaia) este de 124,89 km pătrați.

La limita de nord a orașului se situează stațiunea Mamaia, plaja întinzându-se pe o lungime
de peste 6 km, orientată spre est, ceea ce îi conferă însorire tot timpul zilei. Din punct de
vedere geografic, stațiunea Mamaia este o lagună. Din punct de vedere administrativ,
Mamaia reprezintă un cartier al municipiului Constanța. Orașul Constanța este lipit în partea
lagunară de nord, prin stațiunea Mamaia, de orașul Năvodari, în partea deluroasă de nord-
vest, prin cartierul Palazu Mare, de orașul Ovidiu, iar în partea de sud, prin portul Constanța
Sud, de comuna Agigea.

O mare parte din suprafața orașului se află într-o zonă lagunară, având lacul Siutghiol în
nord și lacul Tăbăcărie în est-nord-est. Municipiul Constanța este mărginit la nord-vest și
nord de Canalul Poarta Albă Midia Năvodari, la est de Marea Neagră, iar la sud și vest de
Canalul Dunăre-Marea Neagră. Deși la suprafață orașul nu are nici o sursă de apă
curgătoare, pe sub Constanța trece un curs de apă subteran care curge cu 2 metri pe zi din
direcția sud-vest spre nord-est și al cărui debit îl depășește cu mult pe cel al Dunării, fiind
cel mai important zăcământ de apă potabilă din România. Toată apa potabilă furnizată
populației orașului este extrasă prin câteva zeci de puțuri din acest acvifer subteran și
numai consumul industrial se face din sursa de suprafață "Galeșu", aflată pe Canalul Poarta
Albă-Midia-Năvodari. Din acest motiv municipiul Constanța nu s-a aflat niciodată în situația
de a restricționa consumul de apă potabilă, chiar și în vârf de sezon turistic, pe caniculă sau
secete prelungite.
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Municipiul Constanța, cu regiunea sa înconjurătoare, reflectă fidel alcătuirea substratului
său geologic; relieful intravilanului și împrejurimile sale constituie o expresie a modulării
externe fizico-geografice a acestui substrat. Marea și uscatul au avut aici un rol hotărâtor
atât în dezvoltarea orașului, cât și în evoluția geografică a teritoriului dobrogean. Sub
raportul reliefului, zona geografică a municipiului Constanța face parte din unitatea naturală
a Dobrogei de sud, care, în acest sector, prezintă un aspect puternic fragmentat. Relieful
pe care este situat municipiul Constanța îl constituie țărmul Mării Negre și înălțimile reduse
ale podișului dobrogean.

În zona de țărm, trăsătura principală a reliefului o formează partea terminală a platformei
continentale, cu o pantă ușor înclinată spre mare și care se încheie cu o faleză înaltă și
abruptă; ca rezultat al interacțiunii între apă și uscat din zona continentală, s-a dezvoltat o
peninsulă de formă alungită pe suprafața căreia au luat ființă primele așezări. Vatra orașului
s-a extins pe teritoriul acestor două unități naturale (peninsulară și continentală), care, din
punct de vedere fizico-geografic și economic, se deosebesc între ele, împărțind orașul în
două unități geografice distincte. Zona peninsulară a orașului se caracterizează printr-un
relief fragmentat, terminat printr-o faleză cu înălțimi mai mari în partea de nord-vest și
ceva mai reduse în sud-est. Zona continentală ocupă o suprafață mult mai mare decât
prima, având o formă larg boltită, cu dealuri aproape imperceptibile ce ating în unele
puncte înălțimi de peste 70 m.

În afara numeroaselor dotări social-culturale și de învățământ, stabilimente de sănătate,
operatori economici, Constanța este bogată în obiective turistice reprezentative, unele cu
valoare unicat, excepționale prin mărturiile istorice conservate în municipiu. Activității
economice a municipiului i se adaugă și funcția balneo-climaterică, ce o înglobează și pe
cea turistică; prin gradul său de dezvoltare economică, social-culturală și prin concentrarea
unei părți însemnate a populației, municipiul Constanța este și primul centru administrativ,
politic și cultural al regiunii istorice a Dobrogei. În municipiul Constanța își desfășoară
activitatea numeroase instituții administrative și culturale și sunt concentrate deopotrivă
instituții de cercetare științifică, de învățământ și cultură.

1.3. Caracteristici climatice
Clima municipiului Constanţa evoluează pe fondul general al climatului temperat
continental, prezentând anumite particularităţi legate de poziţia geografică între Dunăre și
Marea Neagră şi de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existenţa Mării Negre şi
a fluviului Dunărea, cu o permanentă evaporare a apei, asigură umiditatea aerului şi
totodată provoacă reglarea încălzirii acestuia. În general, influența Mării Negre are ca
rezultat modificarea caracterelor climatice, în sensul că amplitudinile termice diurne și
anuale sunt mai reduse în zonele respective.

Caracterul temperat-continental al climei (excepție făcând litoralul) este bine redat de
valoarea medie anuală a temperaturii aerului, care variază între 11°C și 14°C. În zona
litorală, climatul temperat-continental prezintă o accentuată influență marină. Căldura
verilor este atenuată de briza mării și iernile sunt marcate de vânturi puternice și umede
ce suflă dinspre mare. Influențele Mării Negre se resimt prin toamne lungi și călduroase și
primăveri târzii și răcoroase.

Un alt factor care influențează clima municipiului Constanța îl reprezintă altitudinea redusă
a reliefului, precum și orientarea și înclinarea pantelor care provoacă local diferențieri
climatice ca urmare a variației unghiului de incidență a razelor solare. Radiația solară este
diferențiată, în sensul că durata de strălucire a soarelui este mai mare în partea de sud a
județului decât în partea de nord.

Temperaturile medii multianuale se înscriu cu valori superioare mediei pe ţară. Aceste
trăsături ale climatului pun în evidenţă prezenţa unei temperaturi medii anuale de
11,9-12,10°C în zona litorală, 11,0-11,30°C în zona vestică, de-a lungul Dunării, 11,3°C
în zona centrală a județului și 11,0°C în partea sudică. Având în vedere evoluția valorilor
de temperatură a aerului, se constată faptul că în ultimii ani s-au înregistrat mai multe zile
pe an cu temperatura maximă a aerului de peste 30°C. În cursul unor asemenea zile s-a
depășit și pragul critic de 80 unități al indicelui de confort termic. Cea mai rece perioadă a
anului este de obicei a treia decadă a lunii ianuarie, când temperatura aerului coboară în
unele ierni până la valori de -20, -21°C, iar vântul suflă puternic, viscolind ninsoarea și
troienind zăpada. Temperatura minimă absolută înregistrată în municipiul Constanţa a fost
de - 25°C, la 10 februarie 1929, iar temperatura maximă absolută înregistrată a fost 38,5°C
la Constanţa, la 10 august 1927. La 27 februarie 1995, la Medgidia, s-a înregistrat cea mai
ridicată temperatură din ţară pe timp de iarnă, aceasta fiind de + 26°C.

11



Conform datelor primite de la Centrul Meteorologic Dobrogea, din analiza cantităților medii
multianuale de precipitații înregistrate pe teritoriul municipiului, influența Mării Negre este
evidentă. Cantitățile reduse de precipitații situează Constanța printre regiunile cu cele mai
mici valori din țară.

Repartiția cantităților medii anuale de precipitații este neuniformă. De asemenea, se
constată o mare disproporție între perioada caldă și perioada rece a anului. Începutul
anotimpului cald, iunie, este marcat de o creștere a cantităților de precipitații, rezultat al
ploilor torențiale. În lunile iulie și august, cantitățile medii scad față de lunile precedente.
În perioada mai-iunie se înregistrează averse de ploaie care pot avea și caracter torențial,
însoțite frecvent de descărcări electrice și uneori de grindină și de intensificări susținute ale
vântului, cu aspect de vĳelie.

Drept caracteristică generală, în evoluția precipitațiilor se disting două perioade pentru
perioada rece a anului: una mai umedă (noiembrie-ianuarie) și alta mai uscată (februarie-
martie). În ultimii ani, în sezonul rece s-au înregistrat cantități mai mari de precipitații, cu
precădere în luna ianuarie.

Vânturile sunt determinate de circulaţia general atmosferică şi de condiţiile geografice
locale. Caracteristice zonei sunt vânturile din nord și nord-est, care își păstrează caracterul
predominant. În sezonul cald, pe litoral predomină vântul din direcțiile sud-est și sud.
Specifică litoralului este circulația locală a aerului, sub forma brizelor. Clima litoralului este
blândă, vara zilele sunt lungi și călduroase, durata de strălucire a soarelui în luna iulie este
de 10-12 ore pe zi, iar temperatura medie zilnică este de 24-25°C. În sezonul cald, brizele
marine bogate în aerosoli atenuează arșița zilelor toride.

1.4. Reţeaua hidrografică
Marea Neagră

Marea Neagră mărgineşte judeţul spre est, având suprafaţa de 413.488 km². Suprafața
bazinului Mării Negre este de 2.405.000 km², reprezentând 20% din suprafața Europei;
Marea Neagră are ca principali afluenți fluviile Dunărea, Niprul, Nistrul, Bugul și Kabanul.
80% din afluenții Mării Negre se varsă în partea de Nord-Vest a platoului continental,
ponderea cea mai mare având-o fluviul Dunărea, care reprezintă 70% din debitele afluente
din partea de Nord-Vest a Mării Negre. Dunărea drenează 1/3 din suprafața bazinului
hidrografic de-a lungul celor 2780 km, având un aport de cca 198 km³/an apă dulce. Marea
Neagră este o mare de tip continental deschisă; are țărmurile crestate, cu golfuri larg
deschise, cu puţine peninsule (Crimeea) şi insule (Insula Şerpilor).

Salinitatea apei mării oscilează între 17% pe litoralul românesc, 18% în largul mării şi 22%
la mari adâncimi. Temperatura medie anuală a apelor Mării Negre în zona litoralului
românesc este de 12,7°C.

Flora şi fauna se dezvoltă numai în stratul superior al Mării Negre (până la 180 m
adâncime). Se întâlnesc forme proprii precum familia sturionilor, formele mediteraneene –
scrumbia albastră, iar la gurile de vărsare ale fluviilor forme de apă dulce. Frecvent pot fi
întâlnite forme interesante precum calul de mare, pisica de mare, unele specii de delfin
(porcul de mare), un mic rechin (câinele de mare) şi, mai rar, foca din Marea Neagră. Flora
este alcătuită din alge verzi, roşii şi brune şi se dezvoltă până la adâncimea de 75-80 m,
până unde pătrunde lumina soarelui.

Starea apelor costiere la nivelul litoralului românesc este determinată de fluviul Dunărea,
la nivelul căruia se exercită presiunile cumulate din tot bazinul dunărean, acesta aducând
în Marea Neagră cantități importante din aportul anual de poluanți. De asemenea, starea
apelor costiere românești este influențată și de aporturile de poluanți din sectorul ucrainean
al Mării Negre, consecință a direcției predominante Nord-Sud a curenților marini, precum și
de procesele care au loc la nivelul Mării Negre.

Plaja Mării Negre se întinde pe toată partea de est a municipiului Constanța, pe o lungime
de aproximativ 10 km, având în prezent o suprafață de 65,27 ha, din care 46,41 ha
reprezintă plaja înnisipată rezultată în urma derulării Proiectului de reabilitare a plajelor.

Municipiul Constanța este deficitar în privința apelor curgătoare. Apele acestuia sunt
reprezentate de lacuri: Siutghiol-Mamaia, Tăbăcărie.
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Lacul Siutghiol

Are origine lagunară și este format pe calcare jurasice şi cretacice. Este situat în staţiunea
Mamaia, apele acestuia fiind intens folosite în industrie, piscicultură, irigaţii, dar şi pentru
agrement. Lacul Siutghiol este alimentat de izvoare subterane.

Principalele caracteristici ale acestuia: suprafaţa – 1778,39 ha; lăţimea – max. 4.2 km,
min. 2.5 km; lungimea – 7.5-8.5 km (dreaptă-mediană); lungimea liniei de ţărm – 30 km;
adâncimea maximă -17.05 m, adâncimea medie -4.65 m; adâncimea faţă de nivelul mării
-14.90 m; volumul de apă – 88,7 milioane m³.

Prin intermediul lacului Tăbăcărie, lacul Siutghiol are curgere către Marea Neagră. Valorile
pe ansamblu lac ale indicatorilor regimului de oxigen şi nutrienți corespund clasei a IV-a,
indicatorii gradului de mineralizare corespund clasei a V-a de calitate, metalele corespund
clasei a III-a, substanţele toxice corespund clasei I. Calitatea globală a apei pe ansamblu
lac corespunde din punct de vedere chimic clasei a V-a de calitate.

Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, coroborate cu structura
biocenozei fitoplanctonice în conformitate cu Ordinul 1146/2002, lacul Siutghiol poate fi
încadrat la nivelul anului 2004 ca fiind hipertrof.

Lacul Tăbăcărie

Lacul Tăbăcărie este un liman fluvio–marin, amplasat aproape de ţărmul Mării Negre.

Poziţia lacului Tăbăcărie faţă de nivelul mării este ridicată cu cca. 125 cm, aceasta fiind de
mare importanţă deoarece reflectă condiţiile de evoluţie ale lacului, precum şi sensul
comunicării cu marea.

Principalele caracteristici ale acestuia: suprafaţa - 80,9 ha; lăţime: max-0.875 km;
med-0.700 km; lungimea liniei de ţărm- 4 km; adâncime: max-6.15 m; med-2.15 m;
adâncime faţă de nivelul mării -4.90 m.

În lacul Tăbăcărie debuşează o parte din canalizarea pluvială a municipiului Constanţa,
respectiv colectoare care sunt prevăzute cu praguri deversoare pentru captarea apelor
menajere şi pluviale şi transportarea acestora la staţii de pompare ape uzate. Datorită
acestui aport de ape uzate menajere, calitatea apei lacului s-a degradat în ultimii ani,
acesta fiind încadrat în categoria lacurilor hipertrofe.

Se caracterizează prin valori ridicate ale substanţelor nutritive, cu o distribuţie a oxigenului
în masa apei de tip clinograd: valoarea oxigenului dizolvat scade odată cu creşterea
adâncimii. Valorile pe ansamblul lacului pentru indicatorii regimului de oxigen, indicatorii
gradului de mineralizare şi nutrienţi corespund clasei a IV-a, iar valorile metalelor şi
substanţelor toxice corespund clasei a III-a de calitate.

Calitatea globală a apei pe ansamblu lac corespunde din punct de vedere chimic clasei a IV-
a de calitate. Valorile azotului mineral total de 6.87 mg/l ale fosforului total de 0.67 mg/l şi
valoarea biomasei fitoplanctonice de 17.57 mg/l încadrează lacul în tipul hipertrof. Azotul
total atinge valoarea maximă de 13.18 mg N/ l în luna februarie. Interpretând valorile
indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, coroborate cu structura biocenozei
fitoplanctonice în conformitate cu Ordinul 1146/2002, lacul poate fi încadrat la nivelul
anului 2006 ca fiind hipertrof.
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Lista arealelor în care sunt prezente diguri:

• staţiunea Mamaia: epiu şi sparge-val;

• Constanţa (Cap.Singol-Port Tomis): epiu şi sparge-val.

Areale afectate de eroziuni:

• Constanţa (zona costieră);

• Faleza dig port Constanţa Sud Agigea.

Conform A.B.A.D.L., pe raza teritorială a municipiului Constanța, instituția deține în
administrare cursul de apă Cocoș, care conform Atlasului Cadastral al Apelor aparține
Bazinului Hidrografic Litoral și străbate municipiul Constanța pe o lungime de 3.50 km.

Plaja litoralului românesc este nominalizată în mod expres în HG nr. 1705/2006 privind
aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al statului, evidențiată
la numărul MF 64001, ca fiind imobil aflat în domeniul public al statului, dat în
administrarea AN Apele Române în conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996. Pe raza
teritorială a județului Constanța, ABA Dobrogea Litoral a intabulat în favoarea statului
român, administrator ANAR prin ABADL, o suprafață de 3.837.554 mp respectiv, suprafața
de 1.926.135 mp pe raza teritorială a Municipiului Constanța, reprezentând plaja Mării
Negre.

De asemenea, faleza litoralului românesc este nominalizată în mod expres în HG nr.
1705/2006 privind aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al
statului, evidențiat Ia Anexa 12 la numărul MF 64002, ca fiind imobil aflat în domeniul
public al statului, dat în administrarea AN Apele Romane în conformitate cu Legea Apelor
nr. 107/1996. Până în prezent, pe raza teritorială a județului Constanța, ABA Dobrogea
Litoral a intabulat în favoarea statului român, administrator AN Apele Române prin ABADL,
o suprafața de 260.796 mp respectiv, suprafața de 9.417 mp pe raza teritorială a
Municipiului Constanța, reprezentând faleza Mării Negre.

ABA Dobrogea Litoral în baza Contractelor de cadastru și topografie, are în curs de
intabulare o suprafață de 46.528 mp reprezentând faleza Mării Negre, în județul
Constanța.
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1.5. Populația (cadrul general)
Conform Direcției Județene de Statistică Constanța, municipiul Constanța este pe locul 5 în
România raportat la numărul de locuitori. Astfel, la 1 iulie 2021, populația municipiului a
fost de 306.607 de locuitori. Dintre aceștia, 142.957 (46.6%) erau de sex masculin, iar
163.650 (53.4%) de sex feminin.

În ceea ce privește vârsta populației, tot la 1 iulie 2021, în mun. Constanța erau 48.878 de
persoane minore (sub 18 ani), 110.618 persoane cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani
(inclusiv) și 147.111 persoane cu vârste de peste 45 de ani.
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La aceeași dată (1 iulie 2021), județul Constanța avea o populație de 758.186 de persoane.
Astfel, în mun. Constanța locuiesc 40.4% dintre cetățenii județului.

În ultimii ani a fost înregistrată o ușoară scădere a populației municipiului, înregistrându-se
o descreștere de 2.230 de locuitori între 2019 și 2020 și de 3.575 de locuitori între 2020 și
2021 (sursa: Direcția Județeană de Statistică Constanța):

1.6. Profilul sintetic socio-geo-
economic
Constanţa este un municipiu aflat pe coasta Mării Negre, în partea de sud-est a României,
în regiunea istorică Dobrogea, reşedinţă a judeţului cu acelaşi nume şi cel mai mare oraş
al regiunii de dezvoltare sud-est.

Constanţa este totodată principalul port al Mării Negre de pe teritoriul românesc,
găzduiește unul dintre cele mai importante şantiere navale din România; potrivit celor mai
recente date, este un centru economic deosebit de important al României. Importanţa
oraşului a fost evidențiată și exploatată la nivel național prioritar după unirea Dobrogei cu
România (1878), iar astăzi orașul are o importanță geostrategică deosebită pentru România
și aliații săi, în contextul arhitecturii de securitate NATO din regiunea extinsă a Mării Negre
și al provocărilor la adresa securității din regiune.

Constanţa este cel mai important oraş portuar de pe coasta română a Mării Negre.
Importanţa funcţiei turistice a municipiului este, de asemenea, în creştere exponențială.
Constanţa este totodată un centru industrial, comercial şi turistic de importanţă naţională.

Direcțiile principale de dezvoltare ale municipiului le reprezintă construcţia de ansambluri
rezidenţiale şi blocuri de apartamente, dar și de hoteluri. În ultimii ani se remarcă o atenţie
deosebită pentru construirea de ansambluri rezidenţiale la limitele exterioare ale oraşului.
Construcţia de blocuri de apartamente şi birouri, cu spaţii comerciale este, de asemenea,
în expansiune. Sectorul construcţiilor înregistrează în continuare un adevărat boom la
nivelul municipiului. Deși figurează în primele 5 județe ale României, ca pondere în PIB,
Constanța reprezintă doar un pol al prosperității relative, iar avantajele poziției sale
geografice nu au fost fructificate pe deplin din punct de vedere economic. Mai mult decât
atât, Constanța a decăzut din punct de vedere economic, marii investitori ocolind constant
municipiul și județul Constanța, deși acestea prezentau toate premisele pentru a fi
considerate drept primă alegere a marilor companii autohtone și chiar străine.

Pentru dezvoltări sustenabile ale orașului și pentru transformarea pe termen lung a orașului
într-unul european modern sunt necesare și prioritare o reîmprospătare urbanistică
modernă, o valorificare mai inspirată a poziției sale geografice și geopolitice, o promovare
creativă a municipiului și stațiunii Mamaia ca destinație turistică prioritară la nivel național
și regional, valorificarea sporită a potențialului său istoric, cultural și arhitectural,
construirea de parcuri industriale, tehnologice și logistice care să atragă forță de muncă
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înalt calificată, precum și atragerea de investiții. Dezvoltarea unui parc industrial /
tehnologic poate transforma Constanța dintr-un pol al prosperității relative într-un
incubator/multiplicator economic; orașul, județul, dar și regiunea de sud-est a României,
pot avea astfel posibilitatea de a deveni un pol al dezvoltării economice. Piața muncii
depinde, în Constanța, preponderent, de trei domenii: turistic, agricol și portuar. Apariția
unor companii mari, cu investiții semnificative la nivelul municipiului, ar putea reseta
semnificativ piața locală a muncii, prin atragerea de capital uman, dar și prin creșterea
concurenței dintre angajatori. Înființarea, în 2021, a Agenției de Dezvoltare Durabilă a
județului Constanța, a creat premise pentru consolidarea/eficientizarea platformelor,
instrumentelor și acțiunilor în domeniul dezvoltării durabile ale autorităților locale și
județene.
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Relațiile externe ale
municipiului

2.1. Cooperarea cu orașe înfrățite /
partenere și cu alte orașe. Prioritățile
municipiului Constanța în domeniul
relațiilor externe pentru anul 2021
Primăria Municipiului Constanța a dezvoltat de-a lungul timpului o rețea de 27 de orașe
partenere din întreaga lume, printre care se numără Brest (Franța), Sulmona, Trapani și
Genova (Italia), Fort Lauderdale și Mobile (SUA), Yokohama (Japonia), Istanbul, Izmir,
Tepebasi-Eskișehir și Silivri (Turcia), Odessa (Ucraina), Batumi (Georgia), Rotterdam
(Regatul Țărilor de Jos), Turku (Finlanda), Shanghai (Republica Populară Chineză) etc.

În acest context, un obiectiv prioritar al municipalității pentru anul 2021 (în sens larg
pentru perioada 2021-2024) l-a reprezentat consolidarea capacității de import de bune
practici de la partenerii externi, astfel încât să se poată cunoaște și aplica în municipiu cele
mai bune soluții, deja funcționale în alte orașe din Europa și din lume, în diferite domenii
sectoriale de dezvoltare urbană. Până în prezent au fost solicitate și obținute de la
partenerii externi exemple de bune practici în diferite domenii precum digitalizarea,
serviciile publice, cultura, educația, turismul, mobilitatea urbană – în general strategiile
Smart City etc.

De asemenea, a fost evaluată în mod permanent funcționalitatea actualei rețele de orașe
partenere și au fost propuse și adoptate periodic măsuri privind creșterea eficienței
colaborării cu partenerii externi.

Un alt deziderat l-a reprezentat consolidarea rolului strategic al orașului în zona de vest a
Mării Negre și, implicit, a relațiilor de colaborare cu orașe-port din bazinul Mării Negre,
precum și cu orașe-port din alte spații maritime care mizează pe experiențe similare de
dezvoltare urbană. Pentru bazinul Mării Negre se are în vedere, prioritar, încheierea unei
înțelegeri de cooperare cu municipiul Varna din Republica Bulgaria, precum și valorizarea
maximală a celor existente – prioritar, Istanbul (Turcia), Odessa (Ucraina) și Batumi
(Georgia).

Municipalitatea a urmărit, pentru perioada următoare, crearea și/sau consolidarea relațiilor
cu municipii și orașe din țări cu care România are relații de parteneriat strategic, prioritar
Republica Moldova, SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, Polonia, Franța, Georgia. Evidențiem
caracterul aparte al relațiilor cu Statele Unite ale Americii, partener strategic, cu care
municipiul dezvoltă relații intensificate și datorită proximității Bazei NATO de la Mihail
Kogălniceanu și interacțiunilor constante cu militarii americani dislocați aici.

Un accent deosebit a fost pus pe consolidarea raporturilor de colaborare cu parteneri
(municipii și orașe) din UE și SUA. În acest sens, au fost intensificate raporturile cu
partenerii europeni existenți și au fost căutate soluții pentru multiplicarea relațiilor cu
parteneri din spațiul euroatlantic, extinderea rețelei de parteneriate, precum și
eficientizarea și diversificarea instrumentelor de colaborare cu partenerii existenți. Au avut
loc vizite în SUA și Grecia.

Au fost inițiate și sunt în diferite faze de lucru intenții și demersuri de statuare a unor relații
de parteneriat și/sau colaborare cu municipalități din Germania, Republica Moldova,
Bulgaria, Polonia, Macedonia de Nord etc.

Relațiile directe cu orașele-partenere au fost facilitate și prin intermediul contactelor
sistemice ale primarului municipiului Constanța cu ambasadele statelor respective
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acreditate în România și/sau contacte online cu reprezentanții altor misiuni diplomatice și
consulare acreditate în România, precum și cu reprezentanți ai primăriilor orașelor
partenere.

Sunt proiecte în derulare, în diferite domenii (sănătate, educație, turism, Smart City etc.),
cu parteneri externi din Finlanda, Franța, Estonia, Marea Britanie, Georgia, SUA, Turcia,
Italia. Se mizează pe schimburi mai solide de bune practici și experiență sectorială cu țări
care dețin expertize omologate ca bune practici la nivelul UE și sunt evoluții notabile în ceea
ce privește însușirea unor bune practici sectoriale oferite prin diferite platforme online de
către ambasadele Franței, Estoniei, Marii Britanii, Finlandei etc.

Prioritatea-zero a gestionării domeniului relațiilor internaționale a reprezentat-o
consolidarea capacității de import de bune practici de la partenerii externi, în corelare
directă cu valorificarea multidimensională a potențialului geopolitic specific al municipiului
Constanța.

2.2. Cooperarea cu diverse asociații
și rețele de orașe europene.
Cooperarea transfrontalieră. Acțiuni
și activități relevante în domeniul
relațiilor internaționale desfășurate
în anul 2021
Prin modificarea Organigramei UAT Constanța, s-a înființat Biroul de Relații Internaționale
și Comunicare / BRIC, subordonat direct primarului municipiului Constanța, structură care
gestionează domeniul relațiilor internaționale ale municipiului.

A fost elaborată, în premieră la nivelul municipiului, o viziune integrată privind dezvoltarea
sistemului de relații internaționale al municipiului, cu patru direcții prioritare: consolidarea
capacității de import de bune practici de la partenerii externi și interni, crearea și/sau
consolidarea relațiilor cu municipii și orașe din țări cu care România are relații de
parteneriat strategic, inclusiv/prioritar R. Moldova, consolidarea rolului strategic al orașului
în zona de vest a Mării Negre și a relațiilor de colaborare cu orașe-port din bazinul Mării
Negre și consolidarea raporturilor de colaborare cu parteneri (municipii și orașe) din UE și
SUA.

Au fost stabilite, în premieră la nivelul municipalității, relații de înfrățire și colaborare cu
municipalități din Republica Moldova, țară cu care România are încheiat un parteneriat
strategic și derulează relații bilaterale speciale (dezvoltarea relației cu Republica Moldova
reprezintă o prioritate a politicii externe a României, fondată pe comuniunea de istorie,
limbă, tradiții şi cultură şi pe susţinerea aspirațiilor europene ale statului vecin). A fost
semnat în septembrie a.c. Acordul de Înfrățire cu municipiul Cahul (semnarea acestui acord
a fost aprobată prin Hotărâre a CLM Constanța), iar semnarea unui acord similar cu
municipiul Chișinău este prevăzută pentru perioada următoare.

Sunt în diferite stadii de negociere demersuri privind statuarea unor relații de colaborare cu
orașele Varna (Bulgaria), Gdansk (Polonia), Ohrid (Macedonia de Nord), Marsilia (Franța),
Hamburg, Düsseldorf și Kiel (Germania) și s-au purtat discuții de principiu privind stabilirea
de relații de cooperare cu orașe și municipii din Norvegia, Finlanda, Estonia, Marea Britanie,
Franța, Indonezia, Danemarca.

Raporturile actuale de parteneriat au fost exploatate prin inițierea și derularea de programe
în folosul cetățenilor – de exemplu, proiecte educaționale în colaborare cu Ambasada
Finlandei în România și Școala nr. 12 B. P. Hașdeu din Constanța, cu implicarea orașului
înfrățit Turku.

S-a derulat un schimb permanent de expertiză cu partenerii externi (prioritar Marea
Britanie, Estonia, Olanda, Finlanda, Grecia, Franța, Norvegia, Danemarca) pe domenii
importante privind funcționarea administrației locale și îmbunătățirea calității vieții
cetățenilor – energia verde, colectarea și reciclarea deșeurilor, digitalizarea, orașe
inteligente, servicii publice, infrastructură (inclusiv infrastructura medicală).
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În domeniul importului de bune practici de la parteneri externi s-a avut în vedere
participarea la proiecte și platforme online prin intermediul misiunilor diplomatice
acreditate în România, realizându-se un transfer permanent de know-how și expertiză
(proiecte online gestionate de Ambasadele Marii Britanii, Franței, Finlandei, Estoniei,
Olandei, Greciei, Norvegiei, Danemarcei etc.).

Municipiul Constanța a participat, alături de partenerii locali, la ediția 2021 a Târgului
Internațional de la Salonic, Grecia, în perioada 11-19 septembrie 2021.

Ca urmare a inițiativei municipalității, partenerii externi au oferit sprĳin pentru depunerea
unei candidaturi credibile a municipiului Constanța la titlul de Capitală Mondială a Cărții
UNESCO 2023, precum și la elaborarea primei strategii culturale a municipiului.

Se derulează programe și proiecte concrete (aflate în diferite faze de discuție, negociere,
implementare etc.) cu diferiți parteneri externi precum: Brest, Franța (proiectul construirii
unei case memoriale Anatol Magrin, activități comune pentru celebrarea Sărbătorilor Mării);
Sulmona, Italia (au fost transmise partenerului propuneri pentru: co-organizarea unei
mese rotunde internaționale pe tema operei pontice a poetului latin Publius Ovidius Naso,
participarea la proiectul „Casa lui Ovidiu”, realizarea de schimburi permanente de
experiență privind valorizarea vieții și operei lui Ovidius în spațiul public și cultural al celor
două orașe; de asemenea, un reprezentant al BRIC a participat la întâlnirea cu dl.
Gianfranco di Pierro, noul primar al orașului Sulmona, în cadrul proiectului Open Air Sport
al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius Constanța, pentru a
semna acordul general privind organizarea evenimentului sportiv Ovidio Running la
Sulmona și Constanța, în mai și septembrie 2022); Fort Lauderdale, SUA (o delegație a
municipiului Constanța a participat la ceremoniile dedicate împlinirii a doi ani de la stabilirea
relațiilor de colaborare și înfrățire dintre orașele Fort Lauderdale și Constanța. Ceremoniile
au avut loc la sediul Primăriei orașului Fort Lauderdale și au inclus discuții cu primarul
orașului Fort Lauderdale, Dean Trantalis și cu staff-ul acestuia, prezentarea oficială a
municipiului Constanța la ședința Consiliului orașului Fort Lauderdale și schimbul oficial de
steaguri ale celor două orașe în cadrul reuniunii ordinare a Consiliului orașului Fort
Lauderdale de la 16 noiembrie. Primarul orașului Fort Lauderdale i-a înmânat cu această
ocazie reprezentantului Primăriei Constanța Proclamația Consiliului orașului Fort Lauderdale
privind recunoașterea Zilei orașului Constanța și celebrarea acesteia în Fort Lauderdale. De
asemenea, municipiul Constanța a fost reprezentat la la cea de-a șasea ediție a Expoziției
Internaționale de Comerț și Cultură din Florida / Florida International Trade and Cultural
Expo / FITCE (17-18 noiembrie), cea mai importantă manifestare expozițională anuală de
profil din Florida. În perioada următoare vor fi implementate proiectele și inițiativele pe care
părțile le-au discutat cu această ocazie, printre care efectuarea unei donații de carte în
limba engleză pentru școlile din Constanța, promovarea reciprocă a autorilor locali,
scriitorilor și traducătorilor din Constanța și Fort Lauderdale, transmiterea către Constanța
a exemplelor de bune practici ale partenerilor din Fort Lauderdale în domeniul administrației
locale etc); Batumi, Georgia (intermedierea stabilirii unei colaborări între Biblioteca
Județeană din Constanța și Biblioteca din Batumi); Istanbul, Turcia - participarea unei
delegații a municipiului Constanța la primul summit al Rețelei orașelor balcanice B40 (B 40
Balkan Cities Network), organizat în perioada 28-30 noiembrie 2021, la Istanbul. Asociația
a fost înființată la inițiativa primarului orașului Istanbul, domnul Ekrem İmamoğlu, și
reunește principalele municipii și orașe ale țărilor din zona balcanică. Obiectivele prioritare
ale noii asociații regionale vizează schimbul de bune practici în numeroase domenii și
consolidarea cooperării între membrii Asociației în domenii de interes comun precum
infrastructura, transportul, schimbările climatice, tranziția digitală, precum și
intensificarea dialogului și cooperării în domeniile economie, cultură, inovație,
sustenabilitate urbană. Constanța este singurul oraș din România care face partea din
rețea, în virtutea relațiilor de înfrățire Constanța-Istanbul.

A fost acordat sprĳin pentru inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Indonezia la
Constanța.

Au fost desfășurate activități multiple pentru consolidarea rolului și profilului municipiului în
asociații internaționale și naționale precum: UNESCO (prin depunerea candidaturii pentru
titlul de Capitală Mondială a Cărții 2023), Liga Orașelor Istorice, Eurocities, Xarxa FP,
Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România / ALZIAR, Camera de
Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură / CCINA, Asociația Municipiilor din România.

În acest context, Primarul municipiul Constanța a semnat Declarația de la Paris privind
asumarea de angajamente pentru atingerea scopurilor climatice; se are în vedere totodată
participarea municipalității la noi inițiative, proiecte și formate de parteneriat între
municipalități, la nivel subregional, regional și global – Rețeaua Orașelor din Balcani / B40
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Balkan Cities Network, BTIN - Border Towns and Islands Network etc.

A fost pregătită participarea unei delegații a municipiului Constanța la cea de-a 7-a Gală
Anuală și la Summitul anual 2021 al organizației americane "Alianța", cea mai puternică și
influentă structură non-guvernamentală americană dedicată consolidării relației bilaterale
dintre România și SUA la Washington, SUA, în perioada 18-19 noiembrie 2021. Din
structura de conducere a Alianței fac parte foști ambasadori ai Statelor Unite în România,
iar președintele actual al acesteia este Jim Rosapepe. Municipiul Constanța a fost partenerul
regional al Alianței la ediția din 2021 a Galei, iar invitația adresată de către organizatori în
acest sens municipalității noastre a avut în vedere importanța orașului și a regiunii Mării
Negre pentru Statele Unite, partener strategic al României. La Gala Alianței, care a avut loc
la 18 noiembrie, delegația municipiului Constanța a susținut în fața auditoriului o alocuțiune
privind nevoia stimulării investițiilor americane în orașul și județul Constanța. În cadrul
acesteia au fost evidențiate motivele pentru care investitorii americani pot alege Constanța
și au fost prezentate principalele oportunități de investiții în orașul, portul și județul
Constanța.

S-a optimizat participarea municipiului la activitățile organizațiilor internaționale și
naționale prin renunțarea la formatele și structurile a căror eficiență nu a fost probată,
precum Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanța și Uniunea Internațională pentru
Transportul Public.

Au fost consolidate raporturile cu orașele Varna (Bulgaria), Eskișehir (Turcia), Salonic
(Grecia), Odessa (Ucraina), Gdansk (Polonia), Cahul (Republica Moldova) prin vizite,
schimburi de delegații, co-organizare de evenimente comune. S-a realizat consolidarea
relației cu orașul Lampedusa (Italia) în cadrul asociației BTIN - Border Towns and Islands
Network.

S-au organizat la Constanța ceremonii pentru celebrarea a 30 ani de înfrățire între
Constanța și Odesa (Ucraina) – ședința festivă a Consiliului Local al Municipiului Constanța,
cu semnarea unei Declarații privind continuarea și consolidarea cooperării dintre Constanța
și Odesa.

Au fost realizate multiple activități de diplomație publică, precum primirea unor delegații
ale misiunilor diplomatice acreditate în România și a unor delegații parlamentare străine.

A fost reluată tradiția activității Consiliului Diplomatic Consultativ al Municipiului Constanța,
în scopul atragerii investițiilor străine în municipiu și consolidării capacității de utilizare, de
către municipalitate, a exemplelor de bune practici sectoriale deținute de țările
reprezentate în municipiu de către consulii de carieră și onorifici. În acest sens, a fost
desfășurată o reuniune a Consiliului, iar acest format va continua prin reuniuni semestriale/
anuale.

Au fost organizate numeroase activități comune cu militarii americani, britanici și canadieni
dislocați la Baza Militară Mihail Kogălniceanu: vizite la școli și licee din municipiu, activități
sportive (meciuri de baschet și fotbal), sărbătorirea Zilei Independenței SUA la Constanța,
acțiuni de igienizare pe plajă).

Municipalitatea a sprĳinit organizarea de evenimente pentru celebrarea Zilei Republicii
Franceze la Constanța și sprĳină implementarea unor proiecte culturale, sociale, umanitare
în parteneriat cu Ambasada Greciei, Ambasada Franței, Ambasada Marii Britanii etc. Au fost
sprĳinite diferite proiecte sociale, umanitare, culturale etc. cu participare internațională, pe
teritoriul municipiului Constanța (d.e. evenimentul Sun Trip, turul de ciclism al Europei).

A fost manageriată donația orașului Kaohsiung din Taiwan către municipalitatea Constanța
constând în 200.000 de măști de protecție și 17.000 de teste rapide pentru depistarea
Covid-19.

În plan general, au fost desfășurate activități permanente pentru: menținerea bunelor
relații cu toți partenerii externi prin trimiterea de scrisori de felicitare cu ocazia zilelor
naționale, zilelor orașelor și zilelor de naștere ale ambasadorilor, consulilor onorifici și de
carieră din municipiul Constanța, precum și ale primarilor orașelor înfrățite și partenere;
supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Constanța a noilor relații de
înfrățire sau cooperare, după obținerea avizelor necesare de la Ministerul Afacerilor Externe
și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; elaborarea de comunicate de
presă pentru mediatizarea activității externe a instituției; pregătirea și organizarea vizitelor
externe ale primarului și aparatului de specialitate al acestuia, vizitelor la Constanța ale
partenerilor externi etc.
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Pentru anul 2022 se vor realiza planuri de acțiune pentru fiecare relație bilaterală externă
relevantă a municipalității, cu accent pe importul și implementarea de bune practici în
domenii privind dezvoltarea durabilă a municipalității și creșterea calității vieții cetățenilor
municipiului Constanța.
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Oportunități prioritare
de investiții în județul
Constanța

Se poate aprecia că principalele oportunități de investiții străine în județul și portul
Constanța sunt următoarele:

• Construirea celor două noi reactoare nucleare, 3 și 4, ale Centralei Nuclear-Electrice de
la Cernavodă.

• Extinderea Portului Constanța prin crearea unor dane de mare adâncime și terminale
suplimentare de operare – Proiectul de dezvoltare de terminale specializate în Portul
Constanța Sud – Molurile III S și IV. Este primul proiect de anvergură al portului
Constanța, unic după 1990. Dezvoltarea molurilor III S și IV va deschide noi oportunități
pentru porturile maritime românești, proiectul având un impact economic important,
implicând extinderea Portului Constanța cu noi suprafețe unde se vor dezvolta terminale
specializate și centre logistice și de producție. Proiectul va fi finanțat din fonduri
europene, valoarea acestuia fiind estimată la 500 milioane euro, iar execuția lucrărilor
va dura 4 ani. Realizarea celor două moluri în zona de sud a Portului Constanța implică
dezvoltarea a 11 dane de mare adâncime unde vor putea acosta nave de mare tonaj,
70 ha de platformă de operare și 36 ha de zone logistică. Implementarea acestui proiect
va oferi oportunitatea de transformare a portului Constanța într-un hub pentru
produsele destinate pieței țărilor din Europa Centrală și de Est, în special țările din
Hinterlandul Dunării și deschide oportunități de investiții în construirea de facto a celor
două moluri, unde pot opera nave până cu un pescaj de până la 19m.

• Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului internațional de la Mihail Kogălniceanu. În
prezent, acționarul majoritar al Aeroportului Internațional de la Mihail Kogălniceanu este
Ministerul Transporturilor, iar acționar minoritar este Consiliul Județean Constanța.
Primăria municipiului Constanța are oportunitatea de a deveni acționar al Aeroportului
și de a participa la modernizarea și extinderea acestuia. Extinderea facilităților
aeroportului este utilă și din perspectiva consolidării și suplimentării efectivelor militare
americane de la Baza Mihail Kogălniceanu.

• Explorarea și extracția gazelor de mare adâncime din perimetrele Mării Negre.
Zăcământul de mare adâncime Neptun din Marea Neagră este estimat la 42–84 de
miliarde de metri cubi de gaze. Spre comparaţie, România produce în prezent circa
10-11 miliarde de metri cubi de gaze pe an.

• Procesarea de materii prime agricole. În prezent, portul Constanța este cel mai mare
port din Europa în domeniul exportului de cereale. România exportă materii prime
agricole dar importă produse finite în domeniu. Sunt necesare investiții masive pe plan
local în domeniul procesării cerealelor (d.e. semințe de floarea soarelui). Este nevoie de
fabrici locale de procesare a materiilor prime agricole.

• Înnoirea și modernizarea sistemului de irigații în județul Constanța. La nivel
guvernamental există un program de modernizare a sistemului național de irigații, prin
care se are în vedere efectuarea de mari lucrări de refacere a infrastructurii în domeniu.
Este nevoie de echipamente și instalații care să operaționalizeze aceste intenții.
Echipamentele și instalațiile respective pot fi transportate pe cale navală la Constanța și
pot fi asamblate pe plan local, urmând să fie exploatate la nivelul întregului județ.

• Extinderea și modernizarea rețelei de infrastructură rutieră. În momentul de față,
Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța, structură înființată recent și la
care Primăria municipiului Constanța este membru fondator, are 8 proiecte de
dezvoltare a infrastructurii rutiere locale în județul Constanța prin modernizarea mai
multor drumuri județene, pe care le-a înaintat spre finanțare în cadrul Programului
Naţional de Investiţii "Anghel Saligny". Proiectele includ refacerea a peste 100 de
kilometri de drumuri județene, iar investiția depășește 400 de milioane de lei.
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• Trenul metropolitan Constanța-Mangalia: Primăria municipiului Constanța și autoritățile
din Zona Metropolitană pot avea în vedere proiectul dezvoltării mobilității în Zona
Metropolitană și a infrastructurii feroviare dintre Constanța și stațiunile din sudul
litoralului românesc, pe o lungime de cca 45 km, între Constanța și Mangalia, prin
construirea unei rute de cale ferată care să fie utilizată de către un tren metropolitan.
Viitorul tren metropolitan va prelua fluxurile de călători dinspre stațiuni spre Constanța
și invers, în principal fluxurile de navetiști și va decongestiona traficul rutier dintre
Constanța și stațiuni, măsură extrem de importantă, mai ales pe durata sezonului
estival. Context: Zona Metropolitană Constanţa are o populaţie de cca. 500 000 de
locuitori şi reprezintă prima structură administrativă de acest tip din România, fiind
alcătuită din 16 localităţi: municipiul Constanţa, oraşele: Năvodari, Eforie, Ovidiu,
Murfatlar, Techirghiol şi comunele: 23 August, Costinesti, Mihail Kogălniceanu,
Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu şi Poarta Albă.

• Parcuri voltaice în zona metropolitană. La nivelul Zonei Metropolitane Constanța există
un proiect integrat de construire a unor parcuri fotovoltaice în localitățile aferente Zonei
Metropolitane. Principala sursă financiară o reprezintă Programul UE Green Deal 2030,
prin care se anunță al doilea val major de investiţii în energia verde. Obiectivele
prioritare vizează atingerea unui mix energetic bazat pe energii curate (mix energetic în
sectorul de producţie energetică) într-o proporţie de peste 80%. Oportunităţile legate
de finanţarea nerambursabilă în domeniu se ridică peste 12 mld. euro pentru tranziţia
către un sector energetic cu mai puţine emisii. În Dobrogea există o bază de active în
sectorul de producţie de energie electrică (România este totodată ţara din Europa
Centrală şi de Est cu cel mai dezvoltat sector energetic din perspectiva energiilor curate,
iar prin Programul Național de Redresare și Reziliență ținta propusă este de peste 30%
energie regenerabilă). În numeroase cazuri proiectul poate fi corelat cu operațiuni de
consolidare a taluzului în zona costieră.

• Dezvoltarea infrastructurii rutiere în port. Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta
7 şi joncțiunea cu obiectivul “Pod rutier CDMN” cu drumul care realizează legătura între
poarta 9 şi poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanța. Valoarea estimată a
proiectului conform devizului general: 30,7 mil euro (fara TVA). Obiective: Lărgirea
drumului la patru benzi între punctul terminus al centurii ocolitoare a orașului Constanța
și Poarta 7 a Portului Constanța, în vederea fluidizării circulației spre zona de nord a
portului.

• Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța.
Valoarea estimată a proiectului conform HG de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici: 113,3 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a 21 milioane euro (fără TVA).

• Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare – etapa 1. Valoarea
estimată conform Studiului de prefezabilitate: 24 milioane euro (fara TVA). Obiective
prioritare: reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă, a
sistemului de canalizare ape uzate, a sistemului de tratare si epurare ape uzate și a
sistemului de canalizare pluvială.
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• Extinderea cheiurilor danelor 10 si 12 din Zona Midia, inclusiv consolidări în spatele
cheiurilor. Valoarea estimată a proiectului: 36 milioane lei (fara TVA), echivalentul a cca
8 milioane euro (fara TVA).

• Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere (drumuri, pasaje, inclusiv
pod rutier peste Canalul de legătură) şi de acces în Porturile Constanta și zona Midia.
Valoarea estimată a lucrărilor aferente proiectului este de 100 milioane euro (inclusiv
TVA). Proiectul este avut în vedere pentru Programul Operațional TRANSPORT
2021-2027.

• Dragaje de investiții în Porturile Constanta, Mangalia si zona Midia (inclusiv lărgirea gurii
de acces). Valoarea estimată a lucrărilor aferente proiectului este de cca 120 milioane
euro (inclusiv TVA). Proiectul este avut în vedere pentru Programul Operațional
TRANSPORT 2021-2027.
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Oportunități prioritare
de investiții în
municipiul Constanța

Municipiul Constanța are toate atuurile pentru a deveni în scurt timp un hub al investițiilor
autohtone și străine.

Principalele argumente care susțin această evaluare și care pot constitui baza unor viitoare
investiții străine și autohtone la nivelul municipiului:

• Poziționarea strategică. Municipiul Constanța este cel mai mare port al României la
Marea Neagră, iar tulburările frecvente de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre
generează măsuri sistemice de reacție și răspuns ale României la factorii perturbatori,
prioritar pe linia consolidării infrastructurii, mobilității și dezvoltării socio-economice a
orașului și a zonei.

• Accesul și circulația produselor și mărfurilor. Constanța – acces rapid fluvial, maritim,
rutier, feroviar și aerian la piețe externe și interne. Municipiul Constanța asigură un
acces rapid și integrat al produselor și mărfurilor, pe toate căile de transport – aerian,
terestru și naval (maritim, fluvial, rutier, feroviar, aerian etc.). Municipiul este conectat
terestru cu restul țării prin autostradă; sunt în proiectare și execuție o serie de drumuri
rapide la nivelul regiunii. Feroviar și rutier, sunt proiecte internaționale în curs de
execuție vizând conectarea municipiului Constanța la centrul Europei și Marea Caspică
prin proiectele Rail-2-Sea și Via Carpatia. Portul și aeroportul internațional asigură o
circulație rapidă și integrată a produselor și mărfurilor pe un areal internațional
substanțial. Posibilitățile municipiului privind accesul și circulația produselor și mărfurilor
sunt unice ca amploare și diversitate la nivel național.

• Constanța – centrul unei regiuni în plină dezvoltare, care poate beneficia de investiții
interne și externe fără precedent. Regiunea Dobrogei are un potențial substanțial de
dezvoltare accelerată în domenii prioritare (energie, infrastructură, mobilitate,
tehnologie-inovare). Decuplarea economică a regiunii Dobrogea de restul țării
reprezintă un risc de securitate pentru România și pentru partenerii și aliații săi externi,
iar în plan național și internațional sunt indici privind înțelegerea acestui risc și aplicarea
de măsuri coordonate pentru dezvoltarea multivectorială a regiunii.

• Municipiul poate beneficia în mod direct de atuurile portului Constanța. Portul Constanța
este cel mai mare terminal de cereale din Europa, Hub pentru Agri-bulk Hub pentru
mărfuri din Europa Centrală şi de Est, cel mai mare terminal de containere din Marea
Neagră, iar acest statut implică oportunități substanțiale în domeniu și la nivel de
municipiu.

• Municipiul Constanța poate deveni rapid un furnizor de securitate și un hub energetic,
tehnologic și inovativ la Marea Neagră. Investițiile în municipiu în acest domenii sunt
securizate prin relevanța poziționării și a plusului permanent de relevanță pe care îl
conferă municipiul și regiunea.

• Constanța - cea mai căutată destinație turistică din România. În 2021, municipiul
Constanța a devenit cea mai frecventată destinație turistică la nivel național.
Dezvoltarea domeniului turistic poate genera dezvoltări corelate ale domeniilor conexe,
în special din ramura servicii.

• Constanța - în căutarea unui investitor strategic. În momentul de față, în municipiu nu
activează un investitor strategic, situație care punctează o carență care poate fi
transformată, printr-un management local performant, în oportunitate. Viitorul
investitor strategic va avea un spațiu de acțiune considerabil.
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• Constanța - administrație liberă, deschisă spre dezvoltare, inovație și business. Noua
administrație locală este una pro business, cu politici publice orientate spre atragerea
de investiții, facilitarea mediului concurențial și a performanței, îmbunătățirea condițiilor
de performanță ale mediului economic privat. Administrația locală transmite și cu
această ocazie investitorilor străini și autohtoni că orașul Constanța a redevenit
profitabil și frecventabil pentru marile investiții, nemaifiind captiv feudelor și intereselor
ilicite locale.

• Constanța – oraș sigur pentru cetățeni și investiții. Potrivit datelor statistice și
tendințelor din ultimii ani, fenomenul infracțional la nivelul municipiului se află în
descreștere, acțiunile de limitare a acestuia devin tot mai eficiente, rata infracționalității
scade constant, iar încrederea în Poliția Locală este în creștere. Totodată, protecția și
securizarea investițiilor au atins în ultima perioadă niveluri de încredere încurajatoare.

• Modernizarea echipamentelor sistemului de producţie a agentului termic local / CET prin
investiții semnificative și crearea unui sistem de termoficare modern, eficient și mai
puțin poluant (producerea de energie termică în mod eficient și în conformitate cu
prevederile legislației de mediu). Strategia Primăriei este de a crea o o sursă modernă
de agent termic, cu schimbarea magistralelor de transfer, cu puncte termice
modernizate și cu o distribuție schimbată, în cadrul unui sistem unitar de producție,
transport și distribuție a agentului termic. Astfel, în acest domeniu sunt oportunităţi de
investiţii privind modernizarea actualelor echipamente în domeniu, care răspund unei
nevoi locale prioritare.

• Parcul tehnologic şi industrial: Construirea unui parc industrial reprezintă o prioritate
absolută în planurile de dezvoltare locală ale Primăriei municipiului Constanţa. Primăria
municipiului Constanța a identificat mai multe terenuri care pot fi exploatate pentru
construirea şi amenajarea unui parc industrial şi se depun eforturi pentru trecerea
acestora din domeniul public al Statului în domeniul public al municipiului Constanţa.

• Promenada de coastă a municipiului. Municipalitatea are în vedere construcţia unei
zone de promenadă de coastă – o promenadă pietonală de-a lungul coastei orașului,
proiect care se află în programul de guvernare locală.
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• Construirea unui spital în municipiu

• Crearea unor Centre de Excelenţă în domenii care cunosc o creştere exponenţială în
România, Europa şi pe plan global, prioritar IT. Firmele şi companiile străine pot
deschide Centre de Excelenţă în domeniul IT şi la Constanţa, după modelul Centrelor de
Excelenţă în domeniul IT din alte oraşe din ţară (Cluj, Timişoara etc.). Obiectivul
principal îl reprezintă atragerea de tineri calificaţi şi exploatarea resursei umane locale
de calitate în domeniu. Primăria municipiului Constanța poate oferi suport pe linia
identificării de sedii care ar putea fi atribuite noilor Centre de Excelenţă. Firmele şi
companiile străine pot participa şi cu activităţi de consultanţă în domeniu.

• Context: În acest domeniu, obiectivul municipalităţii îl reprezintă proiectarea unui
Centru de inovare digitală, precum şi proiectarea unor centre de dezvoltare a
afacerilor în zonele marginale ale oraşului pentru a sprĳini proiecte concrete care să
genereze premisele unei dezvoltări economice de cartier.

• Investiţii în domeniul producţiei locale, în numeroase domenii, prioritar industria uşoară
şi serviciile conexe industriei ospitalităţii. Obiectivul de performanţă al Primăriei îl
reprezintă stimularea producţiei locale în domenii prioritare ce pot susţine şi deservi
nevoile turismului/industriei ospitalităţii (producţie locală asociată industriei
ospitalităţii).

• Context: În ultimii ani România cunoaşte o tendinţă de creştere exponenţială şi
primejdioasă a deficitului în balanţa comercială. În 2020, deficitul comercial al
României se ridica la cca 18 miliarde de euro, iar tendinţa este de creştere
exponenţială. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a României s-a ridicat la
21,369 miliarde de euro în primele 11 luni ale anului 2021, în creştere cu 4,929
miliarde de euro faţă de acelaşi interval din 2020, relevă datele Institutului Naţional
de Statistică (INS). Principala soluţie identificată o reprezintă stimularea producţiei
locale. În acest sens, există programe la nivel naţional care favorizează investiţiile
externe în domeniu. Principalele beneficii: crearea de locuri de muncă, menţinerea
în România a resursei umane calificate, atenuarea deficitului comercial.

• Constanța, zonă de protecție NATO, spațiu securizat la nivel strategic prin prezențe
aliate, militare și economice, în zonă. Parteneriatul Strategic România-SUA, reconfirmat
recent, prin cea de-a 7-a reuniune a Dialogului Strategic (Washington), se probează la
Marea Neagră, al cărui centru de putere la nivel național îl reprezintă municipiul
Constanța. România se poate implica în elaborarea și implementarea Strategiei SUA
pentru regiunea Mării Negre, iar Constanța poate reprezenta pivotul local al acestei
Strategii. În timp ce Mihail Kogălniceanu reprezintă deja un mediu prietenos pentru
militarii aliați, Constanța poate deveni rapid un mediu prietenos pentru investițiile
strategice străine, în principal ale țărilor UE/NATO. Prezența americană de investiții și
business în regiune (Honeywell, Jacobs, Lockheed-Martin, Oracle, Cisco, Fortinet, Global
Vision etc.) oferă perspective solide privind creșterea investițiilor americane în orașul,
portul și județul Constanța, plecând de la: experiența pozitivă privind natura de mediu
prietenos a mediului economic din Constanța, cunoscută de firmele americane prezente
deja pe piața românească; proiectele de dezvoltare exponențială ale noii administrații
pro-business din regiune, precum și multiplicarea surselor de finanțare directe sau
atrase (programe naționale, fonduri europene, fonduri non-europene, Programul
Național de Redresare și Reziliență etc.).
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Politici și facilități oferite pe plan local de către Primăria municipiului Constanța

Principalele instrumente de stimulare a investițiilor:

• Punerea la dispoziție a unor terenuri pentru proiectele de interes strategic;

• Facilități fiscale și de încurajare a investițiilor externe;

• Dezvoltarea de parteneriate public-privat la nivelul municipiului şi judeţului Constanţa.
Primăria încurajează/stimulează iniţierea şi derularea de parteneriate public-private în
multiple domenii de interes prioritar pentru dezvoltarea sustenabilă a municipiului
Constanţa – tehnologie/inovație, IT, infrastructură, mediu, energie (Green Deal),
mobilitate etc.

Politici și facilități oferite pe plan local de către Portul Constanța

Portul Constanța, ca port maritim, fluvial cat si turistic, oferă o serie de avantaje precum:

• port multifuncțional cu facilități moderne și adâncimi ale apei bazinului portuar
suficiente pentru acostarea celor mai mari nave care trec prin Canalul Suez;

• centru de distribuție a containerelor către porturile din Marea Neagră;

• facilități moderne pentru navele de pasageri;

• conexiuni bune cu toate modalitățile de transport: feroviar, rutier, fluvial, aerian și
conducte;

• statutul de zonă liberă, care permite stabilirea cadrului general necesar pentru
facilitarea comerțului exterior și a tranzitului de mărfuri către/dinspre Europa Centrală
și de Est.

Investițiile în port sunt esențiale și profitabile pentru că portul Constanța este un port liber,
având prevăzute prin lege facilități vamale și fiscale. Pentru mărfurile aflate în portul
Constanța nu se plătesc taxe vamale și TVA cât timp acestea nu părăsesc teritoriul portului.
Mărfurile respective pot fi prelucrate, asamblate, ambalate, etichetate pe platforma
portuară Constanța și exportate ulterior în alte țări ale Uniunii Europene.

Municipiul Constanța poate deveni astfel, în scurt timp, prin investiții atrase, nu doar
“ancora” de stabilitate și dezvoltare a României ca partener strategic al aliaților în regiune,
ci și “ancora” investițiilor străine în România, cel puțin în sud-estul acesteia, în regiunea
extinsă a Mării Negre.
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Obiective generale ale
Primăriei Municipiului
Constanța

Obiectivele generale ale anului 2021, în ordinea priorității:

• Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor și a încrederii acestora în administrația
publică locală;

• Digitalizarea interacțiunii dintre cetățean și primărie prin proiectarea și realizarea /
implementarea conceptului “Smart City”;

• Modernizarea infrastructurii stradale și dezvoltarea transportului public;

• Creșterea calității vieții și a bunăstării cetățenilor din municipiul Constanța prin
accesarea de fonduri europene nerambursabile / creșterea gradului de absorbție a FEN;

• Creșterea siguranței cetățenilor prin monitorizare și intervenții prompte la solicitările
cetățenilor.

Obiectivele generale ale anului 2022, în ordinea priorității:

• Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor și a încrederii acestora în administrația
publică locală;

• Creșterea calității vieții și a bunăstării cetățenilor din municipiul Constanța prin
implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;

• Digitalizarea relației cu cetățenii prin depunerea de solicitări electronic și eliberarea
răspunsului semnat electronic;

• Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare de salubrizare și reamenajarea spațiilor
verzi în vederea asigurării calității factorilor de mediu și sănătate a cetățenilor;

• Creșterea gradului de siguranță și de protecție a cetățenilor, în colaborare cu Poliția
Națională, prin supravegherea inteligentă a orașului astfel încât să se reducă numărul
de incidente/abateri;

• Recertificarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele
standardului ISO 9001:2015;

• Implementarea măsurilor prioritare identificate în strategia culturală a municipiului
Constanța și în planul operațional anual pe 2022.

5
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Infrastructura medicală,
culturală, școlară și

sportivă

II



Infrastructura
medicală

1.1 Serviciul de Ambulanță Județean
Clădire Sediu administrativ

• Adresă: str. Bravilor nr. 1, P+1

• Caracteristici: Construcție cu fundații, stâlpi, grinzi, planșee de beton armat, zidărie de
cărămidă.

• Suprafață construită = 124 mp

Clădire Anexă Birou Mișcare

• Caracteristici: Parter Fundații beton, zidărie cărămidă.învelitoare,
hidroizolație.Instalație electrică, instalație sanitară

• Suprafață: 133 mp

Depozit Carburanți (beci)

• Caracteristici: Fundație beton, zidărie cărămidă. Invelitoare hidroizolație

• Suprafață construită:39 mp

Săli Așteptare

• Suprafață construită: 279 mp

Ateliere + Vestiare

• Suprafață construită: 624 mp

Rampă Suprafață

• Suprafață: 50 mp

Teren aferent Serviciului de Ambulață

• Suprafață teren: 4.700 mp

1
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1.2 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
Bulevardul Ferdinand nr. 100: Clinică infecțioase I, clinică infecțioase II și clinică
infecțioase copii

• Clădire: subsol + parter + 2 etaje + mansardă

• Suprafața construită: 1.373,25 mp

Clădire stație clorinare apă

• Suprafață construită: 360,61 mp

Clădire centrală termică

• Suprafață construită: 150,38 mp

Clădire psihiatrie (Catedra de Anatomie a Facultății de medicină)

• Suprafață construită: 1.203,66 mp

Beciuri

• Suprafață construită: 189,24 mp

Clădire Casa Elena, Clădire parter

• Suprafață construită: 55,75 mp

Loc de joacă pentru copii infestați HIV/SIDA - loc de joacă îngrădit pentru copii
infestați cu HIV/SIDA

• Suprafață construită: 232,30 mp

Teren aferent Spital Clinic de Boli Infecțioase

• Adresa: Bd. Ferdinand nr. 100

• Suprafața: 10.015,35 mp
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1.2.1. Secție exterioară sanatorială boli copii I
SIDA
• Adresa: Strada Ion lonescu de la Brad

• Suprafață Construită: 351,33 mp

• Teren aferent Secție exterioară sanatorială boli copii I SIDA

• Suprafață teren: 821,19 mp

1.2.2. Secție exterioară sanatorială boli
infecțioase copii H SIDA - Casa Speranței
• Adresa: Strada Prelungirea Liliacului

• Caracteristici: Clădire subsol tehnic-parter+etaj Fundație de beton, pereții din cărămidă,
planșeu betonat armat și hidroizolații

• Suprafață construită: 300,13 mp

• Teren aferent Casa Speranței Str. Prelungirea Liliacului

• Suprafață teren: 2.541,82 mp

1.2.3. Compartiment exterior spitalizare de zi
HIV/SIDA
• Adresă: strada Prelungirea Liliacului

• Caracteristici: Clădire subsol ethnic+parter+etaj Fundație de beton. Pereții din
cărămidă, planșeu beton și hidroizolații

• Suprafață construită: 387,06 mp

• Teren aferent Compartiment exterior spitalizare de zi HIV/SIDA

• Suprafață teren: 2.817,75 mp
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Infrastructura
culturală

2.1 Instituții de cultură
• Teatrul Național de Opera și Balet „Oleg Danovski”;

• Teatrul de Stat Constanța;

• Muzeul de Artă Populară;

• Muzeul de Artă Constanța;

• Muzeul „Ion Jalea”;

• Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța;

• Edificiul Roman cu Mozaic;

• Muzeul Național al Marinei Române;

• Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada”;

• Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța;

• Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”;

• Filiala Constanța a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”;

• Complexul Muzeal de Științe ale Naturii;

• Teatrul de Copii și Tineret „Căluțul de Mare”;

• Muzeul Portului Constanța.

Instituțiile culturale prezentate se află în administrarea mai multor instituții publice.

2
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2.2 Alte informații relevante
În domeniul artei şi culturii, municipiul Constanţa beneficiază de un bogat patrimoniu şi de
o infrastructură culturală bine dezvoltată. Din punct de vedere cultural, o caracteristică
importantă a municipiului Constanţa este îmbinarea dintre vechi şi nou, dintre tradiţie şi
modernitate. Această complementaritate conferă oraşului un plus de farmec şi creează
turiştilor posibilitatea de a cunoaşte şi înţelege istoria şi tradiţia locurilor pe care le
vizitează.

Constanţa de astăzi – fosta colonie greacă Tomis, atestată documentar în sec. VI î.Hr. îşi
are originile în lumea fantastică a antichităţii greceşti, cu legende misterioase, poeţi în
căutare de muze, eroi şi zeităţi. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
adăposteşte obiecte de artă antice, colecţii aparţinând culturii Hamangia, statuia de
marmură a zeiţei Fortuna, protectoarea cetăţii Tomis, împreună cu Pontos zeul Mării Negre,
statuia şarpelui Glycon etc.

Mărturii ale înfloritoarei perioade romane stau amforele şi coloanele din parcul arheologic,
care formează o adevărată galerie în aer liber, precum şi superbul mozaic roman. Statuia
din Piaţa Ovidiu, omagiu adus „poetului mării”, reprezintă un alt punct de atracţie.

Incursiunea în acest mélange de culturi continuă cu numeroase alt obiective culturale și
cultural-turistice precum Moscheea Carol I (construită în stil maur în 1910, în cinstea
sultanului Mohamed al II-lea, din al cărei turn ni se dezvăluie în toată splendoarea sa zona
centrală a oraşului Constanţa), Farul genovez (care străjuieşte ţărmul mării încă din secolul
al XIII-lea), Cazinoul din Constanţa, Muzeul Național al Marinei Române, Observatorul
Astronomic, Muzeul de Artă şi Muzeul de Artă Populară, Acvariul şi Delfinariul etc.

În municipiul Constanța se află 66 de statui și monumente, dintre care 25 sunt incluse în
categoria monumentelor istorice:
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Nr. Statuie Localizare
1 Replică Grup statuar „Carmen Sylva și
fata cu harpă” Faleza Cazino Constanța

2 „Timonierul” Faleza Cazino Constanța
3 „Arcașul” - monument istoric Faleza Cazino Constanța, în fața Muzeului „Ion Jalea”
4 Grup statuar „Pescarii” - monument istoric Fântână Faleza Cazino Constanța
5 Bust „Mihai Eminescu” - monument istoric Faleza Cazino Constanța
6 „Crucea Marinarilor” Faleza Cazino Constanța
7 Grup statuar „Fete șezând” (Tinerețe) se regăsește în incinta depozitului din str. Vârful cu Dor
8 „Farul Genovez” - monument istoric Faleza Cazino Constanța
9 „Pește” Faleza Cazino Constanța - incintă Acvariu

10 „Anghel Saligny” - monument istoric Bd. Elisabeta pe promontoriu
11 Basorelief „Oameni cu tauri”- monument

istoric Faleza Cazino Constanța, în fața Muzeului „Ion Jalea”
12 Statuie „Ovidiu” - monument istoric Piața Ovidiu
13 „Lupoaica” Bd. Tomis, zona Tribunal
14 Harta arheologică „Dobrogea și Marea” Pe calcanul clădirii Curții de Conturi Constanța de pe bd.

Ferdinand (Parc Arheologic)
15 Monumentul „Victoria” Parc Arheologic
16 Bust „Ion Bănescu” - monument istoric Parc Arheologic (Primărie)
17 Bust „Vasile Pârvan" Parc Arheologic (Bd. Ferdinand)
18 „Arc în timp" Parc Arheologic (Bd. Tomis cu str. Traian)
19 Grup statuar „Cădere de pe soclu" Parc Arheologic (Primărie)
20 „Aruncătorul cu discul" - monument istoric Sala Sporturilor (Parcare)
21 Artă murală „Olimpiada" Incintă Sala Sporturilor
22 2 Basoreliefuri „Tineri Sportivi" -

monument istoric Sala Sporturilor
23 „Extaz" - monument istoric Parc Teatru de Stat Oleg Danovski
24 „Tinerețe" - monument istoric Parc Teatru de Stat Oleg Danovski
25 Grup statuar „Faun și Nimfă" - monument

istoric Fântână Parc Teatru de Stat Oleg Danovski
26 „Copilul cu Broasca" - monument istoric Muzeul de Artă
27 „Alergătorul" Intrare Stadionul Farul
28 Monumentul Eroilor Reg. 13 Artilerie

„Vulturul" Parc Tomis II

29 Bust „Grigore Antipa" - monument istoric Bd. Mamaia nr. 300 (Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Marină Grigore Antipa)
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Nr. Statuie Localizare
30 „Proletari din toate țările" Incintă Univ. Ovidius - Bd. Mamaia
31 „Dr. Corneliu loan Dida" Spitalul Județean
32 „Margareta" Spitalul Județean (mutat de la Hotel Flora)
33 Obelisc Parc Casa de Cultură
34 Monumentul Eroilor „Independența" Parc Casa de Cultură
35 „Joc sportiv" se regăsește în incinta depozitului din str. Vârful cu Dor
36 Monumentul Reg. 34 Artilerie Strada Traian
37 „Ștafeta" Clubul Elevilor
38 „Omul" Clubul Elevilor
39 Bust „Alexandru Vlahuță" Clubul Elevilor
40 „Familia" Clubul Elevilor
41 „Ana lui Manole" Clubul Elevilor
42 „Victorie" Clubul Elevilor

43
„Andrei Șaguna" - HCL nr.
247/31.07.2017 Bd. Al. Lăpușneanu nr. 13 (incintă Univ. Andrei Șaguna)

44 „Însemne arheologice" - donație Zona Esplanada
45 „Așteptare" - donație Zona Esplanada
46 „Geneza" - donație Zona Esplanada
47 „Aspirație" - donație Zona Esplanada
48 „Lampa Japoneză" Zona Expoflora - Parc Tăbăcărie
49 „Pescarii" Hotel Doina, Bd. Mamaia
50 „Pe Valuri" - monument istoric Incintă Hotel Iaki
51 „Pescăruș" Bd. Mamaia, Stațiunea Mamaia în zona Hotelului Iaki

52
„Jucătoarea de tenis" - monument
istoric Hotel Tomis

53 „Canotaj" Hotel Tomis
54 „Fată la mare" - monument istoric Hotel Central
55 „Răsăritul" - monument istoric Hotel Pelican
56 „Sirena și Delfinul" - monument istoric se regăsește în incinta depozitului din str. Vârful cu Dor
57 „Confidența" - monument istoric Hotel Ovidiu
58 „Fântâna lui Călin" Hotel Național
59 „Nufărul" - monument istoric Hotel Sulina
60 „Foca" Hotel Rex
61 „Muzica Mării" Hotel Aurora
61 „Joc Sportiv" Hotel Dacia - Bavaria Blue (parcare)
63 „În Soare" - monument istoric Hotel Dacia - terasă
64 „Maternitate" - monument istoric Hotel Modern

65
Artă Monumentală „Artele" - monument
istoric Hotel Central

66 „Tinerețe" Hotel Doina



Infrastructura
școlară

3.1 Grădinițe

3
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• Grădinița nr. 2 (Str. Alba lulia nr. 5);

• Grădinița nr. 6 (Str. Mălinului nr. 5);

• Grădinița nr. 7, fostul internat al
Liceului Energetic (Bd. Mamaia nr.
284);

• Grădinița nr. 8 (Aleea Lumiței Tomis
2);

• Grădinița nr. 9 (Str. Delfinului nr. 2);

• Grădinița nr. 10 (Str. Topologului nr.
6);

• Grădinița nr. 12 (Str. Cpt. Dobrilă
Eugeniu nr. 14);

• Grădinița cu program prelungit nr. 13
(Aleea Iasomiei nr. 3);

• Gădinița cu program prelungit nr. 14
(Aleea Dealului nr. 1);

• Grădinița nr.16 (Str.Sulmona nr.19A);

• Grădinița nr. 17 (Str. Radu
Calomfirescu nr. 11);

• Grădinița nr. 19 (Str. Progresului nr. 9);

• Grădinița nr. 20 (Str. N. Iorga nr. 16);

• Grădinița nr. 21, în incinta Școlii nr. 8
(Str. I.C. Bratianu nr. 1);

• Grădinița nr. 22 (Str. Școlii nr. 1);

• Grădinița nr. 23 (Str. Calarași nr. 48);

• Grădinița nr. 24 (Str. Anghel Saligny nr.
2);

• Grădinița nr. 26 (Str. Babu Mihalcea nr.
181);

• Grădința nr. 27 (Str. Dragoslavelor nr.
2A);

• Grădinița nr. 29 (Str. Elena Cuza nr.
111);

• Grădinița nr. 31 (Str. Bradului nr. 13);

• Grădinița nr. 32, Anexă Școala nr. 16
(Str. Mangaliei nr. 89);

• Grădinița cu program prelungit nr. 33
(Str. Prelungirea Liliacului nr. 32);

• Grădinița nr. 37 (Șoseaua din Vii nr.
39);

• Grădinița nr. 38 (Str. Sălciilor nr. 29);

• Grădinița nr. 40 (Str. Progresului nr.
11);

• Grădinița nr. 41 (Str. Cpt. Dobrilă
Eugeniu nr. 15);

• Grădinița cu program prelungit nr. 42
(Bd. 1 Mai nr. 48);

• Grădinița cu program prelungit nr. 43
(Str. Fragilor nr. 7);

• Grădinița cu program prelungit
săptămânal nr. 44 (Str. Labirint nr. 52);

• Grădinița cu program prelungit
săptămânal nr. 45 (Str. Unirii nr. 68);

• Grădinița nr. 46 (Str. Aluniș nr. 2bis);

• Grădinița nr. 47 (Str. Solidarității nr.
8);

• Grădinița nr. 48 (Str. B.P. Hașdeu nr.
98);

• Grădinița cu program prelungit nr. 49
(Aleea Pelicanului nr. 2);

• Grădinița nr. 51 (Str. Badea Cârțan nr.
8);

• Grădinița cu program prelungit nr. 56
(Str. Port, Poarta nr. 2);

• Grădinița cu program prelungit nr. 57
(Str. Șos. Mangaliei nr. 72);

• Grădinița cu program prelungit nr. 58
bilingvă (Str. Delfinului nr. 2).



3.2. Unități de învățamânt din ciclul
gimnazial și liceal
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• Școala nr. 1 „Grigore Sălceanu” (Bd.
Mamaia nr. 197);

• Școala cu clasele I - VIII nr. 3 (Str.
Ciprian Porumbescu nr. 3A);

• Școala cu clasele I -VIII nr. 4, Școala
de aplicație a Colegiului Mircea cel
Bătrân (Str. N. lorga nr. 14);

• Școala cu clasele I - VIII nr. 5 (Str. N.
lorga nr. 16);

• Școala Generală nr. 6 (Aleea Cameliei
nr. 2);

• Școala cu clasele I — VlII nr. 7 (Str.
Adamclisi nr. 4);

• Școala cu clasele I — VIII nr. 8
(Str. I.C. Brătianu nr. 68);

• Școala Generală nr. 9 „Ion Creangă”
(Str. Străjerului nr. 50);

• Școala cu clasele I-VIII nr. 10 (Str.
Izvor nr. 26);

• Școala cu clasele I -VIII nr. 11 (Str.
Călărași nr. 48);

• Școala cu clasele I — VIII nr. 12 „B.P.
Hașdeu” (Str. B.P. Hașdeu nr. 98);

• Școala cu clasele I — VIII nr. 13 (Str.
Mihai Viteazu nr. 56);

• Școala Generală nr. 14 Palazu Mare
(Str. Dumbrăveni nr. 8);

• Școala Generală nr. 15 „Grigore
Antipa” (Str. Mangaliei nr. 126);

• Școala Generală nr. 16 (Str. Mangaliei
nr. 103);

• Școala cu clasele I -VIII, nr. 17
(Str. Meșterul Manole nr. 18);

• Școala cu clasele I — VIII, nr. 18 „Jean
Bart” (Str. Ion Ursu nr. 51A);

• Școala Generală nr. 19 (Str. Medeea nr.
25A);

• Școala cu clasele I — VIII nr. 20 (Str.
Mihu Copilu nr. 1);

• Școala cu clasele I — VIII nr. 21 „I. L.
Caragiale” (Str. Corbului nr. 2A);

• Școala cu clasele I — VIII nr. 22 „I. C.
Brătianu” (Str. Razvan Vodă nr. 6);

• Școala nr. 23 (Str. Dezrobirii nr. 82);

• Școala nr. 24 (Str. Griviței nr. 70);

• Școala nr. 25 „Cella Serghi” (Str. Cuza
Vodă nr. 80);

• Școala SCCO Palas clădire grădiniță;

• Școala generală nr. 27 (Bd.Lăpușneanu
nr. 93);

• Școala nr. 28 ”Dan Barbilian”
(Str.Decebal nr.15);

• Școala nr. 29 (Str. Cișmelei nr. 13);

• Școala nr. 30 “Gheorghe Țițeica”
(Str.Flămânda nr. 13);

• Școala nr. 31 (Șos.I.C.Brătianu nr.
141);

• Școala nr. 33 (Str.Narciselor nr.2);

• Școala nr. 36 "Comandor Dimitrie
Știubei” (Aleea Fragilor nr. 1);

• Școala nr. 37 (Str. Arcului nr. 8);

• Școala nr. 38 (Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu
nr. 12);

• Școala nr. 39 “Nicolae Tonitza” (Str.
Solidarității nr.8);

• Școala cu clasele I-VIII nr. 40 “Aurel
Vlaicu” (Aleea Pelicanului nr.2);

• Liceul “Lucian Blaga”, fosta Școala nr.
41 (Str.Mărțișorului nr.3-5);

• Școala generală nr. 43 (Str .Unirii
nr.22);

• Liceul Teoretic “George Călinescu”
(Str.Dobrilă Eugeniu nr. 6);

• Liceul “Decebal” (Str. Grădiniței nr. 4);

• Liceul de științe biologice “Mihail
Eminescu” (Str.Traian nr. 19);
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• Liceul teoretic “Ovidius” (Str. Basarabi
nr. 2);

• Liceul “Traian” (Str. Traian nr. 55);

• Liceul de arte "Regina Maria" (Bd. Al.
Lăpușneanu nr. 11);

• Grup școlar construcții mașini, Liceu
S.N.C. (Bd. 1 Mai nr. 44);

• Grup industrie ușoară ”Ioan N.Roman”
(Stradela Basarabi nr. 2);

• Colegiul Pedagogic “Constantin
Brătescu” (Str. Răscoalei nr. 42);

• Colegiul comercial “Carol I” (Str.
Decebal nr. 15);

• Grup școlar economic cu clasele I-XII
"Virgil Madgearu” (Aleea Melodiei nr.
3);

• Grup școlar industrial de electrotehnica
si telecomunicații (Bd. Al. Lăpușneanu
nr. 15);

• Grup Școlar Auto “Dimitrie Leonida”
(Aleea Pelicanului nr. 8);

• Grup Școlar Industrie Alimentara (Bd.
Aurel Vlaicu nr. 86);

• Grup Școlar “George Emil Palade”,
Liceul Sanitar (Str. Nicolae lorga nr.
87);

• Grup Școlar Industrial “Vasile Pârvan”
(Str. Industrială nr. 7);

• Grup Școlar Agricol Palas (Bd. I. C.
Brătianu nr. 248);

• Grup Școlar Industrial “Tomis”
(Bd. Tomis nr. 153);

• Liceul Sportiv (Str. Ion Corvin nr. 2)

• Grup Școlar Industrial Transporturi Căi
Ferate “Gh.Duca” (Str. Vifor Haiducu
nr. 34);

• Grup Școlar Energetic (Bd. Mamaia nr.
284).



Lucrări efectuate la unitățile de învățământ administrate de Primăria Constanța

Conform legii educației naționale nr.1/2011 art.105, finanțarea complementată asigură
cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ
preuniversitar de stat care nu fac parte din finanţarea de bază a unităţilor şcolare.

La Compartimentul administrarea unităților de învățământ preuniversitar din cadrul
Direcției Logistică s-a alocat un buget de 7.581.000 Lei cu TVA pentru finanțarea
complementară, ulterior suplimentându-se cu 1.000.000 Lei cu TVA.

În anul bugetar 2021 au fost înregistrate 292 de solicitări conforme și complete privind
alocarea fondurilor de la bugetul local prin finanțare complementară pentru diferite
necesități identificate de unitățile de învățământ.

Din totalul de 292 de solicitări, 23 de solicitări au fost retrase din diferite motive invocate
de unitățile de învățământ, iar 139 de solicitări au fost finanțate.
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Denumirea unității

Priorități
cheltuieli
materiale
(lei cu
TVA)

Priorități
cheltuieli
investiții
(lei cu
TVA)

Observații

Liceul cu program sportiv
”Nicolae Rotaru” 284.359

Achitarea contravalorii aferente cazării (regie
internat) și servirea mesei (cantină) elevilor
căminiști

Școala Gimnazială nr.10 ”Mihail
Koiciu„ 74.951 Lucrări reparații acoperiș corp A

Liceul Teoretic ”George
Călinescu” 264.204,22 Lucrări de reabilitare și igienizare la sala de sport

Școala Gimnazială nr.33
”Anghel Saligny” 247.095,45 Lucrări de reparații la instalația termică

Grădinița cu program prelungit
”2 pitici” pentru structura sa,
Grădinița cu program normal
nr.29

90.125,06 Lucrări de reparații pentru patru săli de clase

Școala Gimnazială nr.14 18.335,70 Lucrări de înlocuit parchet la trei săli de clasă
Grădinița cu program normal
”Zubeyde Hanim” pentru
structura sa, Grădinița cu
program normal ”Tom Degețel”

101.421,14 Lucrări de reparații acoperiș și sala tehnică

Școala Gimnazială nr.22 ”I.C.
Brătianu” 17.495,55 Lucrări de reparații și igienizări pentru o clasă la

învățământul primar- corp B etaj
Școala Gimnazială nr.22 ”I.C.
Brătianu” 14.185 Achiziția unui set de mobilier specific alternativei

step by step
Școala Gimnazială nr.22 ”I.C.
Brătianu” 27.727 Achiziția a 100 seturi mobilier școlar (masă și

scaun)
Școala Gimnazială nr.22 ”I.C.
Brătianu” 17.495,55 Lucrări de reparații și igienizări pentru o clasă la

învățământul gimnazial- corp A parter
Școala Gimnazială nr.22 ”I.C.
Brătianu” 17.495,55 Lucrări de reparații și igienizări pentru o clasă la

învățământul primar- corp B parter
Școala Gimnazială nr.22 ”I.C.
Brătianu” 17.495,55 Lucrări de reparații și igienizări pentru o clasă la

învățământul gimnazial- corp A etaj
Școala Gimnazială nr.43
”Ferdinand” 43.490,65 Lucrări de reparații și înlocuire conducte apă rece

la sala de sport și clădire
Liceul Teoretic ”Ovidius” 522.992,04 Lucrări de reparații rezultate în urma reabilitării
Grădinița cu program prelungit
nr.10 329,37 Achiziția unui frigider pentru cabinetul medical

Grădinița cu program prelungit
nr.10 20.976,70 Lucrări de reparații curente și finisaje la grupul

sanitar al profesorilor-parter
Grădinița cu program prelungit
nr.10 48.946,86 Lucrări de reparații la hidroizolație

Grădinița cu program prelungit
nr.10 121.674,40 Lucrări de reparații curente și finisaje la grupurile

sanitare copii -parter și etaj
Colegiul Național de Arte
”Regina Maria” 37.888,73 Lucrări de reparații instalația electrică din sala

mare de concerce ”Sergiu Celibidache”
Colegiul Național de Arte
”Regina Maria” 25.218,53 Lucrări de reparații instalația termică din sala

mare de concerce ”Sergiu Celibidache”
Colegiul Național de Arte
”Regina Maria” 79.329,16 Lucrări de reparații și înlocuire parchet și lambriu

din sala mare de concerce ”Sergiu Celibidache”
Grădinița cu program prelungit
”Azur” 15.806,30 Achiziție mobilier pentru o sală de curs
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Denumirea unității
Priorități ch.
materiale
(lei cu TVA)

Priorități
ch.
investiții
(lei cu
TVA)

Observații

Grădinița cu program prelungit
”Azur” 7.599 Achiziție imprimantă multifuncțională laser color

Grădinița cu program prelungit
nr.33 89.969,27 Lucrări de reparații la grup alimentar

Grădinița cu program prelungit
nr.33 53.550 Achiziție şi montaj mĳloc fix ”ascensor alimente”

Colegiul Naţional ”Mircea cel
Bătrân” 15.759,05 Lucrări de reparaţii la acoperişul colegiului

Colegiul Naţional ”Mihai
Eminescu” 19.112,78 Lucrări de reparaţii la hidroizolaţia terasei

colegiului
Colegiul Naţional ”Mihai
Eminescu” 11.756,08 Lucrări de reparaţii la laboratorul de informatică

Grădinița cu program prelungit
”Dumbrava minunată” 48.819,39 Lucrări de reparaţii, finisaje şi înlocuire parchet în

urma inundaţiei
Liceul Tehnologic ”Gheorghe
Duca” pentru structura sa,
Şcoala gimnazială ”Marin
Sorescu”

254.565,03 Lucrări de reparaţii Corp A al Şcolii Gimnaziale
”Marin Sorescu”

Grădinița cu program prelungit
nr.6 5.405,93 Achiziţie “extindere proiect tehnic de securitate şi

extindere sistem de supraveghere video”

Grădinița cu program prelungit
nr.6 38.360,38

„Instalația pentru detecția, semnalizarea și
avertizarea în caz de incendiu (proiectare și
execuție)”

Colegiul Comercial ”Carol I” 20.278,42 Lucrări de reparații la instalația de racordare
termică la calorifere - sala de sport

Școala gimnazială nr.40 ”Aurel
Vlaicu” pentru structura sa,
Grădiniţa cu program normal
nr.34

306.502,47
Lucrări de reparații sală curs, hol 3, sală curs2,
sală curs 3, grup sanitar cadre didactice, grup
sanitar preșcolari, hol mare, hol mic, sală sport,
finisaje exterioare, cabinet metodic, sală 1

Școala gimnazială nr.40 ”Aurel
Vlaicu” 113.757,22 Lucrări de reparații la 2 grupuri sanitare -etaj 1

Liceul Teoretic ”Ovidius” 185.541 Achiziția și montajul a 155 bucăți grilaje

Liceul de marină 62.426,30 Lucrări de reparații exterioare și termoizolare a
clădirii internatului

Grădinița cu program prelungit
”Steluțele mării” 34.099,60 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de

protecție
Grădinița cu program prelungit
”Lumea poveștilor” 19.676,32 Achiziția a 78 pătuțuri stivuibile și echipamentele

aferente acestora

Liceul Tehnologic ”C.A. Rosetti” 197.793,31 Lucrpri de reparații fațadă clădire școală internat
P+4E

Liceul Tehnologic ”C.A.
Rosetti” pentru structura sa,
Grădinița ”Rosetti”

10.550,54 Achiziție „sistem antiefracție și supraveghere
video”

Școala gimnazială nr.14 și
Grădinița cu program normal
nr.39

16.175,67 Achiziție „sistem supraveghere video și
antiefracție”

Grădinița cu program prelungit
”Gulliver” 84.877,05 Lucrări de reparații grupuri sanitare copii etaj 1 și

etaj 2
Școala gimnazială nr.29 ”Mihai
Viteazul” 8.330 Achiziție și montaj multifuncțională
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Denumirea unității

Priorități
ch.
materiale
(lei cu
TVA)

Priorități
ch.
investiții
(lei cu
TVA)

Observații

Școala gimnazială nr.18 ”Jean
Bart” 239.041,24 Lucrări de reparații la acoperiș Corp B

Școala gimnazială nr.18 ”Jean
Bart” 85.957,22

Lucrări de refacere a instalaţiei electrice şi
igienizare a sălilor de clasă și holurilor din Corp
B

Liceul Tehnologic ”I.N. Roman” 9.995,41
Achiziție și montaj “sistem de supraveghere
video pentru anexa liceului din Str. Basarabi
nr.2”

Liceul Tehnologic ”I.N. Roman” 28.570 Achiziție multifuncțională A4 și A3- 2 bucăți
Colegiul Național ”Mihai
Eminescu” pentru Grădinița cu
program normal nr.16

35.000 Lucrări de reabilitare acoperiș -proiectare

Grădinița cu program prelungit
nr.42 122.044,23

Lucrări de reparații la instalația termică și
instalația de alimentare cu apă caldă și apă rece
din subsol

Liceul Energetic Constanța 138.408,52 Lucrări de reparații și igienizare sală de sport
Școala Gimnazială nr.14 17.495,38 Achiziție set multifuncțională color Laser A3
Liceul Tehnologic de
Electrotehnică și
Telecomunicații

24.390 Achiziția a 90 bucăți bancă școlară individuală

Grădinița cu program prelungit
nr.33 33.242,29 Achiziţia de materiale igienico-sanitare şi de

protecţie
Grădinița cu program prelungit
”Lumea copiilor” 110.846,19 Lucrări de reparații și igienizare sală de mese și

holuri (P+E1+E2)
Școala Gimnazială nr.28 ”Dan
Barbilian” 12.800 Achiziție pachet multifuncțională- 1 bucată

Școala Gimnazială nr.28 ”Dan
Barbilian” 19.600 Achiziție pachet educaţional- 2 bucăţi

Școala Gimnazială nr.28 ”Dan
Barbilian” 40.535 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de

protecție
Grădinița cu program prelungit
nr.44 24.656,29 Lucrări de hidroizolaţie la fundaţia grădiniţei

Grădinița cu program prelungit
nr.8 9.471,45 Extindere sistem de supraveghere video și

sistem antiefracție
Grădinița cu program prelungit
nr.8 pentru Grădinița cu
program normal nr.26

1.537,48 Extindere sistem de supraveghere video și
sistem antiefracție

Grădinița cu program prelungit
nr.8 66.713,39 Lucrări de reparații la holuri și casa de serviciu

Școala Gimnazială nr.3 „Ciprian
Porumbescu” 49.219,59 Achiziție și montaj extindere a sistemului de

supraveghere video interior-exterior
Școala Gimnazială nr.18 „Jean
Bart” 12.850 Achiziție multifuncțională color

Liceul Tehnologic ”Pontica” 212.336,19 Lucrări de reparații gard stradal (190 ml)
Liceul Teoretic ”George Emil
Palade” 58.353,92 Lucrări de reparații și termoizolație stânga/

dreapta la cămin
Liceul Tehnologic „Ioan N.
Roman” 82.512,94 Lucrări de reparații gard

Grădinița cu program normal
”Roboțel” 22.532,65

Achiziția și montarea unui sistem tehnic de
alarmare antiefracție, supraveghere video și
control acces

Școala Gimnazială nr.28 ”Dan
Barbilian” 76.975,19 Lucrări de reparații împrejmuire curtea școlii

partea din spate

Liceul Teoretic ”George Emil
Palade” 6.493,69

Achiziția și montarea unui sistem de alarmare
antiefracție şi televiziune cu circuit închis
(CCTV)

Liceul Teoretic ”Decebal” 24.287,95 Lucrări de reparații la acoperiș
Grădiniţa cu program prelungit
”Lumea Poveştilor” 17.579,75 Achiziție servicii de expertiză tehnică pentru

construcţia extindere a grădiniţei
Școala Gimnazială nr.17 ”Ion
Minulescu” 14.213,06 Achiziție multifuncțională

Liceul Economic ”Virgil
Madgearu” 33.778,40 Lucrări de reparaţii izolaţie învelitoare în regim

de avarie
Grădinița cu program prelungit
nr.57 39.409,78 Lucrări de înlocuire a conductelor de apă rece la

subsol
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Denumirea unității

Priorități
ch.
Materiale
(lei cu
TVA)

Priorități
ch.
Investiții
(lei cu
TVA)

Observații

Școala Gimnazială nr.29 ”Mihai
Viteazul” 183.175,59 Lucrări de reparații gard punctele 13-14 metal și

beton conform documentației cadastrale
Grădinița cu program prelungit
”Azur” 98.869,21 Lucrări de reparații gard -doua laturi exterioare

Liceul Teoretic ”Ovidius” 285.459 Achiziție și montaj echipament sală de sport
Școala Gimnazială nr.38
”Dimitrie Cantemir” 12.111,77 Închirierea a trei containere maritime de

depozitare pentru 6 luni

Colegiul Național Pedagogic
”Constantin Brătescu” 2.950

Achiziția obiectivului de investiții ”Demolare și
construire împrejmuire latura sud-est parțial
L=16,26m” - proiectare

Colegiul Național Pedagogic
”Constantin Brătescu” 106.769,89

Achiziția obiectivului de investiții ”Demolare și
construire împrejmuire latura sud-est parțial
L=16,26m” - execuție

Școala Gimnazială nr.3 ”Ciprian
Porumbescu” 19.904 Achiziție imprimantă multifuncțională -2 bucăți

Școala Gimnazială nr.37 14.213,06 Achiziție multifuncțională

Școala Gimnazială nr.37 198.132,22 Lucrări de reparații la împrejmuire-latura din str.
Liliacului 104.5 ml

Școala Gimnazială nr.23
”Constantin Brâncoveanu” 144.026,27 Lucrări de reparații și igienizare la grupul sanitar

pentru băieți situat la etajul I
Școala Gimnazială nr.10 ”Mihail
Koiciu” 26.096 Lucrări de reparații hol și arhivă-corp A

Școala Gimnazială nr.11 ”Dr.
Constantin Angelescu” 72.127

Lucrări de reparații gard laturile str. Ştefan
Mihăileanu, str. Castanilor şi str. Călăraşi – 150
ml

Liceul Teoretic ”Ovidius” 370.546 Achiziția a 762 seturi de mobilier școlar și 70
bucăți scaune

Școala Gimnazială nr.33
”Anghel Saligny” 9.825 Lucrări de reparații curente în sălile de clasă,

grupurile sanitare, holurile și anexele aferente
Liceul Teoretic ”George
Călinescu” 49.517,31 Lucrări de reparații a pardoselii din sala de sport

Liceul Teoretic ”George
Călinescu” 28.761,91 Lucrări de reparații la instalația termică a sălii de

sport
Școala Gimnazială nr.18 ”Jean
Bart” 19.025,72 Achiziție și montaj 14 bucăți grilaje metalice de

protecție corp B
Școala Gimnazială nr.18 ”Jean
Bart” 15.900 Achiziția a 30 seturi bancă și scaun reglabil

pentru o clasă pregătitoare
Școala Gimnazială nr.40 ”Aurel
Vlaicu” pentru Grădinița cu
program normal nr.34

34.102 Achiziția mobilier preșcolar

Școala Gimnazială nr.40 ”Aurel
Vlaicu” pentru Grădinița cu
program normal nr.34

31.242,57 Lucrări de înlocuire tâmplărie

Școala Gimnazială nr.17 ”Ion
Minulescu” 321.697,71 Lucrări de igienizare în urma reabilitării

Liceul de Marină 39.007,01 Achiziție și montaj sistem de supraveghere audio-
video intern

Colegiul Național de Arte
”Regina Maria” 72.797,46 Lucrări de reparații la instalatia termică din sala

mare de concerte ”Sergiu Celibidache”
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Denumirea unității

Priorități
ch.
Materiale
(lei cu
TVA)

Priorități
ch.
Investiții
(lei cu
TVA)

Observații

Liceul Teoretic ”George
Călinescu” 24.564 Achiziția mĳlocului fix ”imprimantă

multifuncțională A3-A5 – 2 bucăți”
Liceul Tehnologic ”Tomis” 53.550 Lucrări de reparații hidroizolație
Grădinița cu program prelungit
nr.6 44.902,99 Lucrări de reparații curente, pardoseli la 3 săli de

clasă
Liceul Tehnologic ”Dimitrie
Leonida” 37.795,08 Lucrări de refacere a trotuarelor

Liceul Tehnologic ”Dimitrie
Leonida” 432.739,22 Lucrări de reparații hidroizolație liceu

Grădinița cu program prelungit
nr.57 35.178,55 Lucrări de reparații a conductelor de apă caldă

din subsol
Grădinița cu program prelungit
nr.10 2.636,96 Lucrări de reparații curente la instalația electrică,

iluminat și prize din sala de clasă mică
Grădinița cu program prelungit
nr.53 21.548,10 Achiziția de role de hârtie prosop și hârtie igienică

Liceul Teoretic „Decebal” pentru
Școala Gimnazială ”Dimitrie
Știubei”

7.032,37 Achiziția și montajul a 2 bucăți porți metalice
acces elevi

Liceul Teoretic ”Traian” 9.920,68 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de
protecție

Școala Gimnazială nr. 29 ”Mihai
Viteazul” 12.495,65 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de

protecție
Grădinița cu program prelungit
nr.33 34.711,95 Achiziție mobilier preșcolar pentru o sală de curs

nou înființată
Grădinița cu program prelungit
nr.33 66.956,19 Lucrări de reparații și igienizare pentru o sală de

curs nou înființată
Grădinița cu program prelungit
nr.6 10.880,32 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de

protecție
Grădinița cu program prelungit
„2 pitici” pentru Grădinița cu
program normal nr.29

4.677,65 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de
protecție

Grădinița cu program prelungit
„2 pitici” 13.049,69 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de

protecție
Grădinița cu program prelungit
„perluțele mării” 26.804,97 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de

protecție

Colegiul Comercial ”Carol I” 16.954,56 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de
protecție

Grădinița cu program prelungit
”Mugurel” 12.784,91 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de

protecție
Liceul Teoretic ”George
Călinescu” 21.144,01 Achiziția de echipament sportiv pentru sala de

sport
Liceul Tehnologic ”Gheorghe
Duca” pentru Școala
Gimnazială ”Marin Sorescu”

68.902,32 Lucrări de reparații la corp A al Școlii Gimnaziale
”Marin Sorescu”

Liceul Teoretic ”George Emil
Palade” 13.802,54 Achiziție materiale igienico-sanitare și de

protecție
Liceul Teoretic ”Decebal” pentru
Școala Gimnazială ”Dimitrie
Știubei”

40.410,02 Achiziție și montaj ”sistem supraveghere video
interior”

Grădinița cu program prelungit
nr.44 47.255,83 Lucrări de suplimentare a obiectelor sanitare (wc

și lavoare) și reparații la grupurile sanitare
Școala Gimnazială nr.17 ”Ion
Minulescu” 138.215,22 Lucrări de înlocuire a 43 uși și lucrări de reparații

glafuri uși
Grădinița cu program prelungit
”Azur” 21.397,61 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de

protecție
Grădinița cu program prelungit
nr.8 și Grădinița cu program
normal nr.26

19.576 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de
protecție

Grădinița cu program prelungit
”Lumea poveștilor” 15.444 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de

protecție

Colegiul Național de Arte
”Regina Maria” 149.211,39

Lucrări de reparații și zugrăveli la nivelul
tavanului din sala mare de concerte ”Sergiu
Celibidache”

Colegiul Național de Arte
”Regina Maria” 210.353,86

Lucrări de reparații la hidroizolația terasei
aferentă nivelul sălii mare de concerte ”Sergiu
Celibidache”
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Denumirea unității

Priorități
ch.
Materiale
(lei cu
TVA)

Priorități
ch.
Investiții
(lei cu
TVA)

Observații

Grădinița cu program prelungit
”Căsuța de turtă dulce” 42.950,61

Achiziția de materiale igienico-sanitare și de
protecție pentru Grădinița cu program prelungit
”Căsuța de turtă dulce” și structura sa, Grădinița
cu program prelungit ”Norocel”

Grădinița cu program prelungit
”Roboțel” 83.857,23 Lucrări de reparații la 4 săli de clasă

Grădinița cu program prelungit
”Roboțel” 43.728,08 Lucrări de reparații acoperiș

Școala Gimnazială nr.14 17.717,10 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de
protecție

Grădinița cu program prelungit
”Lumea copiilor” 12.417,46 Achiziția de echipamente de protecție și materiale

igienico-sanitare

Grădinița cu program prelungit
”Azur” 25.888,72 Lucrări de reparații în regim de avarie canal

colector/scurgere

Școala Gimnazială nr.14 6.987,30 Achiziția a 15 bucăți table magnetice

Școala Gimnazială nr. ”Nicolae
Titulescu” 14.994 Achiziție multifuncțională A3

Colegiul Comercial ”Carol I” 4.048,86 Achiziție și montaj 12 camere Full HD interior

Grădinița cu program prelungit
nr.53 1.660 Achiziția a 4 bucăți dulap-vestiar

Grădinița cu program prelungit
nr.53 10.500 Achiziția a 300 bucăți cearceaf pătuț preșcolari

Liceul Tehnologic ”C. A. Rosetti” 14.652,62 Achiziția mĳlocului fix ”multifuncțională”

Liceul teoretic ”Decebal” 12.300
Achiziția unei multifuncționale (laser) color A3
prin transferul alocației bugetare de la capitolul
65, subcapitol 65.04.02, cod indicator 20.01.07
în Lista obiectivelor de investiții

Școala Gimnazială nr.14 14.986,62 Achiziția și înlocuirea arzătorului de la centrala
termică

Grădinița cu program prelungit
”Amicii” 99.123,76 Achiziția de obiecte de inventar

Grădinița cu Program prelungit
’’Roboțel’’ 25.571,85 Lucrări de reparații la instalația termică

Liceul Tehnologic ”Pontica” 150.000 Lucrări de reparații instalația electrică din căminul
liceului

Grădinița cu program prelungit
”Lumea poveștilor” 17.934,15 Achiziția de materiale igienico-sanitare și de

protecție

Grădinița cu program prelungit
„Mugurel” 88.212,52 Achiziționarea unor obiecte de inventar

Liceul Tehnologic de
Electrotehnică și
Telecomunicații

61.303,05
Lucrări de reparații și igienizare a laboratoarelor,
cabinetelor de specialitate, grupurilor sanitare ale
elevilor

Liceul Tehnologic ”C.A. Rosetti” 94.100 Lucrări de reparații acoperiș clădire liceu P+1E



Infrastructura
sportivă

Primăria mun. Constanța are în administrare terenuri de sport în următoarele
locații:

Parc Poarta 6

• Suprafața: 1200 mp

Zona de agrement Brizei-Steluței, bl. FD3-FD7

• Suprafața: 1250 mp

Zona Dorally

• Suprafața: 700 mp

Zona de agrement CET - Albatrosului

• Suprafața: 1750 mp

Parc Dragoslavele

• Suprafața: 700 mp

Palazu Mare, str. Năvodului

• Construcție

• Teren suprafață 1035 mp

În patrimoniul mun. Constanța se află,
de asemenea, Stadionul Farul situat
pe str. Primăverii.
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Amenajări urbane și
spații cu altă
destinație

Numărul de locuințe:

• 185 locuințe construite de ANL;

• 1197 unitati locative din fondul locativ;

• 1476 unitati locative modulare Campus Henri Coandă.

Numărul de spații cu altă destinație decât aceea de locuință: 436

Mĳloace fixe reprezentând alte imobile din domeniul public:

• 144 locuințe în domeniul public Campus Henri Coandă;

• 86 unități locative (str. Someș, nr 28, bl. CS28, str. Egretei, nr.3, cămin C2);

• Internat + Cantină Grup Școlar «Vasile Pârvan», Str. Industrială, nr. 7;

• Școala nr.10, punct termic;

• Școala nr 27, bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 101;

• Grup Școlar Emil Palade, clădire cantină;

• Str. IC Brătianu, nr. 248, cămin P+2e, cămin Colegiul Tehnic Pontica;

• Str. IC Bratianu, nr. 248, clădire locuință, cămin Colegiul Tehnic Pontica;

• Grădinița nr. 38, str. Sălciilor nr.21, bl. 9B, sc.A, ap. 2 si 3;

• Grădinița nr. 40, Aleea Progresului, nr. 11, Bl. M3, ap.1, 2 si 4;

• Grădinița nr. 41, str. Cpt. Dobrilă Eugeniu, nr. 15, bl. X5, Ap. 1, 2, 3, 23;

• Clădire Mircea cel Batran, Școala de Artă și meserii – str. Petru Vulcan, nr 100;

• Clădire Școala Veche Grup Scolar I.Gh. Duca – str. Vifor Haiducu, nr. 24;

• Școala nr. 1, bd. Mamaia, nr. 197;

• Clădire – Cretoiu, Valu Traian;

• Grup Școlar Energetic, clădire cantină;

• Str. Industriei Mici nr.1 – stație subredresare;

• Str. Făt Frumos nr.3 – stație subredresare;

• Str. Oborului nr.8 - stație subredresare;

• Str. Justiției nr.1 - stație subredresare.
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Cabinete medicale: 3, după cum urmează:

• Bd. 1 Mai, nr. 42 – C.M.I. Dr. Gonț Mirela;

• Str. Partizanilor, nr. 26, bl. LV45, ap. 1 – C.M.I. Dr. Ciobanu Liliana, C.M.I. Pană Claudia;

• Str. Pajurei nr. 9, bl. FE6, ap.3 – C.M.I. Dr. Popescu Ionica, C.M.I. Dr. Merlușcă Adriana,
C.M.I. Dr. Pricop Ana Maria.

Numărul piețelor: 8, după cum urmează:

• Piața Grivița;

• Piata Tomis III;

• Piața Unirii;

• Piata Tomis Nord;

• Piata I.L. Caragiale;

• Piața Brotăcei;

• Piața Pescăruș;

• Piata Tic-Tac.

•

CT BUS SA Constanța are în administrare amenajări cu funcționalități operaționale, de tip
capăt de linie. Acestea sunt în număr de șase și se află în:

• perimetrul Gării / Stația CFR Constanța;

• Poarta 1 Port Constanța;

• Tomis Nord;

• Zona Industrială - perimetrul fostei Autobaze Tramvaie;

• zona bulevard I.C. Bratianu / Palas;

• zona Sere / Vârful cu Dor.

Stațiile de îmbarcare /debarcare călători sunt în număr de 385. Doar 4 din ele au amenajate
facilități de adăpostire călători (49 de stații - proiecte europene în derulare și 125 de stații
- licitații în desfășurare).

Pasarele pietonale:

• Pasarela Maritimă (Estacadă) - Zona Hotel Victoria, Stațiunea Mamaia;

• Pasarela „Iaht” - Zona Sat Vacanță, Stațiunea Mamaia;

• Pasarela „Năvod și pescăruș” - Zona Cazino, Stațiunea Mamaia;

• Pasarela ”Val Retro” - Zona Hotel Rex, Stațiunea Mamaia.
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Fântâni publice - 16 funcționale și două nefuncționale:

• În administrarea Primăriei municipiului Constanța:

• Fântână Parc Arheologie;

• Fântână Piațeta Cazino (stațiunea Mamaia);

• Bazin Pescarul - faleză Cazino Constanța;

• Bazin Cascada - faleză Cazino Constanța;

• Fântâna decorativă parcul Viitorului (aflată în conservare) - va fi pusă în funcțiune în
2022.

• Fântână Parc FAR;

• Fântână Parc Gară;

• Fântână Muzeul de Artă (bd. Tomis / bd. Ferdinand);

• Fântână Parc Teatru Oleg Danovschi;

• Fântână Parc Tomis II;

• Fântână Zona Policlinica II

• Bazin de apă Parc Casa de Cultură;

• Fântână Zona Dacia (bd. Tomis / bd. Al. Lăpușneanu);

• Fântână Zona Hotel Oxford (bd. Al. Lăpușneanu / bd. Aurel Vlaicu);

• Bazin ornamental Hotel Sulina (stațiunea Mamaia);

• Bazin ornamental Hotel Meridian (stațiunea Mamaia).

Prin HCL 376/29.10.2021 s-a aprobat retragerea fântânilor arteziene aflate în
administrarea S.C. RAJA S.A., urmând ca Serviciul amenajări urbane să inițieze achiziția de
punere în funcțiune a acestora, iar funcție de alocările bugetare vor intra succesiv într-un
proces de reabilitare și modernizare.

Fântâni arteziene nefuncționale:

• Fântâna Dragonului - amplasată în zona Stadion Gheorghe Hagi, construită în anul 1953
- nu a funcționat din 1990 (nu are nici un echipament/instalație pentru funcționare ca
fântâna arteziană iar construcția trebuie reabilitată);

• Fântâna plutitoare - în anul 2007, odată cu amenajarea marinei turistice din portul
Tomis, fântâna a fost demontată și conservată în depozit SC CONFORT URBAN SRL (lipsă
echipamente).
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În mun. Constanța există 15 parcuri publice, dupa cum urmează:

• Parc Tăbăcărie;

• Parc Arheologic;

• Parc Gară;

• Parc Tomis II;

• Parc Casa de Cultură;

• Parc Viitorului;

• Parc Doraly;

• Parc Carol I;

• Parc Far;

• Parc Poarta 6;

• Parc Oleg Danovski;

• Parc Faleză Cazino;

• Parc Rotterdam;

• Parc din zona Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța;

• Parc Ovidius Park (în administrarea Universității Ovidius).

Locurile de joacă publice din mun. Constanța:

• 45 locuri de joacă administrate de Primăria Constanța;

• 4 locuri de joacă aflate în administrarea RAEDPP Constanța:

• Țara Piticilor, Parc Tăbăcărie;

• Țara Piticilor, str. Cumpenei;

• Țara Piticilor, aleea Nalbei;

• Gravity Park.

51



52

Locuri de joacă reabilitate în 2021:

• Șoseaua Mangaliei, bl. SM5;

• Parc Far;

• Zona Agrement, str. Caraiman;

• Str. Dunării, bl. UM1;

• Aleea Timonei, bl. C4;

• Zona agrement CET/Aleea
Albatrosului;

• Bd. Aurel Vlaicu, bl. AV1;

• Bd. I.C. Brătianu/Str Cumpenei, bl.
SR5;

• Bd. I.C. Brătianu, bl. B1/A2;

• Bd. I.C. Brătianu, bl. B4/B5;

• Zona de agrement Badea Cârțan;

• Bd. Aurel Vlaicu/Str. Vârful cu Dor;

• Parc Viitorului;

• Port Tomis;

• Parc Dragoslavele.

Locuri de joacă ce urmează a fi
reabilitate în 2022:

• Parc Poarta 6;

• Str. Arcului/Str. Progresului;

• Str. Progresului, bl. N1D/N2D;

• Str. Arcului/Str. Liliacului;

• Parc Doraly;

• Bd. I.C. Brătianu, bl. PAV 6;

• Str. Solidarității/Str. Prieteniei, bl. H1;

• Bd. 1 Mai, bl. H18;

• Str. Eliberării/Str. Al. Gherghel, bl.
DR13;

• Zona de agrement Brizei.

Sursa: Direcția Gestionare Servicii Publice
a Primăriei mun. Constanța



Infrastructura
tehnică
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Transportul

Municipiul Constanţa, prin aşezarea sa geografică, reprezintă o zonă de intersecţie a
magistralelor internaţionale de transport care leagă atât nordul de sudul Europei, cât şi
vestul de estul acesteia. Reţeaua de transport existentă în zonă asigură legătura cu toate
reţelele ţărilor vecine, precum şi cu cele din ţările Europei şi Asiei.

Aşa cum s-a stabilit la Conferinţa Pan-Europeană a Transporturilor de la Creta din 1994,
municipiul Constanţa se află situat pe Coridorul de transport pan-european 4 Berlin –
Nurnberg – Praga – Budapesta – Bucureşti – Constanţa – Salonic – Istanbul. Totodată,
culoarul european nr. 9 (Marea Baltică, Kiev, Chişinău, Iaşi, Bucureşti) face confluenţa la
Bucureşti cu culoarul nr. 4. De asemenea, această zonă este străbătută de culoarul
european nr. VII Constanţa - Canalul Dunăre / Marea Neagră – Dunăre - Main – Rihn -
Portul Rotterdam (Olanda).

1.1. Transportul rutier
1.1.1. Rețeaua de drumuri
Municipiul Constanţa este traversat (de la nord la sud şi de la est la vest) de două drumuri
europene: E60, care leagă Bucureşti de Constanţa şi E87, care leagă Constanţa de Bulgaria
prin Vama Veche. De asemenea, municipiul este tranzitat de următoarele drumuri
naţionale: DN 2A – B-dul Tomis; DN 39; DN 3; DN 3A-C; DN 3C.

Municipiul Constanța este conectat prin Autostrada A2 de București, încă din anul 2012.
Aceasta e prima autostradă din țară finalizată în întregime. Adițional, în vestul municipiului
există și o autostradă de centură (A4) ce organizează și ușurează traficul din regiune fără
a interfera cu cel din municipiu. Astfel, cu ajutorul celor peste 22 kilometri de autostradă
de centură, este facilitat accesul dinspre rețeaua de drumuri din Europa către portul
Constanța, situație care generează fluxuri mari de mărfuri (trafic greu) tot timpul anului.
La fel și traficul sezonier în timpul sezonului estival; acesta este deviat dinspre A2 către
sensul giratoriu de la Agigea și mai departe, către stațiunile din sudul litoralului.

1.1.2. Rețeaua de străzi
Reţeaua rutieră interioară a municipiului Constanţa însumează 886 străzi cu o lungime
totală de 454 km (de străzi asfaltate), din care:

• 69,247 km - străzi de categoria I;

• 33,638 km - străzi de categoria a II-a;

• 44,343 km - străzi de categoria a III-a;

• 304,078 km - străzi de categoria a IV-a;

• 3,252 km - străzi de categoria a VI-a.
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În municipiul Constanța există un număr de 102 străzi aflate la nivel de pământ dintre care:

• 63 de străzi aflate în administrarea SC Confort Urban SRL pentru care nu există
documentație cadastrală și intabulare;

• 10 străzi care nu se află în administrarea SC Confort Urban SRL;

• 29 străzi care se află în administrarea SC Confort Urban SRL pentru care există
documentație cadastrală și intabulare.

Lungimea totală a pistelor de bicicletă din municipiul Constanța este de 8.862 ml.

Lungimea pistelor de biciclete realizate în 2021: Bd. Mamaia pe sectorul cuprins între str.
Mircea cel Bătrân și str. Zorelelor (tronson între str. Mircea cel Bătrân și str. Patriei) - 870
ml. Lungimea trotuarelor reabilitate în anul 2021, în perioada ianuarie-octombrie este de
aproximativ: 19.992,60 ml.

Lucrări de reabilitare tramă stradală executate în 2021:

55

• Str. Sentinelei int. str. Tineretului;

• Bd. 1 Mai int. str. Prelungirea Traian;

• Str. I.L.Caragiale, bl.L121;

• Bd. 1 Decembrie 1918 (Casa de
Cultură);

• Str. Poporului (zona Emag);

• Str. Soveja zona piața Tomis III;

• Str. Moldovei;

• Str. Dionisie cel Mic-amenajare parcari
zona bl.48 si bl. 50;

• Str. Soldat C-tin Mugureanu;

• Str. Mesterul Manole;

• Str. Celulozei;

• Str. Petru Cercel;

• Stadionul Portul-continuare;

• Str. Vârful cu Dor;

• Str. Dumbraveni;

• Bd. A. Vlaicu/str. N.Filimon;

• Str. B.Șt. Delavrancea nr. 14;

• Str. Caraiman - zona Far;

• Str. Cpt. D. Eugeniu;

• Bd. 1 Dec. 1918;

• Str. Badea Cârțan;

• Bd. Al. Lăpușneanu;

• Parcare intre Str. Tulcei si str. B. Cârțan
- zona scoala 36-continuare;

• Str. D. Marinescu-continuare;

• Str. Avram Iancu;

• Bd. Mamaia-tronson str. M. cel Bătrân/
str. Bucovinei-alei acces bloc-
continuare;

• Str. Dionisie cel Mic;

• Șos. Industrială;

• Str. Chiliei tronson cuprins intre str.
Soveja și str. Onești-continuare;

• Str. Dragoslavele tronson cuprins între
bd. Mamaia și str. Chiliei- continuare;

• Str. Griviței int. Str. I. G. Duca;

• Str. Grozești tronson cuprins între bd.
Mamaia și str. Chiliei- continuare;

• Str. Onești tronson cuprins între bd.
Mamaia și str. Chiliei - continuare;

• Parcare între str. Tulcei și str. Badea
cârțan, zona Școala 36-continuare;

• Str. Răchitași tronson cuprins între bd.
Mamaia și str. Chiliei- continuare;

• Str. Ion Rațiu int.bd.Mamaia;

• Str. Constantin Brătescu tronson
cuprins între str. I.G.Duca și str.A.
Iancu;

• Str. Tabla Buții tronson cuprins între
bd. Mamaia și str. Chiliei- continuare;

• Str. Unirii tronson cuprins între str.
Zorelelor și bd. Mamaia-continuare;

• Aleea Nalbei;

• Parcare str.Delfinului, bl. LV52;
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• Str. Lebedei-zona port turistic Tomis;

• Parcare Aleea Megara-zona
Summerland;

• Parcare bl.O1 - zona Integra;

• Parcare Prel. Bucovinei, bl.BI2, BI3,
BI5;

• Str. Secerișului int. Str. Lahovari -
continuare;

• Parcare str. Bucuriei- zona bl. DR20,
DR21,DR22;

• Parcare str.Unirii,bl.V7B;

• Str. Portiței;

• Parcare str. Dionisie cel Mic, zona bl.
68, bl.66, bl. 64, bl. 62, bl. 60;

• Parcare Port Turistc Tomis;

• Parcare Sala Sporturilor;

• Parcare între str. Tulcei și str. Badea
Cârțan, zona școala 36-continuare;

• Scări acces Plaja Modern- zona
restaurant Zorile;

• Str. N. Iorga int. Bd. Tomis;

• Str. Unirii tronson str. Zorelelor/ bd.
Mamaia - continuare;

• Stațiunea Mamaia - parcare hotel
„Delfin”;

• Stațiunea Mamaia - parcare hotel
„Pescăruș”;

• Parcare bloc O1- zona Integra-
continuare;

• Parcare str.Tulcei, zona bl. R2;

• Str. Dragoslavele tronson bd. Mamaia/
str. Chiliei;

• Str. Grozești tronson bd. Mamaia/ str.
Chiliei;

• Str. N. Iorga tronson bd. Mamaia / Al.
Panselei;

• Str. Onești tronson bd. Mamaia/ str.
Chiliei;

• Bd. Tomis tronson str. Poporului / str.
N. Iorga;

• Str. Soveja-zona Școala nr. 23;

• Str. Someș, nr. 5;

• Parcare str. Fulgerului, bl. MFA1;

• Parcare str. Pictor Ștefan Luchian, bl.
L1, bl. L2.;

• Parcare Poarta 1;

• Str. Termele Romane int. Str. Valea
Portului;

• Parcare Port Turistic Tomis -
continuare;

• Str. Ion Rațiu tronson Bd. Mamaia/ str.
Laic Vodă;

• Parcare Sala Sporturilor- continuare;

• Parcare str. Traian- zona Tribunalul
Constanța;

• Parcare str. Unirii, nr. 18A;

• Str. Dragoslavele, nr. 36;

• Str. Timișanei - zona Facultatea de
Construcții Ovidius;

• Aleea Zmeurei - zona Institutul de
Medicină Legală;

• Parcare str. Pictor Stefan Luchian;

• Bd. Tomis - bl. TS3-TS4;

• Parcare str. Ion Andreescu - zona bl.
TS4;

• Str. Caraiman;

• Parcare str. Dionisie - zona bl. 60,
bl.62, bl. 64, bl. 66 - continuare;

• Str. Făgetului tronson str. Ion
Andreescu/ str. Primăverii;

• Bd. Tomis - zona statuie „Lupa
Capitolina”;

• Str. Mărășesti tronson str. Ion
Andreescu/ str. Maramureș;

• Str. Oborului- zona Cuget Liber;

• Parcare Poarta 1;

• Str. Războieni tronson str. Ion
Andreescu/ str. Maramureș;

• Parcare Aleea Berzei - bl. IV38, bl.
IV39, bl. IV40;

• Str. Interioară 2;
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• Str. Petru Vulcan tronson bd. Mamaia/
str. Chiliei;

• Str. Poet Panait Cerna int. Str. Chiliei;

• Bd. Aurel Vlaicu - zona Tonis Trade;

• Str. Chiliei, nr. 65;

• Str. Comarnic, nr. 78;

• Str. I.G. Duca;

• Aleea Cameliei;

• Aleea Iasomiei;

• Str. Dunării;

• Str. Ghe. Murea tronson str. I. Ghe.
Duca / str. Mihai Viteazu;

• Parc. Al. Berzei, bl. IV38, IV39, IV40-
continuare;

• Str. Aurora tronson Bd. 1 Mai/str.
Dunării;

• Parcare str. Făgetului, zona bl. ST3,
ST4, ST7;

• Str. Artileriei;

• Str. Frigului;

• Str. Rândunelelor;

• Str. Merișor tronson str. Fulgerului/str.
Baba Novac;

• Aleea Portului Nou;

• Str. Unirii (Uniunea Artiștilor Plastici din
România);

• Str. Oleg Danovski (bl. BM3, sc. A, bl.
BM1, sc. A);

• Parcare str. Primăverii, bl. ST6-ST9;

• Aleea Magnolei - continuare;

• Parcare Intrarea Voinicului, bl. L1;

• Str. Bucovinei int. Bd. Mamaia;

• Str. Frigului-continuare;

• Parcare bd. Ferdinand, bl. F19A;

• Str. Vârful cu Dor, nr. 10;

• Str. Democrației, nr. 2 și nr. 7;

• Str. Pandurului, nr. 56 și nr. 120;

• Str. Făgetului, bl. ST2;

• Str. Soveja zona Petrom;

• Aleea Lupeni;

• Str. Brândușelor;

• Al. Mimozelor.

Sursa: Confort Urban



Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii în 2022:

1.1.3. Poduri rutiere în municipiul Constanța
Pasaj rutier suprateran - Podul Cumpenei

• Amplasare: zona Cora – b-dul I.C. Brătianu, leagă b-dul I.C. Brătianu de b-dul Aurel
Vlaicu; pasajul traversează calea ferată magistrala București-Constanța. Se află în
administrarea Primăriei Municipiului Constanța. Caracteristici principale:

• lungime -311 m;

• lățime -14,8 m, cu trotuar de 3 m;

• număr de deschideri și distanța dintre ele - 17 deschideri cu distanța de 18,30 m,
alcătuite din beton precomprimat tip fâșii cu goluri cu corzi aderente, H= 0,80 m;

• secţiunea transversală alcătuită din 15 fâşii cu goluri monolitizate cu beton la capete,
infrastructura realizată din două culee masive și 16 pile cadru din beton armat;

• înălţimea peste etiaj şi parte carosabilă – cca 6 m;

• stare de viabilitate – reparații capitale și modernizare pasaj rutier suprateran Cumpenei
încheiate în anul 2019;

• clasa de încărcare – E;

• număr benzi de circulație pe sens – 2 benzi/sens.
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• Putna;

• Teleajen;

• Scheia - etapa 2;

• Drăgaica;

• Prelungirea Aleea Morilor;

• Aleea Lămâiței;

• Aleea Sânzienelor;

• Muscel - tronson 1;

• Posada;

• Camil Ressu;

• Tache Ionescu - tronson 1 și 2;

• Ștefan Dărăscu;

• Theodor Pallady;

• Rozelor;

• Lucrări de intervenții și modernizare:
Bd. Mamaia, sectorul cuprins între Bd.
Tomis și str. Soveja;

• Str. Păpădiei;

• Str. Salviei;

• Str. Socului.



Pasajul rutier suprateran – DN39 KM 3+300 – zona Doraly

• Amplasare: zona Doraly – Șoseaua Mangaliei – DN39 la km. 3+300.

• Administrare: S.C. Confort Urban S.R.L. Caracteristici principale:

• lungime-180,00 m;

• lăţime - 14 m cu două trotuare de câte 2,25 m fiecare;

• 9 deschideri: două de 15,45 m;

• secţiunea transversală alcătuită din 10 grinzi Matarov prefabricate din beton armat;

• înălţime peste etiaj şi carosabil – cca 6 m;

• starea de viabilitate: bună;

• clasa de încărcare - E;

• număr benzi de circulație pe sens – 2 benzi/sens.

Pasajul rutier suprateran – Podul Billa

• Amplasare: zona B-dul Aurel Vlaicu – traversează C.F., km 4-5. Administrare: S.C.
Confort Urban S.R.L. Caracteristici principale:

• lungime-62,00 m;

• lăţime - 10,40 m din care: lățime carosabil 7,30 m;

• trotuare laterale = 2x1,05 m;

• număr de deschideri și distanța dintre ele: 2 deschideri = 40 m (peste linii CF) + 21,06
m (peste bretea A. Vlaicu) = 61,06 m;

• compunerea secțiunii transversale - grinzi de beton precomprimat de cale ferată;

• număr de benzi de circulație pe sens - 1 bandă/sens;

• clasă de încărcare - E;

• stare de viabilitate – bună, 70% (necesită reabilitare balustrade, fațadă tencuială).

Pasajul rutier suprateran - Podul IPMC - 2 poduri alăturate

Pasajul pe direcția Ovidiu - Constanța Port (pasaj vechi)

Caracteristici principale:

• amplasare zonă - traversarea b-dului I. C. Brătianu și a liniilor CF;

• administrare – C.N.A.I.R.;

• lungime = 476,60 m;

• lățime = 7,80 m, cu 2 trotuare pe ambele părți de 1,50 m;

• număr de deschideri și distanța dintre ele - 20 de deschideri, dintre care 7 deschideri de
20,83 m și 13 deschideri de 30 m;

• compunerea secțiunii transversale - infrastructura este alcătuită din două culee și 21 de
pile. Culeea Ovidiu are elevație masivă iar culeea Constanța Port are elevația înecată în
terasamentele din beton și beton armat. Pilele sunt de tip cadru din beton armat alcătuit
din doi stâlpi circulari cu rigla la partea superioară. Fundațiile sunt directe;
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• înălțimea peste etiaj și partea carosabilă - cca 6 m;

• număr benzi de circulație pe sens - 3 benzi/sens;

• clasa de încărcare - E;

• stare de viabilitate – satisfăcătoare (necesită reabilitare balustrade, fațade, carosabil).

Pasaj pe relația Constanța Port - Ovidiu (pasaj nou)

Caracteristici principale:

• amplasare zonă - peste B-dul I. C. Brătianu;

• administrare - C.N.A.I.R.;

• lungime = 472,3 m;

• lățime = 7,80 m, cu 1 trotuar pietonal de 1,75 m și un trotuar de siguranță de 0,50 m
spre interior;

• număr de deschideri și distanța dintre ele - suprastructura este alcătuită din grinzi
prefabricate precomprimate cu corzi aderente de lungimi variabile, cu excepția celor
2 deschideri de 30 m (peste Șos. Filimon Sârbu) și 28,80 m (peste C.F.) care sunt
alcătuite din grinzi tronsonate (3 tronsoane mari asamblate prin post-comprimare).
Schema statică este alcătuită din 6 cadre cu lungimi variabile între 62,50 m și 92,62
m.

• compunerea secțiunii transversale - infrastructura este alcătuită din 2 culee și 21 de
pile. Culeea Ovidiu de tip masiv iar culeea Constanța Port de tip înecat. Pilele sunt
alcătuite din stâlpi circulari cu rigle din beton armat. Infrastructurile sunt fundate
indirect pe barete Kelly;

• înălțimea peste etiaj și partea carosabilă - cca 6 m;

• număr benzi de circulație pe sens - 3 benzi/sens;

• clasa de încărcare - E;

• stare de viabilitate – satisfăcătoare (necesită reabilitare balustrade, fațade, carosabil).

1.1.4. Tuneluri și pasaje – caracteristici și stare
Pasajul subteran Ștefan cel Mare - zona magazinul Tomis

Caracteristici principale:

• administrare - S.C. Confort Urban S.R.L. (predat la constructor proiect zona centrală);

• lungime - 20 m;

• lățime - interioară 7 m continuați cu rampe scări în pasaj;

• înălțimea galeriei - 2,50 m;

• stare de viabilitate – bună (reabilitată în anul 2016).
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Pasajul subteran - Șoseaua Mangaliei - zona Abator Constanța

Caracteristici principale:

• administrare - S.C. Confort Urban S.R.L.;

• lungime - 19,50 m;

• lățime - interioară 7 m continuați cu rampe scări în pasaj;

• înălțimea galeriei - 2,50 m;

• stare de viabilitate – bună (reabilitat în anul 2018).

Pasajul subteran - Gară Constanța

Caracteristici principale:

• administrare - S.C. Confort Urban S.R.L.;

• traversează B-dul 1 Mai făcând legătura între zona blocului H10 și Galeriile 2 și 3;

• galeria tehnologică nr. 1 - tunel de 40 m cu deschidere de 6,80 m;

• galeria tehnologică nr. 2 - tunel de 35,80 m cu o deschidere liberă de 6,80 m;

• galeria tehnologică nr. 3 - tunel de 12,50 m cu o deschidere liberă de 6,80 m;

• înălțimea galeriei – 2,50 m;

• stare de viabilitate – nesatisfăcătoare (necesită reparații capitale).

1.1.5. Sistemul de parcare din municipiul
Constanța
În conformitate cu prevederile Inventarului Locurilor de parcare adoptat prin HCL 30/2015
modificat și completat prin HCL 107/2015 (neactualizat), la data de 31.12.2021 sunt
amenajate următoarele:

• parcări de reședință (amenajate în apropierea locuințelor colective, repartizate nominal
beneficiarilor), 961 parcări însumând un număr de aproximativ 21.075 locuri;

• parcări situate pe arterele principale de circulație, 1634 locuri (Str. Vârful cu Dor, Bd.
Aurel Vlaicu, Bd. I.C. Brătianu).

Total în municipiul Constanța: 22.709. La acestea se adaugă spațiile de pe rețeaua stradală
a municipiului Constanța (454 km) unde este permisă parcarea autoturismelor. Astfel, în
cartierele Tomis 1, Tomis 2, Coiciu, Faleză Nord, sunt instituite străzi cu sens unic unde este
permisă parcarea autovehiculelor.

Depunerea solicitărilor pentru ocuparea unui loc de parcare se poate realiza online
accesând Platforma de parcări și implicit linkul parcari.primaria-constanta.ro. Aceasta
permite identificarea spațiilor de parcare de reședință adiacente imobilelor.
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Zona 0

• 15 parcări administrate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., din care:

• 13 parcări - 1105 locuri

• Parcarea Verde 265 locuri

• Parcare zona Albatros – 390 locuri

• Stațiunea Mamaia 6976 locuri

• Total locuri zona 0: 8736 locuri

Zona 1

• 28 parcări administrate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., din care:

• 18 parcări amenajate pe platforme - 667 locuri;

• 10 parcări în curs de amenajare pe străzi (Ion Bănescu, Răscoalei 1907,
Sarmisegetuza, Tudor Vladimirescu etc).

Zona 2

În curs de amenajare, include parcările de reședință nou amenajate și distinct parcările
de pe străzile Dezrobirii, Soveja,Nicolae Iorga, Mircea cel Bătrân, Progresului, Bl. Regina
Elisabeta etc. Au fost eliberate până în prezent 2715 abonamente.

Totodată, S.C. Confort Urban S.R.L., administratorul tramei stradale, gestionează un
număr de 965 locuri de parcare ce deserveau 261 de contracte de închiriere. La acestea
se adaugă și un număr de 9.132 parcări adiacente Centrelor Comerciale.

Activitatea de gestionare și încasare a taxelor/tarifelor se desfășoară conform prevederilor
HCLM nr. 123/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
parcărilor publice din municipiul Constanța.
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1.1.6. Măsuri pentru siguranță și sistematizare
rutieră
• Implementare sensuri unice;

• Sistematizare rutieră pe verticală;

• Sistematizare rutieră conform Regulamentului de acces în zona peninsulară;

• Implementarea Regulamentului de parcări prin montarea de indicatoare rutiere;

• Achiziție și montare blocatoare roți auto parcări;

• Achiziție și montare stâlpi fontă în zona peninsulară;

• Achiziție și montare rasteluri spirală biciclete;

• Realizare studiu de fezabilitate pentru proiect semaforizare;

• Întocmire documente în vederea demarării procedurii de achiziţie proiect pentru un
sistem integrat de semaforizare care va include 30 intersecţii şi treceri pietoni pe bd.
Mamaia şi bd. Tomis și o cameră de comandă;

• Nou sistem de semaforizare la intersecţia dintre bd. Aurel Vlaicu și bd. Tomis;

• Reconfigurare semaforizare şi diagrame de funcţionare în urma instituirii sensurilor
unice în intersecţiile dintre bd. Mamaia și str. Ion Raţiu, bd. Tomis, str. Poporului, str. Ion
Raţiu, str Mircea cel Bătrân şi str. Nicolae Iorga, bd. Tomis, str. Mircea cel Bătrân;

• Reconfigurare diagramă de funcţionare semaforizare intersecţia bd. Tomis / bd.
Alexandru Lăpuşneanu.

Măsuri pentru siguranța circulației pietonale în anul 2021

Pentru creșterea siguranței privind circulația pietonală a fost achiziționat serviciul de
elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de
investiții – ”Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul km 4-5 și cartierul
Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga”. Proiectul urmărește realizarea unei
circulații pietonale facile și în siguranță între cele două cartiere. Realizarea proiectului poate
include și zone dedicate pietonilor și bicicliștilor, care să permită traversarea unor zone
abrupte și crearea de facilități pe traseele propuse pentru persoanele cu dizabilități. Zona
studiată beneficiază de un avantaj care poate contribui semnificativ la creșterea
deplasărilor pietonale și cu biciclete și reducerea deplasărilor cu autovehiculul personal.
Grupurile țintă vizate sunt: locuitorii zonei, elevii, angajații platformei portuare.

A fost achiziționat serviciul de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de
Fezabilitate pentru obiectivul de investiții – ”Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată
între cartierul km 4-5 și cartierul Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga”.

Proiectul urmărește realizarea unei circulații pietonale facile și în siguranță între cele două
cartiere. Realizarea proiectului poate include și zone dedicate pietonilor și bicicliștilor, care
să permită traversarea unor zone abrupte și crearea de facilități pe traseele propuse pentru
persoanele cu dizabilități.

Zona studiată beneficiază de un avantaj care poate contribui semnificativ la creșterea
deplasărilor pietonale și cu biciclete și reducerea deplasărilor cu autovehiculul personal.

Grupurile țintă vizate sunt: locuitorii zonei, elevii, angajații platformei portuare.

Sursa: Serviciul Management Drumuri și Transport / Confort Urban
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1.2. Transportul feroviar
Constanţa are legături directe pe calea ferată cu Bucureşti datorită magistralei 800. CFR
călători realizează curse directe și către Iași, Arad, Craiova, Buzău și alte localități din țară.
Trenurile fără oprire Constanța-București Nord realizează o călătorie în cca două ore, iar
cele cu oprire în Medgidia, Fetești și Ciulnița – în două ore și 20-30 minute. Tot datorită
magistralei 800, unele curse au atins timpi de 1:52 h, mergând cu o viteză constantă de
160 km/h. De asemenea, operatorul privat Softrans a efectuat curse regulate zilnice în
timpul sezonului estival 2014 pentru transportul de pasageri între Craiova - București -
Constanța și retur.

În municipiul Constanţa, transportul feroviar, de marfă şi de călători se derulează, în
principal, pe magistrala Bucureşti–Ciulnița–Feteşti–Constanța, dar şi pe traseul Feteşti–
Constanța–Tulcea. Prin linia ce străbate întreaga țară: Constanța–Bucureşti–Braşov–Deva–
Arad, municipiul Constanța are legătură cu Ungaria, Austria şi Vestul Europei. Căile ferate
din zona de proximitate a municipiului Constanța au o lungime de aproximativ 406 km. Pe
relația Constanța–Bucureşti circulă zilnic 11 trenuri, alte 6 leagă Constanța de Tulcea,
punctul de începere a Deltei Dunării, iar 14 trenuri circulă zilnic spre Sud, spre Mangalia.
Orașul este străbătut de o rețea complexă de cale ferată, o linie dublă în nordul orașului
spre Năvodari, rafinăria Petromidia, portul Midia și cariera de piatră Sitorman, o linie dublă
electrificată spre portul Constanța Nord, o altă linie dublă electrificată spre portul Constanța
Sud și linia simplă spre Mangalia și portul Mangalia. Linia către Mangalia, prin stațiunile
adiacente, este simplă și nu este electrificată. În ceea ce priveşte transportul feroviar de
marfă, acesta este foarte bine dezvoltat şi beneficiază de o infrastructură modernă şi
adaptată tuturor categoriilor de servicii solicitate. În municipiu există și tunelul feroviar
Anghel Saligny, acesta fiind considerat monument istoric (1896-1900). În 1860, pe
teritoriul județului Constanța a intrat în funcțiune linia de cale ferată Constanța-Cernavodă
(Köstence-Boğazköy), fiind prima linie ferată din partea europeană a Imperiului Otoman.
Pe această linie a circulat domnitorul Alexandru Ioan Cuza în drum spre Constantinopol.

Municipiul Constanța este deservit de 7 stații de cale ferată: Constanța, Constanța Mărfuri,
Palas, Constanța Port Zona A, Constanța Port Zona B, Constanța Port Mol V și Agigea Nord.
Stația Constanța deservește în mod exclusiv traficul de călători, stațiile Constanța Port Zona
A, Constanța Port Zona B, Constanța Port Mol V și Constanța Mărfuri deservesc în mod
exclusiv traficul de marfă, iar stațiile Palas și Agigea Nord deservesc ambele tipuri de trafic.
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Numărul de călători expediați din stațiile Constanța și Palas (Agigea Nord are un număr de
călători expediați nesemnificativ) în perioada 2019-2021 (pentru 2021, ianuarie-noiembrie)
a fost afectat de criza sanitară care a debutat în luna martie 2020. În tabelul următor este
prezentat numărul de călători expediați în perioada 2019-2021 (total an și medie zilnică).
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Total călători expediați din
stațiile Constanța și Palas
(mii); Sursa: Compania
Națională de Căi Ferate CFR
S.A., Sucursala Regională
Constanța

Număr mediu de călători
expediați pe zi din stațiile
Constanța și Palas; Sursa:
Compania Națională de Căi
Ferate CFR S.A., Sucursala
Regională Constanța



Numărul mediu zilnic al trenurilor care sosesc și pleacă în/din stațiile de cale ferată care
deservesc municipiul Constanța este prezentat în următorul tabel. Precizăm că în stațiile
Palas și Agigea Nord opresc doar trenurile regio, iar în aceste stații nu se formează trenuri
de călători.

Sursa: Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., Sucursala Regională Constanța

Rețeaua de căi ferate din județul Constanța este compusă din următoarele elemente:

Sursa: Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., Sucursala Regională Constanța

Liniile de cale ferată care se ramifică din Municipiul Constanța sunt următoarele:

• Magistrală: linia 800, București - Constanța

• Principală: linia 813, Constanța - Mangalia

• Secundară: linia 818, Palas - Năvodari și Constanța - Constanța Mărfuri

Obiectivele de investiții finalizate în 2021 sunt următoarele:

• Modernizare TN (trecere la nivel) L1 și 2 D45-48 Port B Constanța;

• Modernizare TN Magazii SOCEP L3,4,5 dana 35-43 Port B Constanța;

• Modernizare TN Linia de legătură zona 1 - stația Port A Constanța;

• Modernizare TN Buclă Keu Nord Stația Port A Constanța
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Numărul mediu zilnic al trenurilor care sosesc/pleacă în/din stațiile de cale ferată care
deservesc mun. Constanța (în stațiile Palas și Agigea Nord opresc doar trenurile regio, iar
în aceste stații nu se formeaza trenuri de călători)

Anul

Nr. mediu zilnic al trenurilor de călători care sosesc și pleacă

Constanța Agigea Nord

sosiri plecări sosiri plecări

2019 41 43 9 9

2020 40 41 11 11

2021 (ian-nov) 43 44 9 9

Rețeaua de căi ferate din județul Constanța

Linii curente (km)
Linii stații
(km)

Densitate
(km cf /
1000km2)

duble simple desfășurate electrificate

76,305 249,669 402,279 152,860 462,968 65,17



Este în derulare contractul nr. 92/2019, încheiat între CNCF „CFR” SA și SC Baicons Impex
SRL cu termen de finalizare în 2022, având ca obiectiv întocmirea SF „Modernizarea
infrastructurii feroviare din Portul Constanța”.

În activitatea de investiții, pentru anul 2022 sunt propuse lucrări de către Sucursala
Regională C.F. Constanța și Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători
Constanța. Astfel, SRCF Constanța propune:

• Modernizare peroane si copertine stafia CF Constanta - realizarea expertizei tehnice și
a DALI;

• Pentru reabilitare cu dale elastice TN (treceri la nivel) din Portul Constanța - realizarea
expertizelor tehnice și a DALI, pentru 4 loturi:

• lot 1 - TN Buclă Poarta 2, Port A;

• lot 2 - TN Diag. acces linia 1 și 2 D35 - 38, Port B;

• lot 3 - TN Diag. acces linia 3 și 4 D45 - 48, Port B;

• lot 4 - TN Linia legătură diag 2-8, Port B;

• Reparații și modernizare LEA 110 kV STE Palas - întocmirea proiectului tehnic;

• Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Constanța intenționează să
construiască o hală de reparații material rulant în vecinătatea magazinului CORA
Brătianu, în incinta Reviziei de Vagoane Constanța; procedura de achiziție a lucrării este
publicată în SICAP.

În ceea ce privește transportul feroviar asigurat de operatori privați, Regio Călători a
circulat cu o pereche de trenuri în sezonul estival. Tabelul de mai jos prezintă evoluția
traficului de călători în stația CF Constanța.

Sursa: Sursa: Regio Călători S.R.L.
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Evoluția traficului de călători în stația CF Constanța

Anul Călători expediați Călători sosiți

2019 8465 8632

2020 4130 4396

2021 5793 5816



Referitor la evoluția transportului feroviar de mărfuri în/din stațiile CF Constanța (perioada
2019-2021), tabelele următoare prezintă datele aferente stațiilor Palas, Constanța Mărfuri,
Agigea Nord, Constanța Port Mol 5 și Constanța Port Zona B, cu mențiunea că datele pentru
stația Constanța Port Zona A sunt incluse în datele stației Constanța Port Zona B.

Sursa: CNCF CFR S.A.

Totalurile, prezentate vizual, sunt după cum urmează:

Numărul de trenuri circulate, sosite și expediate, în stațiile Palas, Agigea Nord, Constanța
Mărfuri, Constanța Port Zona B și Constanța Port Mol 5 (total), conform CNCF CFR S.A.

68

Stația
Nr. tr. circulate (sosite) Nr. tr circulate (expediate)

2019 2020 2021
(11 luni) 2019 2020 2021

(11 luni)
Palas 42.549 37.853 37.645 41.768 33.324 35.049

Agigea Nord 18.489 16.951 18.770 17.574 16.400 18.356

Constanța Mărfuri 4.889 4.672 3.509 4.103 3.615 2.884

Constanța Zona B 6.194 4.694 4.860 5.705 4.136 4.330

Constanța Mol 5 1.157 1.138 1.044 1.153 1.221 1.117



Sursa: CNCF CFR S.A.

Totalurile, prezentate vizual, sunt după cum urmează:

Tone nete, sosite și expediate în stațiile Palas, Agigea Nord, Constanța Mărfuri, Constanța
Port Zona B și Constanța Port Mol 5 (total), conform CNCF CFR S.A.
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Stația
Tone nete sosite Tone nete expediate

2020 2021
(11 luni) 2020 2021

(11 luni)

Palas 12.295.779 12.014.518 11.895.476 11.829.432

Agigea Nord 3.933.433 4.393.451 3.116.686 4.390.645

Constanța Mărfuri 1.122.556 709.060 1.481.251 877.413

Constanța Port Zona B 4.523.285 3.864.991 1.191.741 940.620

Constanța Port Mol 5 520.081 378.340 153.208 205.790



Sursa: CNCF CFR S.A.

Totalurile, prezentate vizual, sunt după cum urmează:

Osii sosite și expediate în stațiile Palas, Agigea Nord, Constanța Mărfuri, Constanța Port
Zona B și Constanța Port Mol 5 (total), conform CNCF CFR S.A.
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Stația
Osii sosite Osii expediate

2020 2021
(11 luni) 2020 2021

(11 luni)

Palas 2.192.294 2.171.574 2.224.117 2.190.777

Agigea Nord 763.706 905.613 757.634 905.804

Constanța Mărfuri 290.326 176.122 269.192 168.686

Constanța Port Zona B 463.661 387.740 415.806 354.483

Constanța Port Mol 5 49.483 40.788 87.284 68.887



1.3. Transportul aerian
Transportul aerian este reprezentat prin Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu.
Aeroportul a fost construit din motive de securitate și zgomot în afara orașului, aflându-se
pe teritoriul Zonei Metropolitane Constanța. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu
posedă o pistă în lungime de 3,5 km, în totalitate betonată și o instalație de balizaj care
permite aterizarea în orice condiții meteo. Pe acest aeroport operează, în premieră în
România, începând din aprilie 2008, compania low-cost Ryanair. Aerodromul Tuzla este
situat la jumătatea distanței între Constanța și Mangalia, aflându-se de asemenea pe
teritoriul Zonei Metropolitane Constanța. Pe acest aerodrom este amenajat și un helipunct
pentru aterizarea elicopterelor. Întrucât aeroportul dispune de balizaje luminoase, atât pe
aerodrom cât și pe helipunct, acesta deservește și zboruri de noapte.

Tabelele următoare prezintă în detaliu informațiile despre traficul aerian operat prin
intermediul Aeroportului Mihail Kogălniceanu.

*traficul total cuprinde zboruri comerciale și necomerciale

Sursa: S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A.
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Trafic înregistrat în 2021

Trafic înregistrat Nr. total de mișcări Nr. total pasageri Cant. marfă
transportată (tone)

Ianuarie 467 2313 177

Februarie 524 1242 54

Martie 681 1602 647

Aprilie 736 1610 372

Mai 1180 3664 53

Iunie 824 4307 54

Iulie 867 8136 24

August 756 9760 225

Septembrie 887 7232 43

Octombrie 767 4826 7

Noiembrie 713 3321 62

Total 01.01 - 30.11 8402 48013 1718
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Operatori în 2021

Luna Destinații Operator Frecvență Tip cursă

Ianuarie
Londra - UK Wizz Air

2/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Exeter - UK Enter Air - Charter

Februarie

Londra - UK Wizz Air
2/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Crotone - Italia Base Airlines - Charter
Pisa - Italia Base Airlines - Charter
Budapesta - Ungaria Base Airlines - Charter

Martie

Londra - UK Wizz Air
2/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Istanbul - Turcia Turkish Airlines
2/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Aprilie

Londra - UK Wizz Air
3/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie -
neoperate)

Regulat

Istanbul - Turcia Turkish Airlines
2/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Sibiu - România Tarom - Charter

Mai

Londra - UK Wizz Air
3/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Istanbul - Turcia Turkish Airlines
2/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie -
neoperate)

Regulat

Dubai - EAU Smartwings - Charter
Pisa - Italia Base Airlines - Charter
Budapesta - Ungaria Base Airlines - Charter
Budapesta - Ungaria Smartwings - Charter

Iunie

Londra - UK Wizz Air
3/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Istanbul - Turcia Turkish Airlines
2/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Ostende - Belgia Carpatair - Charter
Arad - România Carpatair - Charter
Cluj - România Blue Air 2/săptămână Regulat

Iulie

Londra - UK Wizz Air
3/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Istanbul - Turcia Turkish Airlines 2/săptămână Regulat
Cluj - România Blue Air 2/săptămână Regulat

Roma - Italia Wizz Air
2/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

August

Londra - UK Wizz Air
3/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Istanbul - Turcia Turkish Airlines 3/săptămână Regulat

Roma - Italia Wizz Air
2/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie -
neoperate)

Regulat

Geneva - Elveția Enter Air - Charter
Zurich - Elveția Edelweiss Air - Charter
Salonic - Grecia Base Airlines - Charter
Budapesta - Ungaria Base Airlines - Charter
Cluj - România Blue Air 2/săptămână Regulat



Sursa: S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A.
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Operatori în 2021 (cont.)

Septembrie

Londra - UK Wizz Air
3/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Istanbul - Turcia Turkish Airlines 3/săptămână Regulat

Roma - Italia Wizz Air
2/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie -
neoperate)

Regulat

Cluj - România Blue Air 2/săptămână Regulat

Strasbourg - Franța ASL Airlines - Charter

Paris/Strasbourg -
Franța Smartwings - Charter

Octombrie

Londra - UK Wizz Air
3/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Istanbul - Turcia Turkish Airlines 3/săptămână Regulat

Noiembrie

Londra - UK Wizz Air
3/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Istanbul - Turcia Turkish Airlines 2/săptămână Regulat

Decembrie

Londra - UK Wizz Air
3/săpt. (în funcție
de modificarea cond.
de călătorie)

Regulat

Istanbul - Turcia Turkish Airlines 2/săptămână Regulat

Cluj - România Hisky - Charter



Proiecte de dezvoltare pe fonduri europene

• Creșterea siguranței traficului de pasageri pe AIMKC

• Contract de finanțare nr. 116/24.09.2021 - în derulare

• Valoare totală:2.881.954,26 EUR

• Creșterea securității și siguranței traficului de pasageri pe AIMKC - 2022-2023

• Valoare totală:15.180.286,25 EUR

• Sistem supraveghere video, control acces pe AIMKC - 2022-2023

• Valoare totală:4.751.356,03 EUR

• Upgrade balizaj luminos la PDA direcția 36 la AIMKC - 2022-202

• Valoare totală:6.864.572,29 EUR

Proiecte finanțate din bugetul de stat (memorandum) 2021-2023

• Amenajare bandă pistă și RESA (2021-2023) - în derulare

• Valoare totală: 10.074.135,66 EUR

• Modernizarea și reabilitarea sistemului electroenergetic (etapa 2) (2022-2024)

• Valoare totală: 4.673.907,74 EUR

• Aplicație soft management - monitorizarea conformării cu cerințele aplicabile (2021) -
finalizat

• Valoare totală:189.961,41 EUR

• Reabilitare și modernizare corp gardă (2021-2022) - în derulare

• Valoare totală:1.696.603.08 EUR

• Extindere și modernizare punct control PC2 (2022) - în derulare

• Valoare totală:153.973,61 EUR

• Studiu de fezabilitate - Terminal pasageri sosiri/plecări intern și internațional
(2022-2023)

• Valoare totală:769.665,99 EUR

• Studiu de fezabilitate - Hangar parcare și mentenanță aeronave (2022)

• Valoare totală:80.826.04 EUR

În 2021 au fost achiziționate echipamente aeroportuare cu o valoare totală de
1.579.138,89 EUR, după cum urmează:

• Autobuz pasageri;

• Stivuitor electric;

• Stivuitor convențional;

• Cargo loader;

• Bandă bagaje;

• Cântar furci autostivuitor.
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Pentru 2022 sunt prevăzute următoarele investiții în valoare de 537.695,24 EUR:

• Cărucioare bagaje și cărucioare cargo;

• Scară pasageri autopropulsată acoperită;

• Airstarter;

• GPU;

• Echipament tractare handling electric.
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1.4. Transportul naval
Portul Constanţa este localizat la intersecţia rutelor comerciale care fac legătura între
pieţele ţărilor din Europa Centrală şi de Est care nu au ieşire la mare cu Zona
Transcaucaziană, Asia Centrală şi Orientul Îndepărtat. Este principalul port românesc şi se
situează în topul primelor 10 porturi europene ca amplitudine și importanță. Poziţia
geografică favorabilă şi importanţa Portului Constanţa este pusă în evidenţă de conexiunea
cu două Coridoare Pan–Europene de transport: Coridorul VII – Dunărea (fluvial) şi Coridorul
IV (rutier şi feroviar). În apropierea Portului Constanţa sunt situate cele două porturi satelit
Midia şi Mangalia, care fac parte din complexul portuar maritim românesc aflat sub
coordonarea Administraţiei Porturilor Maritime S.A. Constanţa.

1.4.1 Cadrul general
Portul Constanța este Poarta Maritimă a Uniunii Europene, fiind situat la intersecția rutelor
care leagă Europa de Asia Centrală, Sud-Estul Mării Mediterane și Orientul Îndepărtat.
Portul Constanța este atât port maritim cât și fluvial și deservește țările fără ieșire la mare
din Europa Centrală și de Est.

Portul Constanța este cel mai mare port de la Marea Neagră, având o suprafață de 3.926
ha (din care 2.613 ha apă și 1.313 ha uscat). Capacitatea anuală de manipulare este de
aproximativ 100 de milioane de tone. Are adâncimi naturale operaționale de până la 19 m.
Aceste caracteristici permit escalele celor mai mari nave care trec prin strâmtoarea Bosfor;
lungimea maximă permisă a navelor fără taxe suplimentare este de 300 m.

Portul Constanţa acoperă o suprafaţă de 39,26 km2, are o lungime de aproape 30 km, este
cel mai mare port din bazinul Mării Negre şi se află pe locul 4 în Europa, fiind totodată cel
mai mare port la Marea Neagră ca mărime din Uniunea Europeană. Portul Constanța
reprezintă pentru investitori o poartă de ieșire a mărfurilor în exteriorul țării. Portul
Constanța reprezintă atât un punct de pornire, cât și un punct final pentru Coridorul de
Transport Paneuropean 4. În anul 2021, potrivit cifrelor actuale, s-a înregistrat un trafic de
mărfuri record în Portul Constanța, estimat la cca 68 milioane tone (față de 66 milioane
tone în anul 2019). Totodată, Constanța este legată rutier de București de autostrada A2/A4
și are o rețea de căi ferate excelent conectată cu sistemul național și european.

Portul este conectat cu toate tipurile de transport - feroviar, rutier, căi navigabile interioare
și rețea națională de conducte. Una dintre cele mai importante legături este cea cu fluviul
Dunărea, care se realizează printr-un canal de 64 km ce asigură tranzitul fluxurilor de
mărfuri fluviale.

Hinterlandul portului este reprezentat de țările Europei Centrale și de Est precum: Serbia,
Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Croația, Slovacia, Austria și sudul Germaniei. Frontul
este reprezentat de țările care sunt principalele destinații ale fluxurilor de marfă care vin
sau pleacă din hinterland: Turcia, Ucraina, Rusia, țările din Africa de Nord și Orientul
Mĳlociu, Spania și Franța. Autoritatea portuară intenționează extinderi de perspectivă ale
conexiunilor și serviciilor în două regiuni: Marea Baltică și Marea Caspică.

Portul dispune de facilități excelente pentru manipularea tuturor categoriilor de mărfuri -
vrac uscat, vrac lichid, mărfuri generale, containere și Ro-Ro. Sunt cca 700 de entități care
desfășoară zilnic activități specifice în port, dintre care 39 sunt operatori portuari și 100
sunt companii de expediție.
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Datorită legăturii cu fluviul Dunărea, Portul Constanța se bucură de statutul de hub pentru
mărfurile agri-bulk, fiind nodul de tranzit pentru recoltele care provin din Serbia și Ungaria,
inclusiv cele din România. În medie, 20 de milioane de tone de cereale sunt tranzitate în
fiecare an prin portul Constanța. Portul dispune de 10 terminale specializate, dintre care
cinci sunt deținute de cei mai importanți traderi internaționali: ADM –
ArcherDanielsMidland, Ameropa, Cargill, CHS și COFCO. Spațiile de depozitare însumează
mai mult de 1,5 milioane de tone.

În 2021, traficul de cereale la nivelul portului Constanța a atins un record absolut de 25,17
milioane tone, față de 21,9 milioane tone în 2020, acesta fiind cel mai mare trafic de
cereale înregistrat până în prezent; se consolidează astfel poziția portului Constanța de hub
european de cereale. Creșteri semnificative de trafic se mai regăsesc în cazul următoarelor
grupe de mărfuri: petrol brut, produse petroliere, combustibili minerali solizi, produse
metalice, minereuri, semințe uleioase și fructe oleaginoase.

De asemenea, portul are două terminale de containere, unul operat de SOCEP (companie
românească) și Constanta South Container Terminal-CSCT, care este operat de Dubai Ports
World. CSCT este cel mai mare terminal de containere de la Marea Neagră. Capacitatea
totală a portului în ceea ce privește manipularea containerelor este de aproximativ 1,4 mil
TEU. În prezent activează 14 linii de containere deținute de Maersk, CMA CGM, MSC,
COSCO, ZIM.

Portul Constanța reprezintă și opțiunea maritimă pentru transportul autovehiculelor
produse în România, atât de fabricile Renault/Dacia, cât și de Ford. Săptămânal, o linie de
servicii regulate Ro-Ro livrează mașini către multiple destinații din Marea Mediterană.

Minereurile de fier și alte minerale sunt operate la Comvex Terminal. Aici a fost operată cea
mai mare navă care a intrat în Marea Neagră, cu 320 m lungime și 233.592 tdw capacitate.
Numele navei este „Hebei Succes”, un vrachier care transportă minereu de fier către China.

1.4.2. Evoluția și activitatea portului Constanța
Istoria portului Constanța este strâns legată de cea a orașului Constanța. Orașul-port a fost
organizat inițial ca un emporion - centru de schimb între comercianții greci și populațiile
băștinașe. Tomisul a adoptat, cu timpul, toate caracteristicile evolutive ale unui polis
grecesc. Influența greacă s-a menținut până în secolul I î.Hr. când teritoriul situat între
Dunăre și Marea Neagră intră sub stăpânire romană. Primii ani ai guvernării romane au fost
consemnați de poetul Publius Ovidius Naso, relegat Ia Tomis.

Portul cunoaște o viață economică prosperă în secolele următoare, iar orașul preia numele
Împăratului Constantin. Schimburile comerciale se desfășoară cu precădere în Edificiul
roman cu mozaic, construcție emblematică situată între faleza orașului și instalațiile
portuare.

În perioada bizantină, evoluția portului Tomis va fi marcată de numeroasele invazii ale
popoarelor migratoare. Comerțul este în scădere, negustorii caută alte piețe, dar portul nu
este dat uitării, el fiind înregistrat, în continuare, în portulanele și hărțile ragusane,
venețiene sau genoveze. Mai mult, portul și alte construcții aferente vor păstra multă vreme
denumirea de genovez, în amintirea negustorilor și navigatorilor proveniți din acest oraș
italian.

După o scurtă perioadă de stăpânire românească, "până la Marea cea Mare", teritoriul
dobrogean este ocupat de armatele Imperiului Otoman. Cronicarii turci, călătorii europeni
sau din Imperiu au menționat frecvent activitatea portului Kustendge (denumirea
turcească a orașului) care, deși modestă, a contribuit la creșterea comerțului zonal.

În 1857, autoritățile turce concesionează construirea portului Constanța și a căii ferate
Cemavodă-Constanța către compania engleză "Danube and Black Sea Railway and
Kustendge Harbour Company LtdN. Portul Constanța beneficiază cu această ocazie, pentru
prima dată, de amenajări și dotări relativ moderne.
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După Războiul de Independență, în anul 1878, Dobrogea revine României și, odată cu
aceasta, apar primele preocupări pentru construirea unui port care urma să fructifice poziția
strategică a Constanței. În opinia Regelui Carol I, portul Constanța „va deveni unul din cele
mai însemnate ale Orientului și un izvor de bogăție pentru țara întreagă". Nu fără greutate,
Regele a convins clasa politică din țară de valoarea inestimabilă a proiectului. În aceste
condiții, statul roman a răscumpărat instalațiile portuare de la compania engleză, a
contactat specialiști străini pentru întocmirea unor proiecte de lărgire a portului și a investit
în construirea monumentalului pod de la Cernavodă.

La 16 octombrie 1896 a avut loc inaugurarea oficială a lucrărilor de construcție și
modernizare a portului Constanța. În piatra de temelie a fost depus, de către Regele Carol
l, documentul care consfințea "întemeierea unui port la țărmurile vechiului Pont Euxin, unde
din veacurile cele mai îndepărtate comerțul a găsit un loc de adăpost, unde atâtea
monumente istorice ne aduc aminte vechea dominație a strămoșilor noștri romani și unde
s-a sfârșit poetul Ovidiu".

Lucrările de construcție au început după proiectul inginerului I.B. Cantacuzino și au fost
continuate cu modificările propuse de alți doi ingineri români de excepție: Gheorghe Duca
și Anghel Saligny. În anul 1899, conducerea lucrărilor portuare a fost preluată de Saligny,
constructorul podului de la Cernavodă. Până în 1909, când a fost inaugurat oficial portul
Constanța, s-au efectuat lucrări de dragaj, au fost ridicate digul de larg, cel de intrare, cel
de sud și cheiurile, au fost construite 6 bazine, rezervoarele de petrol și, nu în ultimul rând,
silozurile. Pornind de la aceste dotări, portul Constanța a operat în 1911 peste 1,4 milioane
tone mărfuri.

În perioada interbelică se adaugă platformei portuare noi elemente de infrastructură
precum uscătoria de porumb, clădirea administrației portuare, bursa, docul plutitor, iar
traficul atinge 6,2 milioane tone în 1937, cifră care situa Constanța între primele porturi
europene.

În actul comemorativ din 1909 se exprima "nădejdea că Dumnezeu va hărăzi României
liniște și îmbelșugare, ca să putem isprăvi cât mai curând portul întreg, menit să slujească
la propășirea economică a scumpei noastre patrii". Din nefericire, Constanța și țara întreagă
aveau să sufere distrugerile provocate de două războaie mondiale și de ocupația sovietică.

Începând cu 1967 s-au demarat lucrările de extindere a portului către sud. Un rol important
pentru dezvoltarea portului l-a avut construirea Canalului Dunăre - Marea Neagră, care a
fost inaugurat în anul 1984. Pe parcursul a două decenii, portul Constanța a atins
dimensiuni impresionante, însumând o suprafață de peste 3.900 ha. Vârful de trafic a fost
înregistrat în anul 1988, când au fost operate 62,3 milioane tone mărfuri. Recent, în ultimii
ani, cifrele respective au fost egalate și chiar depășite.

Începând cu 1 ianuarie 2007, Portul Constanţa a devenit Zonă Liberă, punând la dispoziţie
facilităţi vamale ce rezultă din acest statut.

Portul Constanţa, situat pe coasta vestică a Mării Negre, acoperă o suprafaţă totală de
3.926 ha, din care 1.313 ha uscat şi 2.613 ha apă. Cele două diguri situate în partea de
nord şi în partea de sud adăpostesc portul, creând totodată condiţiile de siguranţă optimă
pentru activităţile portuare. În prezent lungimea totală a Digului de Nord este de 8.344 m,
iar cea a Digului de Sud – de 5.560 m. Portul Constanţa are o capacitate de operare anuală
de peste 100 milioane tone, find deservit de 156 de dane, din care 140 sunt operaţionale.
Lungimea totală a cheiurilor este de 29,83 km, iar adâncimile variază între 7 şi 19 m.
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Portul Constanţa este unul dintre principalele centre de distribuţie care deservesc regiunea
Europei Centrale și de Est, oferind o serie de avantaje, printre care cele mai importante
sunt:

• Port multifuncţional cu facilităţi moderne şi adâncimi ale apei în bazinul portuar
suficiente pentru acostarea celor mai mari nave care trec prin Canalul Suez;

• Acces direct la ţările Europei Centrale şi de Est prin Coridorul Pan European VII -
Dunărea;

• Centru de distribuţie a containerelor către porturile din Marea Neagră;

• Conexiuni bune cu toate modalităţile de transport: cale ferată, rutier, fluvial, aerian şi
conducte;

• Terminale Ro-Ro şi Ferry Boat care asigură o legătură rapidă cu porturile Mării Negre şi
Mării Mediterane;

• Facilităţi moderne pentru navele de pasageri;

• Disponibilitatea suprafeţelor pentru dezvoltări viitoare.

Aceste caracteristici sunt comparabile cu cele oferite de cele mai importante porturi
europene şi internaţionale, permiţând accesul tancurilor cu capacitate de 165.000 dwt şi a
vrachierelor cu capacitate de 220.000 dwt.

În prezent se află în derulare mai multe proiecte care au în vedere atât construirea de noi
facilităţi pentru operarea mărfurilor, cât şi îmbunătăţirea legăturilor de transport dintre
Portul Constanţa şi hinterland. Aceste proiecte sunt localizate în principal în partea de sud
a portului. Hinterlandul Portului Constanța sprĳină portul în privința mărfurilor produse,
consumate și expediate către/dinspre port și include o regiune vastă în zona Europei
Centrale și de Est.

Portul Constanţa este atât port maritim, cât şi port fluvial. Zilnic, mai mult de 200 nave
fluviale se află în port pentru operaţiuni de încărcare sau descărcare mărfuri sau în
aşteptare pentru a fi operate. Facilităţile oferite de Portul Constanţa permit acostarea
oricărui tip de navă fluvială.

Legătura Portului Constanţa cu Dunărea se realizează prin Canalul Dunăre - Marea Neagră
şi reprezintă unul dintre principalele avantaje ale Portului Constanţa. Datorită costurilor
reduse şi volumelor importante de mărfuri care pot fi transportate, Dunărea este unul
dintre cele mai avantajoase moduri de transport, reprezentând o alternativă eficientă la
transportul rutier şi feroviar congestionat din Europa.

Pentru a face faţă creşterii viitoare a traficului fluvial, Administraţia Porturilor Maritime S.A.
Constanţa a finalizat prima etapă în realizarea unui Terminal de Barje. Aceasta investiţie
are în vedere îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie şi extinderea facilităţilor pentru
acostarea navelor fluviale în partea de sud a portului.

Infrastructura portuară destinată navelor de pasageri şi ambarcaţiunilor de agrement este
asigurată de Portul turistic Tomis. Acesta este situat la 1.200 metri nord de Portul Constanţa
şi are o suprafaţă totală de circa 200.000 metri pătrați, din care 17.000 platformă betonată
de-a lungul cheiurilor.

Portul turistic Tomis a fost construit în urmă cu 40 de ani, fiind conceput în principal pentru
agrement nautic şi dispune de diguri de protecţie facilităţi de acostare teritoriu portuar,
platforme etc.
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Portul Tomis se integrează armonios în arhitectura urbanistică a oraşului Constanţa,
reprezentând o prelungire a falezei Cazinoului şi realizează o trecere echilibrată la plaja
oraşului. Accesul din oraş în port este deosebit de facil, putând fi realizat atât cu mĳloace
auto, cât şi pietonal. În apropiata vecinătate se află o serie de obiective turistice care
sporesc gradul de atractivitate: Piaţa Ovidiu cu statuia poetului Ovidiu, Muzeul de Istorie
Naţională şi Arheologie Constanţa, Edificiul Roman cu Mozaic cu vestigiile antice ale
vechiului Tomis, Acvariul, Farul Genovez, Cazinoul.

Prin amplasament şi infrastructură, Portul Tomis oferă un potenţial ridicat de valorificare a
turismului nautic, activităţi sportive şi de agrement, constituind un adăpost pentru
ambarcaţiunile sportive cu vele.

În portul Constanța zona Constanța, traficul de mărfuri înregistrat în 2021 a fost de 61,2
milioane tone, față de 53,84 milioane tone în 2020.

Traficul de mărfuri în Portul Constanța în 2020 și 2021, în milioane de tone

În portul Constanța zona Midia, traficul de mărfuri înregistrat în 2021 a fost de 6 milioane
tone, comparativ cu 2020, când s-au înregistrat 6,15 milioane tone.
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Traficul total de mărfuri în porturile maritime românești a înregistrat 67,5 milioane tone în
anul 2021, o creștere de 11,77% față de 60,3 milioane tone în 2020, fiind cel mai mare
trafic de mărfuri din istoria porturilor maritime românești

Traficul de mărfuri în toate porturile maritime românești în 2020 și 2021, în milioane de tone
Traficul de mărfuri în toate porturile maritime românești în 2020 și 2021,

în milioane de tone

14.604 nave au făcut escale în porturile maritime românești în 2021, față de 14.380 nave
în 2020.

Portul Constanța, ca port maritim, fluvial și turistic, oferă o serie de avantaje investitorilor
străini precum: port multifuncțional cu facilități moderne și adâncimi ale apei bazinului
portuar suficiente pentru acostarea celor mai mari nave care trec prin Canalul Suez;
centru de distribuție a containerelor către porturile din Marea Neagră; facilități moderne
pentru navele de pasageri; conexiuni bune cu toate modalitățile de transport: feroviar,
rutier, fluvial, aerian și conducte; statutul de zonă liberă, care permite stabilirea cadrului
general necesar pentru facilitarea comerțului exterior și a tranzitului de mărfuri către/
dinspre Europa Centrală și de Est.

Investițiile în port sunt esențiale și profitabile pentru că portul Constanța este un port
liber, având prevăzute prin lege facilități vamale și fiscale. Pentru mărfurile aflate în portul
Constanța nu se plătesc taxe vamale și TVA cât timp acestea nu părăsesc teritoriul
portului. Mărfurile respective pot fi prelucrate, asamblate, ambalate, etichetate pe
platforma portuară Constanța și exportate ulterior în alte țări ale Uniunii Europene.

Obiectivul principal al Portului Constanța este de a spori condițiile necesare comunității
portuare pentru a oferi servicii de calitate și competitive tuturor clienților. Pentru a-și
menține poziția în regiunea hinterland, Portul Constanța are în vedere modernizarea
continuă și eficiența terminalelor sale de manipulare a mărfurilor prin investiții în proiecte
de transport și infrastructură.
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1.4.3. Compania Națională „Administrația
Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța este o societate
comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, persoană juridică română, cu sediul în
municipiul Constanța, incinta Portului Constanța, cod poștal 900900, Gara Maritimă, județul
Constanța.

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța funcționează sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, desfășoară activități de interes public național, este
organizată și funcționează conform legislației în vigoare și statutului Companiei în
conformitate cu H.G. nr.517/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația
Porturilor Maritime" S.A. Constanța și cu modificările și completările ulterioare.

Compania îndeplinește funcția de administrație portuară în porturile Constanța, Mangalia,
Midia și Tomis, porturi a căror infrastructură i-a fost concesionată de către Ministerului
Transporturilor.

Obiectul principal de activitate, conform codului CAEN, este “activități de servicii anexe
transporturilor pe apă" - cod CAEN 5222.

Compania are în principal următoarele atribuții:

• întreținerea, repararea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce
i-a fost concesionată;

• punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber și
nediscriminatoriu;

• urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranță în porturi;

• asigurarea în permanență a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane și a
semnalizării pe șenalele de acces și în porturi;

• ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi;

• aducerea la îndeplinire, prin delegare de competență, a unor obligații ce revin statului
român din acordurile și convențiile la care România este parte.

• în vederea îndeplinirii funcției de autoritate portuară și în calitatea sa de administrație
portuară și/sau de zonă liberă, CN „APM" S.A. Constanța execută următoarele activități
specifice:

• aplicarea politicilor portuare elaborate de către Ministerul Transporturilor;

• întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor maritime în concordanță cu politica și
programele de dezvoltare elaborate de către Ministerul Transporturilor și a
regulamentului portuar, implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor
porturilor maritime;

• elaborarea sau avizarea studiilor și proiectelor privind dezvoltarea sau modificarea
infrastructurilor portuare, precum și a proiectelor de dezvoltare și modernizare a
suprastructurilor portuare, propuse de operatorii economici care își desfășoară
activitatea în porturi;

• elaborarea programelor anuale de întreținere și reparație, de semnalizare și de dragaj
pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;

• coordonarea activităților care se desfășoară în porturile maritime;

• acordarea, anularea, retragerea sau suspendarea de avize sau autorizații pentru
activitățile de transport naval ori licențe de lucru și permise de acces în zona liberă, după
caz, în conformitate cu legislația în vigoare;
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• aprobarea desfășurării de activități în porturi, altele decât cele supuse autorizării,
eliberându-se permisele de lucru necesare în acest sens;

• asigurarea funcționalității, administrarea, întreținerea, repararea si dezvoltarea
infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată si a patrimoniului propriu,
precum și menținerea caracteristicilor tehnice minime ale acestora și punerea lor la
dispoziție utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările în
vigoare;

• stabilirea ordinii de intrare a navelor în porturile maritime și alocarea danelor;

• urmărirea și luarea măsurilor necesare pentru ca traficul de mărfuri în porturile
maritime, precum și modul de depozitare a acestora, să nu afecteze siguranța
infrastructurii portuare, securitatea în porturi și operarea navelor;

• coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate ca urmare a unor comenzi
guvernamentale și, în aceste situații, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de
încărcare/descărcare a mărfurilor în/din nave și a priorităților la intrarea navelor la
operare;

• urmărirea traficului de nave și de mărfuri în porturi, centralizarea datelor privind
numărul de nave în tranzit și volumul de marfă tranzitat, precum și volumul de marfă
operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate și a datelor
privind normele de operare, precum și publicarea anuală a acestor date;

• asigurarea desfășurării activităților privind: semnalizarea costieră și plutitoare pentru
navigație în porturile maritime și pe căile de acces pe mare spre acestea; semnalizarea,
menținerea funcționalității și iluminarea drumurilor de circulație, a pasarelelor și
intrărilor în porturi; semnalizarea în mare largă în zona porturilor Constanța, Mangalia,
Midia și Tomis; preluarea reziduurilor, apelor uzate, gunoiului și resturilor menajere de
la nave; urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării permanente a serviciilor de
siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare; asigurarea dragajului de întreținere
pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație în porturi și pe șenalele de acces;
asigurarea de servicii pentru nave de agrement și turism nautic și de servicii pentru
pasageri și turiști; ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă
specifică în porturi și eliberarea carnetelor de lucru în port, în conformitate cu legislația
în vigoare; prestarea de servicii cu navele proprii; prestarea de servicii, operațiuni și
lucrări în scopul îndeplinirii unor obligații ce revin statului român din acorduri și convenții
internaționale la care România este parte, prin delegare de competență; reprezentarea
Ministerului Transporturilor în relațiile cu concesionării infrastructurii de transport naval
sau a serviciilor de siguranță, în limitele mandatului acordat de către minister în acest
sens, în condițiile legii.

CN APM SA, în calitate de administrație portuară, exploatează bunurile proprietate publică
a statului care îi sunt concesionate de către minister, în condițiile legii.

Aceste bunuri proprietate publică a statului sunt grupate astfel:

• construcții de acostare (cheuri, dane de acostare);

• bazine;

• diguri;

• teritorii;

• drumuri și platforme;

• pasaje.
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Compania Națională Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța are în structura sa
subunități cu statut de sucursală (structurate pe compartimente, ateliere și formații de
lucru), astfel:

• Sucursala de servicii port Constanța;

• Sucursala energetică port Constanța;

• Sucursala nave tehnice port Constanța.

1.4.4. Activitatea portuară
Unul dintre avantajele oferite de Portul Constanţa îl reprezintă conexiunea cu toate
modalităţile de transport: rutier, pe calea ferată, aerian, fluvial şi prin conducte. Aceste
bune legături de transport sunt realizate printr-o importantă infrastructură, care facilitează
transportul oricărui gen de marfă în Portul Constanţa.

Portul este conectat la reţeaua naţională de şosele şi cale ferată şi este situat în apropierea
Aeroportului internaţional Mihail Kogălniceanu.

De asemenea, este conectat la reţeaua naţională de conducte, iar legătura cu Dunărea -
Coridorul de transport Pan-European VII este realizată prin Canalul Dunăre-Marea Neagră.

În ceea ce priveşte activitatea economică portuară, companiile de operare din Portul
Constanţa prestează toate tipurile de servicii pentru manipularea mărfurilor generale.

Astfel, prin Portul Constanţa pot fi tranzitate produse alimentare, băuturi şi tutun, celuloză
şi hârtie, laminate, piese de schimb, ciment în saci şi alte mărfuri.

1.4.5. Proiecte de dezvoltare realizate de C.N.
A.P.M. S.A. Constanţa
Proiecte de dezvoltare realizate în 2020 de C.N. A.P.M. S.A. Constanţa

• Parcare și drum de acces parcare Poarta 7 Port Constanța;

• Modernizare rețea apă zona Bursa Nouă - Navrom OB 3;

• Modernizare rețea apă zona Siloz 3 Macnav - Magazia Tabla SSP OB I;

• Modernizare rețea apă zona Spital-Romtrans-Port Vechi OB 2;

• Deviere rețele electrice de medie tensiune în zona liniilor cf APM Terminals și Ferry-Boat;

• Înlocuire sistem amortizori la Dana 79 Port Constanța;

• Rețea iluminat rutier drum acces P6 - One Star Lot 2;

• Modernizare și extindere sistem de monitorizare video dane Port Constanța;

• RK Pasaje de trecere la nivel cu liniile CF racord ID și 2D;

• Racord de medie presiune pentru distribuție de gaze naturale în Portul Constanța Sud;

• Alimentare cu energie electrică a consumatorilor din zona PT 48.
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Proiecte de dezvoltare realizate în 2020 de agenți economici portuari

• Extindere capacitate terminal de cereale de la dana de gabare de pe digul de larg -
Canopus Star;

• Magazie de mărfuri generale dana 44 - Umex;

• Terminal de cereale la dana 80 din portul Constanța - Comvex S.A.;

• Lucrări de remediere și consolidări la anvelopa (perete exterior) magaziei 5711.2 -
Chimpex S.A.;

• Construire hala parter depozitare mărfuri generale paletizate, birouri P+IE din
containere prefabricate, platforme spălare și depozitare containere și împrejmuire teren
- Fast Freight;

• Extindere platformă depozitare utilaje, materiale - TAR 09 Agigea;

• Terminal de cereale Dana 80 alimentare cu energie electric - Comvex S.A.;

• Rectificarea căii de rulare a macaralelor de cheu de la Dana 54 din portul C-ța Nord -
Chimpex S.A.;

• Amplasare stație de bază pentru servicii de comunicații electronice - RCS & RDS S.A.;

• Flux alimentare siloz cereale din magazia 5711 ,57/2 - Chimpex S.A.;

• Camera supraveghetor incinta turn tehnologic - Chimpex S.A.;

• Construire copertina cântar căi ferate și laborator căi ferate - Comvex S.A.

Proiecte de dezvoltare realizate în 2021 de C.N. A.P.M. S.A. Constanţa

• Reparații dig de Nord-Port Constanța-OS;

• Drum Poarta 7 - Poarta 9, îmbrăcăminte asfalt;

• RK TDJ 8/8A din stația C-ța Port Terminal Ferry-Boat;

• Colector pluvial Poarta 10 - Scaner - Stația de betoane;

• Modernizare conducta alimentare cu apă DN 300 mm zona foraj Romtrans–Poarta 2;

• Modernizare conductă alimentare cu apă DN 219 mm zona Gara Romtrans Gospodărie
apa Mol 1 S;

• Modernizare rețele alimentare cu apă Mol II Socep;

• Modernizare magistrala alimentare cu apă nr. 1 Port nou;

• Reabilitare aducțiune apă RAJA 2X250 mm în zona de subtraversare CF Port vechi;

• Rețea electrică de forță pentru alimentare cu energie electrică prize de cheu în Dana
119;

• Modernizare rețea iluminat PT 23 la Baza tehnică Port nou;

• Modernizare rețea iluminat stradal pe pasaj rutier Mol II Sud;

• Modernizare rețea iluminat stradal Baza Tehnică PT 14;

• Modernizare rețea iluminat perimetral pe latura de est și latura de vest incinta terminal
RO-RO Dana 120 port Constanța Sud;

• Modernizare rețea iluminat poarta acces nr. 10 port Constanta Sud;
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• Modernizare rețea iluminat exterior de la rădăcina Mol I Sud;

• Modernizare rețea iluminat exterior PT6- Poarta 5;

• Reparații capitale pasaj superior la Poarta 4 si Organizarea execuției lucrărilor;

• Reparație capitală și recompartimentare clădire Bursa Nouă și OS;

• RK cheu Dana 63 și OS;

• Modernizare și extindere rețea iluminat perimetral Vest și Est incinta 1A;

• Modernizare și extindere rețea iluminat stradal pe pasaj rutier MOL III -IV și bretea MOL
IV-V;

• Reabilitare aducțiune apă RAJA 2X250 mm în zona de supratraversare CF Port vechi;

• Acces rutier pe latura de vest a incintei nr. 3 din Portul C-ța Sud;

• RK Pasaje de trecere la nivel cu liniile CF racord 30 si 4D;

• Drum și parcare zona cheu fluvio-maritim Port C-ța și OS;

• Sistem supraveghere video puncte vamale Port C-ța N și integrare în sistem securitate
perimetrală;

• Lucrări reparații capitale pasarela pietoni Poarta 2 și OS;

• RK Pasaje de trecere la nivel cu liniile cf LFI dig Nord km 1+405;

• LOT I SF Drum ocolitor Poarta 2 Port Midia drum pe latura de vest a bazinelor danelor
DI-D8 Midia;

• RK Pasaj superior Mol 3,4,5 si OS;

• RK Pasaj superior intrarea 5 și modernizare rețea iluminat + OS;

• RK Pasaj Baza Tehnică și modernizare rețea iluminat + OS;

• Reparații cheu dana 38 Port Constanța și OS;

• Reparații cheu danele 40 și 41 Port Constanța și OS.

Proiecte de dezvoltare realizate în 2021 de agenți economici portuari

• Construire ansamblu tehnologic format din: Fosă recepție cereale CF/auto, copertina
fosă, sala mașini, elevatoare și estacade benzi transportoare - Socep;

• Amenajare platforma terminal de containere, construire imobil P+IE cu destinația de
birouri și spațiu depozitare, construire imobil parter cu destinație hală reparații,
amplasare stație de incintă - Tomis Multimodal Services - Tomis Freight Fonwarding;

• Construcție P+1E - Spațiu birouri; constructie hala parter - spațiu depozitare;
construcție platformă betonată la cota +1.20- spațiu depozitare, descărcare,
împrejmuire teren - Team Logistic Specialists;

• Branșament apă și racorduri canalizare menajeră și pluvială stație de carburanți - VH
Extra OIL;

• Alimentare cu energie electrică prize cheu – Port Constanța - Socep;

• Clădiri depozitare - Sea Container Services;

• Rectificarea căii de rulare a macaralelor de cheu de la Dana 59 și montare babale la
Dana 58 din Portul C-ța Nord - Chimpex S.A.;
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• Extindere platforma depozitare utilaje, materiale - Etapa II - TAR 09 Agigea;

• Modernizare TN buclă cheu Nord stația Port A - CNCF CFR;

• Modernizare TN, LI,L2, D45-48 - CNCF CFR;

• Modernizare TN L3,L4, L5 D35-D43 - CNCF CFR;

• Recompartimentări interioare construcție Cl (tronson 1 și tronson 2) - Maritime Repair;

• Parcare - restaurant Pescăria - Pescăria lui Matei;

• Consolidare siloz fosforită - Chimpex S.A.;

• Consolidare turn și fundație existentă - Rompetrol Rafinare;

• Deviere rețele exterioare de apă și canalizare aferentă proiectului de extindere și
modernizare a capacității de operare cereale pe mol II Port C-ța - Socep;

• Amenajare platforma și împrejmuire teren - Ecologic Tire Recycling;

• Alimentare cu energie electrică Terminal de cereale Mol II Socep - Socep;

• Amplasare construcție metalică tip cort- depozitare laminate - Inostrio Enterprises;

• Hală depozitare - C.S.C.T.;

• Creșterea securității la incendiu la magazia 3 (57/1.2) - Chimpex S.A.;

• Sistem de monitorizare video și control acces trenuri - C.S.C.T.;

• Construire cherhana produse pescărești, spații de cazare pescari, grup sanitar cu dușuri
- Glass Design Concept;

• Construire magazie mărfuri Dana 44 și OS - UMEX;

• Amenajare parcare camioane pentru terminal cereale - Comvex S.A.;

• Reparații rampă CF - Life Logistics S.R.L.;

• Extindere facilități de încărcare/descărcare cereale la terminal dana de gabare -
Canopus Star;

• Extinderea și modernizarea capacității de operare a cerealelor pe molul II din Portul C-ța
- Socep;

• Puncte de ancorare shiploader, macarale Takraf , opritori capoat poduri descărcătoare -
Comvex S.A.
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Proiecte în perspectivă ale C.N. A.P.M. S.A.

• Dezvoltarea capacității feroviare în portul Constanța Sud – Agigea;

• Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul Pod rutier la
km 0+540 a CDMN cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 și Poarta 8 spre
zona de Nord a Portului Constanța;

• Dublarea liniei de cale ferată Agigea Ecluză - Portul Constanța Sud și sistematizarea
punctului de racord Agigea Ecluză;

• Extinderea la 4 benzi de circulație a drumului existent între Poarta 10 bis și Poarta 10;

• Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța / zona
Port Constanța Nou;

• Extinderea și modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în Portul
Constanța;

• Consolidarea, stabilizarea și amenajarea zonei adiacente Portului Constanța (faleză
port) între porțile de acces 3 și 7;

• Realizarea lucrărilor de infrastructură în vederea dezvoltării de terminale specializate în
Portul Constanța Sud-Mol IIIS - IVS- Etapa I.

Instalaţia pentru Ferry Boat este situată în dana 120, are o lungime de 227 m şi o adâncime
de 13 m şi este destinată încărcării şi descărcării de vagoane, locomotive cu ecartament
normal şi TIR-uri. Terminalul are o capacitate de trafic de un milion tone/an.

Portul Constanţa are legături internaţionale de tip Ferry Boat pe rutele: Constanţa-Derince/
Turcia (în general, 4 curse/lună) şi Constanţa - Batumi/Georgia (curse bilunare), care se
realizează cu două nave, fiecare cu o capacitate maximă de transport de 108 vagoane şi 92
TIR-uri. Pentru viitorul apropiat, se preconizează deschiderea liniei de Ferry Boat şi cu
celălalt port de la Marea Neagră al Georgiei, Poti.

Prin poziţia sa geografică, România şi principala sa poartă maritimă Constanţa vor juca un
rol cheie în realizarea zonei de cooperare economică a Mării Negre.

În continuarea portului, spre sud, a fost concepută ZONA LIBERĂ CONSTANŢA, care ocupă
144.5 ha şi beneficiază de 935 m de cheiuri de acostare. Zona liberă este conectată la toate
căile de transport interne şi internaţionale, rutiere, maritime, fluviale şi aeriene. Aici vor fi
amplasate noi capacităţi de producţie, depozitare, prelucrare asamblare, expediţii, se vor
organiza expoziții, operaţiuni de bursă, financiar-bancare, beneficiind de toate facilităţile
acordate zonelor libere.
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Transportul public
urban

CT Bus este compania de transport, operator public, care operează în municipiul
Constanța, deservind un număr de 30 de trasee (21 trasee curente + 2 trasee estivale + 4
trasee noapte + 3 trasee elevi). Cele 21 de trasee curente totalizează 382,4 km. Traseele
estivale au o lungime totală de 57,3 km, traseele de noapte 83,2 km, iar cele trei trasee
pentru elevi au o lungime de 41,8 km.

Parcul auto al CT Bus Constanța este format din:

• 104 autobuze ISUZU cu o capacitate de 95 de locuri;

• 50 de autobuze MAZ 107 cu o capacitate de 141 de locuri;

• 15 autobuze MAZ 203 cu o capacitate de 106 de locuri;

• 14 autobuze MAZ 103 cu o capacitate de 99 de locuri;

• 18 autobuze M2 Mercedes cu o capacitate de 28 de locuri;

• 10 autobuze etajate Ayats cu o capacitate de 87 de locuri.

În 2021, numărul total de călători transportați a fost de cca 32 de milioane, iar numărul
total de km efectuați în curse este de cca 12 milioane de kilometri.

Așa cum era de așteptat, anul pandemic 2021 a adus și o scădere a numărului de călători
pentru CT BUS Constanța, la fel ca și în anul 2020.

Proiecte de dezvoltare a serviciului public realizate în anul 2021:

• lansarea aplicației de planificare a călătoriei "CT BUS" v.2;

• achiziționarea unui nou sistem de ticketing, prima etapă fiind plata cu cardul bancar;

• achiziționarea și punerea în funcțiune a unei instalații moderne pentru spălarea
vehiculelor;

• introducerea în circulație a traseului 14 - Zona Industrială - Unirii – VIVO.

Proiecte pentru dezvoltarea serviciului public aflate în derulare în 2022:
implementarea în integralitate a noului sistem de e-ticketing, cu punere în funcțiune a unui
număr de 5 automate de vânzare titluri de călătorie.

Proiecte propuse pentru dezvoltarea serviciului public pentru 2022 (propuse pentru
aprobare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2022): achiziționarea unei autodepanări - cea
existentă este din anul 1973 (aceasta are un grad de uzură ridicat, ce nu respectă normele
de poluare existente); achiziționarea de panouri de informare a călătorilor, ce se vor monta
în stații; lucrări de reabilitare / modernizare a halelor de reparații; instalarea de sisteme de
monitorizare video în cele 6 capete de linie; modernizarea dispeceratelor din cele 6 capete
de linie; înlocuirea a 10 tonete pentru vânzarea titlurilor de călătorie; reabilitarea
platformei pentru parcarea autobuzelor; introducerea de noi trasee (în funcție de sosirea
autobuzelor electrice).

2
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Transport în regim de taxi în municipiul Constanța

S-a aprobat Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în
regim de taxi

S-a efectuat un studiu de specialitate privind stabilirea "Necesarului numarului de
autorizaţii taxi pentru executarea transportului in regim de taxi la nivelulului municipiului
Constanţa pentru perioada 2021-2026"

S-a finalizat achizitia unui studiu de fundamentare a oportunității constituirii Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară cu rol în exercitarea atribuțiilor legale în domeniul serviciilor de
transport public local la nivelul Zonei Metropolitane Constanța.
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Rețelele tehnico
edilitare și energetice

3.1. Alimentarea cu energie electrică
și iluminatul public
În municipiul Constanţa, distribuţia şi furnizarea energiei electrice este asigurată de S.C.
Enel Distribuţie Dobrogea S.A. prin Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
Constanţa.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice şi
cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi
social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea,
coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul
asigurarii iluminatului public.

Serviciul de Iluminat public cuprinde: iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal,
iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv.

Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure
satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, şi
anume:

• ridicarea gradului de civilizație, a confortului şi a calităţii vieții;

• creșterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităților locale,
precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

• punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale
localităților, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau
religioase;

• susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

• funcționarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficiență economică
a infrastructurii aferente serviciului.

Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și
funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specific, denumit în continuare
sistem de iluminat public.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene, fundaţii,
stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare,
izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate
pentru iluminatul public.

3

91



Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele
condiţii de funcţionare:

• continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

• adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

• satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii
locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

• tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat;

• administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;

• respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei
şi utilizării energiei electrice;

• respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de
normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale
C.I.E..

Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru:

• satisfacerea interesului general al comunităţii;

• satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor;

• protejarea intereselor beneficiarilor;

• întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;

• asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale;

• creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale;

• punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale
localităţilor;

• ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

• mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

• crearea unui ambient plăcut;

• creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului;

• asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă
economică a infrastructurii aferente serviciului.

Municipiul Constanța dispune de un sistem de iluminat public stradal adecvat unui oraș de
mărimea și particularitățile sale.

Inventarul existent al sistemului de iluminat public din municipiul Constanța este:

• situație existentă stâlpi – 9.442 buc;

• situație existentă console – 13.561 buc;

• situație existentă corpuri de iluminat – 23.754 buc;

• situație existentă rețea electrică – 456.10 km;

• situație existentă puncte de aprindere – 204 buc.
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Cantitatea de energie electrică consumată pentru iluminatul public a fost:

• 2016 – 12.991,43 MWh;

• 2017 – 12.801,14 MWh;

• 2018 – 13.118,58 MWh;

• 2019 – 13.573,47 MWh;

• 2020 – 13.917,59 MWh;

• 2021 - 11.689,51 MWh (perioada ianuarie – octombrie inclusiv).

Proiecte în derulare în 2021:

• Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța;

• Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai – Sos. Mangaliei;

• Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța între Gara CFR și Stațiunea Mamaia.

3.2. Alimentarea cu energie termică
Introducerea sistemului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) în
municipiul Constanţa s-a realizat începând cu anul 1970 prin realizarea sursei de căldură
CET Palas echipate cu grupuri de cogenerare și surse de vârf, a unui sistem de transport
(reţele termice primare) şi a unui sistem de distribuție constituit din puncte termice și reţele
termice secundare, pentru asigurarea necesarului de căldură al consumatorilor urbani şi
industriali.

În prezent, necesarul maxim de căldură al consumatorilor racordați SACET este de cca. 220
Gcal/h, din care cca. 200 Gcal/h este aferent punctelor termice urbane, iar diferența de 20
Gcal/h este aferentă consumatorilor reprezentând instituții publice și/sau agenți economici.

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) al municipiului
Constanța este compus din:

• Sursa de producere a energiei termice: Centrala Electrică de Termoficare CET Palas, care
în prezent funcționează în regim de centrală termică;

• Rețele termice primare/transport;

• Rețele termice secundare/distribuție;

• Puncte termice.

„Strategia de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța”
menționează aceeași structură a SACET, iar în Planul de acțiune sunt prevăzute investiții în
intervalul de timp 2019 – 2024, atât în sursa de producere a energiei termice cât și în
rețelele termice primare și secundare.
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În anul 2021, autoritatea publică locală a continuat acțiunile prevăzute în Strategie în
vederea reabilitării, cu fonduri, din Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) - Axa
prioritară 7.1, în limita maximă accesibilă de 50 de milioane de euro, a rețelei de transport
a agentului termic primar aflată din luna decembrie 2019 în patrimoniul privat al
municipiului Constanța.

Pentru obținerea finanțării din fonduri europene, în condițiile în care regia proprie RADET
nu era eligibilă, autoritatea publică locală a înființat societatea TERMOFICARE Constanța
SRL, căreia i-a delegat serviciul public de termoficare al municipiului Constanța începând
cu data de 1 septembrie 2021. La această dată, întreg patrimoniul public și privat
aparținând autorității publice locale municipiul Constanța a fost retras din administrarea
RADET și încredințat societății TERMOFICARE Constanța SRL, aceasta devenind operatorul
serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Constanța.

După bifarea condițiilor de eligibilitate impuse de Ghidul de finanțare prin Programul POIM
- Axa 7.1, autoritatea publică locală municipiul Constanța a întreprins o serie de demersuri
pentru luarea în proprietate a sursei de producere a energiei termice, Centrala Electrică de
Termoficare (CET) Palas, care aparține Societății Electrocentrale Constanța S.A., acționarul
fiind statul român prin Ministerul Energiei.

Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța este în curs de a constitui un
operator economic care urmează să preia exploatarea activului funcțional industrial din CET
Constanța și va funcționa pe o structură viabilă și pe principii economice competitive, fapt
de natură a conduce atât la rezolvarea unei probleme stringente – continuarea asigurării
furnizării energiei termice/apei calde în sistem centralizat pentru municipiul Constanța, cât
și la creșterea încasărilor la bugetul statului din taxe și impozite.

Proprietatea asupra infrastructurii de termoficare a municipiului Constanța, cu excepția
sursei de producere a energiei termice, aparține Unității administrativ-teritoriale Municipiul
Constanța; elementele acesteia, aflate în domeniul public sau privat al municipiului
Constanța, au fost predate spre administrare și exploatare către societatea TERMOFICARE
Constanța SRL începând cu data de 1 septembrie 2021.

Sistemul de rețele termice primare/de transport apă fierbinte pentru alimentarea cu apă
caldă de consum și căldură a consumatorilor din municipiul Constanța se compune din 2
magistrale arborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori.
Lungimea traseului de rețea termică primară este de 73,098 km, din care 61,960 km se
află în subteran și 11,138 km aerian.

Lungimea traseului de rețea termică de distribuție din municipiul Constanța este de 227,4
Km, aceasta fiind integral amplasată subteran.

Sistemul de încălzire centralizată din municipiul Constanța include și 136 de puncte
termice, având o capacitate totală instalată de 813 MW. În toate cele 136 de puncte
termice au fost înlocuite pompele de termoficare cu pompe moderne, cu turație variabilă,
convertizor de frecvență, au fost montate module de expansiune și staţii de dedurizare a
apei de adaos în circuitul de încălzire. În prezent sunt în funcțiune 134 de puncte termice,
2 puncte termice fiind în conservare ca urmare a debranșării tuturor consumatorilor
racordați la acestea. Un număr de 119 de puncte termice sunt complet automatizate și
integrate în sistem dispecer de monitorizare și comandă la distanță a proceselor prin sistem
SCADA.

Pe lângă sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, în municipiul Constanța mai
funcționează și 48 de centrale termice fără cogenerare, toate utilizând drept combustibil
gazul natural (3 centrale termice de cvartal cu o capacitate termică totală instalată de 16,59
MWt/h - CT 47, CT Energia și CT Palas- și 45 centrale de bloc cu o capacitate termică totală
instalată de 15,09 MWt/h).

Număr utilizatori/consumatori finali racordaţi la rețeaua de transport:

• Utilizatori casnici: 24;

• Instituții publice: 11;

• Agenți economici: 18.
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Număr utilizatori/consumatori finali racordaţi la rețeaua de distribuție:

• Utilizatori casnici (case și apartamente în cadrul asociațiilor de proprietari): 44.198;

• Instituții publice : 78;

• Agenți economici : 946.

Număr de consumatori debranșați de la sistemul de termoficare în anul 2021:

• Utilizatori casnici (case și apartamente în cadrul asociațiilor de proprietari): 1.833;

• Agenți economici : 12.

Cantitatea de energie termică vândută în primele 9 luni ale anului 2021 este de
226.983 MWh, din care, pentru:

• consum casnici (populație): 185.821 MWh;

• consum non casnici: 41.162 (instituții publice: 27.332 MWh și agenți economici : 13.830
MWh).

Proiecte de investiții pentru perioada 2022-2023

În concordanță cu Strategia locală pentru alimentarea cu energie termică în sistem
centralizat, pentru modernizarea sistemului de transport a agentului termic primar și
creșterea eficienței energetice, Primăria municipiului Constanța a achiziționat Studiul de
fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din
municipiul Constanța - Etapele I, II și III”, întocmit în conformitate cu cerințele impuse de
ghidul de finanțare și a organizat achiziția publică pentru încredințarea contractului de
proiectare și execuție lucrări în baza acestui Studiu de fezabilitate.

Proiectul de investiții ”Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice
din municipiul Constanța -Etapele I, II și III” are în vedere reabilitarea rețelelor termice
astfel:

1. În etapa I s-a stabilit reabilitarea a 21,605 km traseu aparţinând magistralei 1, precum
și breteaua de legătură între cele două magistrale, prin înlocuirea actualelor conducte
amplasate subteran și aerian, cu conducte preizolate, dimensionate corespunzător
cerințelor actuale și de perspectivă, cu păstrarea traseelor existente. Tronsoanele
propuse sunt amplasate pe bulevarde și străzi care urmează să intre în reabilitare
stradală cu fonduri europene. Întrucât, după finalizarea reabilitărilor stradale, nu se mai
poate interveni timp de 5 ani cu lucrări la instalațiile subterane, este prioritară
modernizarea acestor tronsoane de conducte termice.

2. În etapa II-a s-au stabilit pentru reabilitare tronsoane de rețea termică primară din
magistrala II de termoficare, ce însumează 12,716 km de traseu.

3. În etapa a III-a s-au stabilit pentru reabilitare 3 porțiuni de tronsoane de rețea termică
primară din magistrala I de termoficare, ce însumează 5,215 km de traseu și porţiuni
din rețeaua termică secundară aferente 14 puncte termice, ce însumează 5,325 km
traseu.

Reabilitările de rețele termice aferente etapei I-a, etapei a II-a și etapei a III-a sunt
planificate a se realiza concomitent, respectiv în perioada 2022-2023. Valoarea obiectivului
de investiții ,,Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul Constanța –Etapele I, II și
III” este de cca. 50 milioane de euro.

Finanțarea investiției se va realiza din următoarele surse:

• Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), 85% din costurile eligibile;

• Buget de stat, 13% din costurile eligibile;

• Buget local, 2% din costurile eligibile, la care se adaugă costurile neeligibile.
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Ca urmare a realizării acestor investiții, se preconizează a fi îndeplinite
următoarele obiective:

• reducerea substanțială a costurilor de producere și ale serviciilor de transport,
distribuție și furnizare a agentului termic;

• creșterea siguranței şi continuității în alimentarea cu energie termică a consumatorilor;

• reducerea impactului asupra mediului;

• scăderea prețului local al energiei termice și implicit diminuarea considerabilă a
fondurilor repartizate subvenției la energia termică furnizată populației municipiului
Constanța.

Prin reducerea pierderilor pe rețelele primare și secundare, aceste investiții vor conduce la
reducerea consumului de combustibil, apă de adaos și energie electrică pentru pompare,
fiind considerate investiții în eficiență energetică.

Societatea Termoficare Constanța SRL a preluat activitatea serviciului public de alimentare
centralizată cu energie termică începând cu data de 01.09.2021, conform Contractului de
delegare a gestiunii nr. 116750 din data de 10.06.2021, încheiat cu autoritatea publică
locală. Sediul social se află în municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan, nr. 14 A, dar
deţine sedii pentru diferite activităţi în mai multe zone ale municipiului Constanţa.

Principalul obiect de activitate al Societății Termoficare Constanța S.R.L. îl reprezintă
transportul, distribuția şi furnizarea în municipiul Constanţa, prin intermediul a 136 puncte
termice (PT), a energiei termice produsă de către Electrocentrale Constanţa S.A. în centrala
electrică CET Palas, sub formă de agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum.
Complementar, societatea prestează servicii pentru susţinerea obiectului principal de
activitate în conformitate cu statutul propriu şi cu legislaţia în vigoare, astfel:

• prestarea pentru RAJA S.A. a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către
imobilele cu regim de înălţime mai mare de 4 nivele cât și lucrări de reparare a conductei
de apă rece poziţionată în canalul termic;

• mentenanţă la instalaţiile şi echipamentele proprii;

• remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuţie și pe rețeaua de transport a
agentului termic primar;

• verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și sonde) în
laboratorul propriu de metrologie;

• lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare şi investiţii;

• montare/demontare și sigilare mĳloace de măsurare a energiei termice;

• analize chimice în laboratorul propriu;

• reparaţii construcţii, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile,
etc.
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Societatea funcţionează în baza licenţei nr. 2295/17.12.2021 acordată de către ANRE
pentru prestarea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică.

Caracteristicile capacităților energetice de transport și distribuție a energiei termice
exploatate în baza licenței (rețeaua termică de transport și de distribuție), sunt
următoarele:

Rețeaua termică de transport (RT):

• lungime traseu: 73,098 Km, din care 11,138 Km amplasament suprateran și 61,960 Km
amplasament subteran;

• utilizatori /consumatori finali racordați la RT: 24 utilizatori casnici, 11 instituții publice și
18 agenți economici.

Rețeaua termică de distribuție (RD):

• lungime traseu: 227,4 Km, amplasament subteran;

• utilizatori /consumatori finali racordați la RD: 44198 utilizatori casnici, 78 instituții
publice și 946 agenți economici.

În prezent, în cadrul Societății Termoficare Constanța SRL îsi desfășoară activitatea în
medie un număr de 353 salariaţi din care peste 75% activează în zona de exploatare,
reparaţii, întreţinere și producţie, dispecerat, intervenții.

Societatea Termoficare Constanța S.R.L se preocupă în permanență de modernizarea
instalațiilor și de eficientizarea activităților cu scopul de a crește calitatea serviciilor și de a
asigura confortul termic al clienților.

În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor și a proceselor desfășurate în cadrul
organizaţiei, pentru creșterea continuă a satisfacţiei clienţilor, precum și pentru protejarea
mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii și
securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat al
calităţii, mediului și sănătăţii și securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile
standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR EN ISO 45001 si SR OHSAS 18001.
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3.3. Alimentarea cu gaze naturale
Sursa de alimentare cu gaze naturale a județului (implicit municipiului Constanța) este
Transgaz S.A., conform Distrigaz Sud Rețele.

Conform Distrigaz Sud Rețele, alimentarea cu gaze naturale a mun. Constanța se face prin
preluarea acestora din stația de reglare, măsurare, predare (SRMP) a Transgaz S.A.,
distribuția acestora făcându-se prin sistemul de distribuție gaze naturale aferent mun.
Constanța de către Distrigaz Sud Rețele SRL.

Distrigaz Sud Rețele activează în sectorul distribuției de gaze naturale cu o prezență în 20
de județe, inclusiv Constanța. În județul Constanța, Distrigaz Sud Rețele distribuie gaze
naturale în localitățile Constanța, Medgidia, Valu lui Traian, Cumpăna, Lazu, Năvodari,
Ovidiu, Poiana, Lumina, Eforie Sud, Eforie Nord, Agigea, Negru Vodă, Mihail Kogălniceanu,
Cogealac (și consumatori izolați în Corbu și Satul Nou). Numărul total de clienți din județul
Constanța este de 150.700.

Lungimea totală a infrastructurii de distribuție în jud. Constanța este de 1514 km de
conducte de distribuție și branșamente, distribuite astfel:

Distribuția pe km a conductelor și branșamentelor de gaze din jud. Constanța,
conform Distrigaz Sud Rețele
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3.4. Alimentarea cu apă
SC RAJA SA Constanța este un operator de servicii de alimentare cu apă și canalizare care
asigură servicii în 152 de localități de pe teritoriul a 7 județe (Constanța, Ialomița, Călărași,
Ilfov, Bacau, Dâmbovița și Brașov) și deservește, în mod permanent, peste 750.000 de
locuitori, iar în timpul sezonului estival, cca. 2 milioane de locuitori.

Activități principale:

• Alimentarea cu apă;

• Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și meteorice în 37 de localități;

• Epurarea și evacuarea apelor uzate în 15 stații de epurare;

• Întreținerea și repararea echipamentelor utilizate în activități specifice;

• Analize de laborator pentru apă potabilă și apă uzată, în laboratoare acreditate RENAR.

În cursul anului 2021 au fost practicate următoarele tarife pentru serviciul de
alimentare cu apă în municipiul Constanța:

• perioada 01.01.2021 - 31.07.2021: 4.96 lei/mc fără TVA

• perioada 01.08.2021 - 31.12.2021: 5.21 lei/mc fără TVA

Preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită (lei/mc), exclusiv TVA,
conform RAJA S.A. Constanța
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Alimentarea cu apă a municipiului Constanța se realizează din Sistemul Interconectat
Litoral.

Sursele de alimentare sunt:

• 6 surse de adâncime: Caragea Dermeni, Cișmea I A, Cișmea IB, Cișmea I C, Cișmea II
si Constanța Nord - totalizând un număr de 60 puțuri în funcțiune cu o capacitate totală
instalată de 3.496 l/s;

• 1 sursă de suprafață: Sursa Galeșu care utilizează apa din canalul Poarta Albă - Midia
Năvodari având 5 grupuri de pompare cu o capacitate instalată de 4.1251 1/s. Apa
captată la priza Galeșu este pompată prin conducte de aducțiune 2x1200 mm, pe o
distanță de cca. 20 km până la stația de tratare Palas. Complexul de tratare cuprinde 2
linii tehnologice: LT 1, stația veche, cu o capacitate de tratare de 1750 l/s și LT 2, stația
nouă, cu o capacitate de 2000 l/s.

În municipiul Constanța rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de
661,79 km, din care:

• Lungime rețea de distribuție - 605.80 km;

• Lungime conducte de aducțiune - 55.99 km.

La nivelul anului 2021 numărul persoanelor conectate la rețeaua de alimentare cu apă în
municipiul Constanța este de 298.111.

În ceea ce privește numărul racordurilor noi în anul menționat, au fost 283 pentru
gospodării, 52 pentru agenți economici și 82 pentru asociații de proprietari, însumând 417
noi racorduri asociate anului 2021. De asemenea, conform datelor furnizare de RAJA S.A.,
anul 2021 a adus un număr total de 317 noi branșamente, din care 269 la gospodării, 47
la agenți economici și 81 la asociații de proprietari.

În anul 2021, consumul de apă la nivelul municipiului Constanța a fost de
17.848.494 mc, din care:

• Locuințe/gospodării: 11.613.486 mc;

• Instituții publice: 817.712 mc;

• Agenți economici: 5.417.295 mc.

Colectare ape uzate

Rețeaua de canalizare a municipiului Constanța are o lungime totală de 715,47
km, din care:

• Lungime rețea canalizare menajeră: 524.20 km;

• Lungime rețea canalizare pluvială: 136.63 km;

• Lungime conducte de transport a apelor uzate și pluviale: 54.64 km.
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În anul 2021 rețeaua de canalizare a fost extinsă cu 6.965 km.

La sfârșitul anului 2021 erau racordate la sistemul de canalizare un număr de 28.396 din
care 25.707 gospodării persoane fizice și 2.689 scări/blocuri constituite în asociații de
proprietari.

În cursul anului 2021 au fost practicate următoarele tarife pentru serviciul de
canalizare:

• perioada 01.01.2021 - 31.07.2021: 4.36 lei/mc fără TVA;

• perioada 01.08.2021 - 31.12.2021: 4.59 lei/mc fără TVA.

Tarif canalizare / canalizare-epurare (lei/mc), exclusiv TVA,
conform RAJA S.A. Constanța

În cazul utilizatorilor poluatori monitorizați au fost aplicate tarife de canalizare- epurare
ape uzate diferențiate pe grupe de risc:

Tarif Diferențiat grad 1 (TD1):

• perioada 01.01.2021 - 31.10.2021: 0.32 lei/mc fără TVA;

• perioada 01.11.2021 - 31.12.2021: 0.48 lei/mc fără TVA.

Tarif Diferențiat grad 2 (TD2)

• perioada 01.01.2021 - 31.10.2021: 0.42 lei/mc fără TVA;

• perioada 01.11.2021 - 31.12.2021: 0.63 lei/mc fără TVA.
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Principalele obiective de investiții în municipiul Constanța propuse în cadrul
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată

Sistem alimetare cu apă:

• Sursă de apă reabilitată - 1 buc;

• Aducțiune nouă - 8.221 m;

• Aducțiune reabilitată - 13.494 m;

• Magistrală de apă reabilitată - 11.792 m;

• Stații de pompare apă reabilitate - 4 buc.;

• Rețea de distribuție apă potabilă nouă - 12.424 m;

• Rețea distribuție apă potabilă reabilitată - 46.198 m.

Sistem canalizare menajeră

• Rețea canalizare nouă - 17.675 m;

• Rețea canalizare reabilitată - 16.236 m;

• Conductă refulare nouă - 7.442 m;

• Conductă refulare reabilitată - 8.509 m;

• Stații pompare ape uzate noi - 12 buc.;

• Stații pompare ape uzate reabilitate - 1 buc;

• Instalație valorificare nămol - 1 buc.

Principalele obiective de investiții în municipiul Constanța realizate în anul 2021
în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată

Sistem alimetare cu apă:

• Sursă de apă reabilitată - 1 buc.;

• Aducțiune reabilitată - 7.343 m;

• Magistrală de apă reabilitată - 4.146 m;

• Rețea de distribuție apă potabilă nouă - 7.025 m;

• Rețea distribuție apă potabilă reabilitată - 5.987 m.

Sistem canalizare menajeră

• Rețea canalizare nouă - 6.965 m;

• Rețea canalizare reabilitată - 438 m;

• Conductă refulare nouă - 2.036 m;

• Conductă refulare reabilitată - 4.372 m.
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Rețele de
telecomunicații

La finalul anului 2020, numărul autorizațiilor de radiodifuziune sonoră și televiziune a fost
de 22, iar la finalul anului 2021, numărul autorizațiilor de radiodifuziune sonoră și
televiziune a fost de 21 (ANCOM, 2022).

Cu privire la numărul autorizațiilor valide pentru furnizorii care utilizează frecvențe radio, la
finalul anului 2019 erau autorizate în municipiul Constanța (conform ANCOM):

• 23 de rețele de comunicații mobile de tip PAMR (radiocomunicații mobile de acces
public, destinate unor categorii profesionale de utilizatori) (28 de licențe de utilizare a
frecvențelor radio pentru rețele și servicii PAMR);

• 1389 de stații de bază din componența rețelelor publice de comunicații mobile celulare
în diferite tehnologii (GSM, UMTS, LTE) și benzi de frecvențe radio, aparținând
operatorilor Orange Romania S.A., RCS&RDS S.A., Vodafone Romania S.A. și Telekom
Romania Mobile Communications S.A.;

• 20 de stații de bază din componența rețelelor publice de comunicații mobile/fixe (MFCN)
în diferite tehnologii (WiMAX, 4G, 5G) în banda de frecvențe radio 3400-3800 MHz,
aparținând operatorilor Orange Romania S.A. (3 stații de bază în tehnologie LTE3600
(4G)), RCS&RDS S.A. (7 stații de bază în tehnologie 5G), Vodafone Romania S.A. (3
stații de bază în tehnologie WiMAX și 5 stații de bază în tehnologie 5G) și Societatea
Națională de Radiocomunicații S.A. (2 stații de bază în tehnologie WiMAX);

• 488 de linii de radiorelee din componența rețelelor de transport pe suport radio al
traficului generat de rețelele publice de acces (anterior menționate) ce utilizează diferite
tehnologii și benzi de frecvențe, aparținând operatorilor Orange Romania S.A.,
RCS&RDS S.A., Vodafone Romania S.A., Telekom Romania Mobile Communications S.A.
și Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., din care 378 de linii de radiorelee cu
ambele capete situate i ̂n municipiul Constanța (indiferent de localitatea componentă a
municipiului) și 110 linii de radiorelee cu un capăt situat în municipiul Constanța (într-
una din cele trei localități componente ale municipiului) iar celălalt capăt situat în afara
municipiului.

Notă: Rețelele de tip MFCN în banda de frecvențe 3400-3800 MHz au cunoscut o perioada ̆
de tranziție în anii 2019 s ̦i 2020, care a permis de altfel și lansarea serviciilor de comunicații
electronice de ultimă generație (5G) la nivel național în cursul anului 2019, de către trei
operatori publici (Vodafone Romania S.A., RCS&RDS S.A. și Orange România S.A.).

4
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De asemenea, în cursul anului 2021 au fost instalate în municipiul Constanța 36 de linii de
radiorelee din componența rețelelor de transport pe suport radio al traficului generat de
rețelele publice de acces (anterior menționate) ce utilizează diferite tehnologii și benzi de
frecvențe, aparținând operatorilor Orange România S.A. și Vodafone România S.A., din care
28 de linii de radiorelee cu ambele capete situate în municipiul Constanța (indiferent de
localitatea componentă a municipiului) și 8 linii de radiorelee cu un capăt situat în
municipiul Constanța (într-una din cele trei localități componente ale municipiului) iar
celălalt capăt situat în afara municipiului.

Situația sintetică privind numărul stațiilor de bază din componența rețelelor publice de
comunicații mobile celulare (aparținând operatorilor de rețele publice de comunicații mobile
Orange România S.A., RCS&RDS S.A., Vodafone România S.A. și Telekom România Mobile
Communications S.A.), utilizând tehnologiile GSM, UMTS, LTE în benzile de frecvențe 800
MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz și 2600 MHz, existente în municipiul Constanța în anii
2020 și 2021, este prezentată în cele ce urmează:

Nota nr. 1: Valorile din tabele au fost determinate pe baza notificărilor parametrilor tehnici
și operaționali aferenți stațiilor de bază transmise la ANCOM de către operatorii de rețele
publice de comunicații mobile în lunile decembrie 2020 și decembrie 2021.

Nota nr. 2: În cadrul aceluiași amplasament funcționează, în general, mai multe stații de
bază ale unui operator (fiecare stație de bază utilizând o anumită bandă de frecvențe și o
anumită tehnologie).

Nota nr. 3: tehnologie 2G (GSM900, GSM1800), tehnologie 3G (UMTS2100), tehnologie 4G
(LTE800, LTE900, LTE1800, LTE2100, LTE2600); benzi de frecvențe = 800 MHz, 900 MHz,
1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz.
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Numărul stațiilor de bază pe tip de tehnologie și bandă de frecvențe din municipiul Constanța
(sursa: ANCOM)

Tehnologie An GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 UMTS2100

Nr. de stații
de bază

2020 317 135 253 95 178 98 157 394

2021 330 139 276 185 95 104 71 527

Numărul total al stațiilor de bază 2G, 3G, 4G și numărul amplasamentelor acestor stații din municipiul
Constanța (sursa: ANCOM)

Tehnologie An 4G 3G 2G Nr.
amplasamente

Nr. de stații de
bază

2020 781 394 452 407

2021 731 527 469 552



Totodată, în cele ce urmează, este prezentată lista cuprinzând persoanele juridice, cu sediul
social i ̂n județul Constanța, care aveau calitatea de furnizori de servicii de comunicații
electronice mobile destinate publicului, la data de 31 decembrie 2021. În privința acestora,
statutul de furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de
comunicații electronice destinate publicului (indiferent de sediul social/profesional stabilit)
conferă persoanelor autorizate dreptul de a furniza rețelele sau serviciile de comunicații
electronice notificate ANCOM la nivel național (deci, implicit, pe raza județului Constanța),
însă, în același timp, nu presupune obligația furnizării efective a acestora, existând, prin
urmare, și posibilitatea ca aceste persoane să nu fi demarat încă activitatea de furnizare de
rețele sau de servicii de comunicații electronice. Totodată, toți furnizorii de rețele publice
de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului sunt
înscris ̦i în Registrul public al furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice,
disponibil pe pagina de internet a ANCOM, la adresa https://www.ancom.ro/
furnizoricomunicatii-electronice_133, registru care este structurat inclusiv în funcție de
județul în care furnizorii sunt i ̂nregistrați cu sediul social/profesional.

NETCAETERA S.R.L. (UAT: mun. Constanța)

• B1.2 Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor rețele publice mobile terestre;

• B3 Servicii de transmisiuni de date (tip acces: Mobil).

INTERSAT S.R.L. (UAT: oraș Năvodari)

• B1.2 Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice mobile terestre;

• B3 Servicii de transmisiuni de date (tip acces: Mobil);

• B4 Servicii de acces la internet (conexiuni radio mobile).

URBAN NETWORK SOLUTIONS S.R.L. (UAT: mun. Constanța)

• B1.2 Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice mobile terestre;

• B3 Servicii de transmisiuni de date (tip acces: Mobil);

• B4 Servicii de acces la internet (conexiuni radio mobile);

• B5 Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali
(prin reţele radio celulare publice).

NBS MARITIME OOD/S.R.L., prin NBS MARITIME S.R.L. VARNA SUCURSALA
CONSTANȚA (UAT: mun. Constanța)

• B3 Servicii de transmisiuni de date (tip acces: Mobil);

• B4 Servicii de acces la internet (conexiuni radio mobile).
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Lista furnizorilor care au raportat, în baza pct. 3.15.2. din Anexa nr. 1 la Decizia
președintelui ANCOM nr. 987/20121, furnizarea efectivă a serviciilor de telefonie destinate
publicului, a serviciilor de acces la internet și/sau a serviciilor de retransmisie a programelor
media audiovizuale liniare furnizate utilizatorilor finali, prin intermediul rețelelor publice
terestre cu acces la punct fix sau cu mobilitate limitată, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie
și 30 iunie 2021, în judet ̦ul Constant ̦a, este prezentată mai jos:
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Nr. Denumire furnizor
Servicii de
telefonie
destinate
publicului

Servicii de
acces la
internet

Retransmisia
serviciilor de
programe media
audiovizuale liniare
către utilizatorii finali

1 BSS-ONE A RIGHT OF REPLY
S.R.L.

2 CARO NETWORK S.R.L.
3 COMBRIDGE S.R.L.

4 CRISTEA TELECOM SYSTEM
S.R.L.

5 EUROWEB ROMANIA S.R.L.

6 GKB OPERATIONS EUROPE
S.R.L.

7 GREEN TRE DEVELOPMENT
S.R.L.

8 GTS TELECOM S.R.L.
9 IRISTEL ROMANIA S.R.L.

10 NET-CONNECT
COMMUNICATIONS S.R.L.

11 OPTICOM CONSULTING
S.R.L.

12 ORANGE ROMÂNIA S.A.
13 PAYSTANDARDS S.R.L.

14 PAYTEL COMMUNICATION
S.R.L.

15 PRIME TELECOM S.R.L.
16 RCS & RDS S.A.

17 REAL NETWORK AND TEL
S.R.L.

18 S.C. ALTAIR NET S.R.L.

19 S.C. COMPUTERS SERV
S.R.L.

20
S.C. D-NET
COMMUNICATION SERVICES
S.R.L.

21 S.C. DREAMTEAM NETWORK
S.R.L.

22 S.C. GMB COMPUTERS S.R.L.
23 S.C. IMPROMEX S.R.L.
24 S.C. INTERSAT S.R.L.
25 S.C. WAVENET S.R.L.

26

SOCIETATEA COMERCIALĂ
PENTRU SERVICII DE
TELECOMUNICAŢII ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
ÎN REŢELE ELECTRICE DE
TRANSPORT 'TELETRANS'
S.A.

27 SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
RADIOCOMUNICAŢII S.A. transmisie TV terestră



Sursa: ANCOM

Informații privind serviciile de telefonie fixă, internet fix s ̦i retransmisie TV prin cablu sau
IPTV, furnizate efectiv i ̂ntr-o anumită localitate, sunt disponibile s ̦i pe pagina de internet a
ANCOM, i ̂n format interactiv sau open data, accesând următorul link:
https://statistica.ancom.ro/sscpds/public/serviceCoverage#gmap .
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Nr. Denumire furnizor
Servicii de
telefonie
destinate
publicului

Servicii de
acces la
internet

Retransmisia
serviciilor de
programe media
audiovizuale liniare
către utilizatorii finali

28 SOUTH WEST NETWORKS
S.R.L.

29 TELECOMUNICAŢII C.F.R.
S.A.

30 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

31 TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.

32 TRIDENT SERVICII ŞI
MENTENANŢĂ S.A.

33 TWILIO IRELAND LIMITED

34 URBAN NETWORK
SOLUTIONS S.R.L.

35 VIVA TELECOM S.R.L.

36 VODAFONE ROMANIA S.A.

37
VOXBONE S.A. (PRIN
VOXBONE S.A. BRUXELLES
SUCURSALA BUCUREŞTI)

38 WIDECOM SYSTEMS S.R.L.



Starea
economică

IV



Situația
actuală

1.1. Resurse şi activități industriale
Resursele naturale în zona municipiului Constanţa se pot caracteriza sintetic astfel:
resursele energetice de bază lipsesc, resursele minerale sunt reduse, există unele
zăcăminte nemetalifere, dar resursele de bază le reprezintă fondul funciar deosebit şi
potenţialul heliomarin şi balneoturistic al litoralului. La acestea se adaugă unele resurse
secundare (lemn, fond piscicol), precum şi un important potenţial "de poziţie" dat de ieșirea
la mare, Dunăre și Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Industria energetică se bazează pe exploatarea petrolului din platforma litorală a Mării
Negre şi a petrolului adus din import (la Constanţa şi Midia). Include marea platformă
petrochimică din zona Midia-Năvodari, care produce diverse derivate obținute din petrol.
Termocentrala din Constanţa este interconectată la sistemul energetic naţional.

Industria construcţiilor de maşini produce nave maritime la Șantierul Naval Constanţa,
precum și diferite construcţii metalice. Se distinge prin dimensiuni şi producţie Șantierul
Naval Constanţa, care construieşte nave (mineraliere) de până la 160.000 tdw.

Industria petrochimică şi chimică asigură prelucrarea anuală a peste 4 milioane tone de ţiţei
şi derivate pentru obţinerea de produse petroliere, combustibili casnici, hidrocarburi
aromatice, produse petrochimice, cocs şi sulf de petrol. Cel mai important operator
economic din acest domeniu este Petromidia Năvodari - Rompetrol Rafinare Bucureşti.

Prin platforma centrală de foraj marin amplasată în apele teritoriale ale Mării Negre, S.C.
Petrom S.A. Bucureşti Sucursala Petromar Constanţa integrează activitatea de foraj
(extragere ţiţei brut şi gaze naturale) cu cea de producţie. Exploatarea zăcămintelor de pe
platoul continental al Mării Negre reprezintă cca. 10% din producţia naţională de ţiţei.
Concomitent, se execută lucrări pentru punerea în exploatare a celor nouă sonde ale
zăcământului de gaz condensat Eocen – Lebăda Est.

Principalele produse care pot fi realizate de industria chimică sunt: materiale plastice,
cauciuc artificial, oxigen şi azot.

Industria materialelor de construcţii produce var şi ipsos, prefabricate din beton, ciment,
produse de balastieră, confecții prefabricate, piatră compozită din nisipuri silicioase şi răşini
poliesterice, produse asfaltice etc.

Industria textilă prelucrează lâna şi cânepa şi produce confecţii. Industria uşoară produce
confecţii pentru bărbaţi, femei şi copii, echipament de lucru, lenjerie de pat, tricotaje, saci
din iută şi polipropilenă. Produsele se valorifică și pe piața internă, însă preponderent (cca
70%) sunt livrate pe piaţa externă. Producţia de confecţii se derulează în special în sistem
lohn, în colaborare cu firme străine.

Industria alimentară cuprinde morărit şi panificaţie, industria uleiului, conservelor de pește,
industria produselor lactate, berii şi vinului.

Energia electrică şi termică se asigură de SC Electrocentrale Bucureşti – sucursala
Constanţa.

1
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1.2. Potenţialul economic
Economia municipiului Constanţa are un profit industrial şi turistic, precum și un transport
maritim bine reprezentate în ansamblul economiei ţării.

Avantajul competitiv pe care îl are Constanța este că nu trebuie să-și caute acum calea de
dezvoltare, nu trebuie să-și identifice profilul economic și nici pe cel social. Rolul și
importanța sa, atât la nivel regional sau național, dar și la nivel european, sunt consfințite
de tradiția milenară și de potențialul său geo-strategic, factorul de dezvoltare, omniprezent
în Constanța, fiind determinat în primul rând de investițiile private, atrase de potențialul
enorm și stimulate de spiritul antreprenorial al cetățenilor. Acest mediu propice dezvoltării
poate fi pus în slujba oamenilor numai dacă este susținut de un cadru adecvat și, mai ales,
de un set de măsuri, proiecte și politici publice.

Viziunea de dezvoltare a Constanței ca centru competitiv și principal polarizator economic
în regiunea Mării Negre are în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone, susținută de trei
piloni:

• dezvoltarea turismului la cele mai înalte standarde;

• dezvoltarea domeniului maritim și a activităților portuare;

• dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea conectivității intermodale.

Obiectivul prioritar al viziunii de dezvoltare este acela de a asigura un cadru propice
dezvoltării prin integrarea măsurilor inovative și utilizarea noilor tehnologii, care să ofere
condiții optime de viață și să genereze oportunități pentru populația activă, stimulând astfel
progresul, atragerea de tineri și de capital uman calificat.

Economia zonală, în ansamblu, beneficiază de dezvoltări ca urmare a turismului; turiștii
creează o cerere suplimentară de servicii și bunuri de consum, stimulând astfel sectorul
terțiar al economiei (serviciile, comerțul, industriile artizanale etc.). Totodată, turismul
generează un număr semnificativ de locuri de muncă, iar investițiile în acest domeniu s-au
dovedit a fi profitabile. În același timp, localitățile turistice tind să își dezvolte infrastructura
edilitară și de servicii. Sectorul transporturilor și sectorul imobiliar sunt alte două ramuri
importante care au de câștigat prin dezvoltarea turismului. Trebuie avute în vedere, de
asemenea, avantajele indirecte obținute prin creșterea vizibilității și a interesului pentru
acele regiuni care înregistrează un mare aflux de turiști.

Portul Constanța beneficiază de o poziționare geografică avantajoasă, fiind situat pe rutele
a 3 coridoare de transport pan-european: Coridorul IV, Coridorul IX și Coridorul VII
(Dunărea) – care leagă Marea Nordului de Marea Neagră prin culoarul Rin-Main/Dunăre.
Portul Constanța are un rol major în cadrul rețelei europene de transport intermodal, fiind
favorabil localizat la intersecția rutelor comerciale care leagă piețele țărilor fără ieșire la
mare din Europa Centrală și de Est cu regiunea Transcaucaz, Asia Centrală și Extremul
Orient. Portul Constanța poate deveni un model privind intermodalitatea, fiind conectat cu
arealul său de influență atât fluvial, rutier, aerian, prin cale ferată, cât și prin conducte.

Diversificarea activităților economice și valorificarea patrimoniului natural, cultural, istoric
și arheologic se pot realiza prin îmbunătățirea accesibilității în Constanța, prin soluții de
conectivitate rapidă atât cu zonele din vecinătate, cât și cu principalele capitale europene.
În acest context, dezvoltarea infrastructurii de legătură și conectivitate la nivel regional,
național și european este esențială pentru a beneficia de autostrăzi, drumuri expres, linii
aeriene de descărcare cargo și crearea de noi capacități de dezvoltare și procesare în
porturile maritime și fluviale, cât și de înființare de noi linii de transport maritim, fluvial și
aerian.
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Oportunitățile pe care poate să le ofere Constanța în materie de locuri de muncă, condiții
de viață, educație, sănătate, siguranță, viață socială și culturală reprezintă principalul punct
de atracție pentru populație, iar agenții economici sunt atrași de accesul la piețe mai mari,
atât din punct de vedere al cererii de cumpărare, cât și sub aspectul resurselor naturale și
umane existente într-o anumită zonă. Astfel, logica de dezvoltare a orașului se bazează pe
construirea și exploatarea oportunităților în domeniile prioritare de mai sus; pe măsură ce
se dezvoltă, orașul își va genera totodată din ce în ce mai multe oportunități.

Economic, municipiul Constanța este printre cei mai importanți jucători la nivel național, iar
acum se profilează și ca una din cele mai ambițioase și proactive administrații locale care
poate îmbunătăți capacitatea instituțională prin eficientizarea actului administrativ.

1.3. Turismul
Municipiul Constanţa concentrează o mare parte din potenţialul turistic al judeţului,
reprezentând una dintre cele mai importante zone turistice ale României.

Între factorii de ordin natural care conferă calităţi superioare curei balneare pe teritoriul
românesc pot fi menţionați: orientarea plajei spre est-sud-est, durata mare de strălucire a
soarelui pe timpul verii (10-11 ore pe zi), stabilitatea termică de la o zi la alta, precipitaţiile
rare, brizele, apa mării, nămolurile curative.

Litoralul dispune de o salbă de staţiuni, alcătuită din: Năvodari, Mamaia, Eforie Nord, Eforie
Sud, Techirghiol, Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Mangalia etc.

Vocaţia turistică a municipiului Constanţa este conferită în egală măsură de situarea sa
geografică, precum şi de profilul cultural-istoric al regiunii.

Aşezarea geografică a Constanţei reprezintă un element esenţial în ecuaţia consolidării
turismului în zonă. Situat la confluenţa mai multor coridoare de transport pan-european şi
beneficiind de generoasa proximitate a Mării Negre, municipiul Constanţa poate dezvolta cu
uşurinţă o serie întreagă de produse turistice, cum ar fi: turismul estival, turismul balnear,
turismul de odihnă şi recreere, turismul sportiv şi nautic, turismul de afaceri şi turismul de
croazieră şi de itinerar.

O altă caracteristică importantă o constituie îmbinarea dintre vechi şi nou, dintre tradiţie şi
modernitate. Această complementaritate conferă oraşului un plus de farmec şi creează
turiştilor posibilitatea de a cunoaşte şi înţelege istoria şi tradiţia locurilor pe care le
vizitează.

Staţiunea Mamaia, situată în partea de nord a municipiului Constanţa, are cel mai fin nisip
şi cea mai netedă plajă de pe întreaga coastă. Plaja se întinde pe o lungime de 8 km şi are
o lăţime de 100-200 m (în urma lărgirii). Perioada favorabilă helioterapiei este mai lungă
de 12 ore pe zi. Salinitatea mării este scăzută: 15.5 grame pe litru, iar fundul nisipos
complet lipsit de pietre, cu pantă foarte mică. În plus, practic nu există maree la Marea
Neagră, astfel că înotul poate fi practicat în condiţii de siguranță mult mai bune decât în
alte părţi ale lumii.

Zona turistică Constanţa–Mamaia este încadrată de baruri şi restaurante de toate
categoriile, cluburi, terase, magazine, cinematografe, biblioteci, săli de sport, piscine, baze
nautice, săli de conferinţă, unităţi medicale specializate, bănci şi instituţii de credit etc.
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În staţiunea Mamaia funcţionează mai multe baze nautice de agrement. Acestea oferă
turiştilor o gamă largă de servicii specifice: plimbări cu hidrobicicleta, ridicări cu parapanta,
kitesurfing, windsurfing şi şcoală de Yachting, scufundări, scutere acvatice, tractări cu
banane gonflabile, tractări cu colaci gonflabili, agrement cu bărci cu vele tip Catamaran şi
Caravelle, instalația pe cablu Siutghiol.

În strategia generală de dezvoltare durabilă a municipiului Constanţa, susţinerea şi
încurajarea turismului a reprezentat o prioritate absolută. În acest sens, principala
preocupare a administraţiei publice locale a constituit-o, în paralel cu modernizarea
infrastructurii urbane, reabilitarea staţiunii Mamaia, parte integrantă a municipiului şi
principalul pol de atracţie turistică din regiune.

În tabelul următor este prezentat numărul turiștilor care au sosit în municipiul Constanța în
2021. De asemenea, este prezentat numărul de înnoptări alături de sejurul mediu.

Sursa: Direcția Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale a Primăriei
municipiului Constanța

Constanța-Mamaia reprezintă, în raport aproape absolut, o destinație de turism domestic.
În Constanța (excluzând Mamaia), 91% dintre turiștii care sosesc sunt de naționalitate
română. În Mamaia, procentul acestora crește la 96%. Municipiul este puțin atractiv pentru
piet ̦ele externe și prea puțin competitiv în raport cu alte destinații europene similare, în
ceea ce privește lungimea sezonului, puterea brandului, calitatea serviciilor oferite și, mai
ales, accesibilitatea acestora. Capacitatea și frecvența zborurilor operate pe Aeroportul
Internațional Mihail Kogălniceanu sunt insuficiente pentru a capta piețe externe consistente
demografic. Cât despre accesibilitatea maritimă / turismul de croazieră, acesta prezintă o
„prăbușire” a valorilor de incoming, cu scăderi substanțiale ale traficului de pasageri în
Portul Constanța în ultimii ani.
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Sosiri Înnoptări Sejuri mediu

Constanța Total turiști 113889 285602 2,32

Constanța Turiști rezidenți
în România 103133 252713 2,23

Constanța
Turiști
nerezidenți în
România

10756 32889 3,25

Mamaia Total turiști 302123 1023335 2,51

Mamaia Turiști rezidenți
în România 291310 994096 2,50

Mamaia
Turiști
nerezidenți în
România

10813 29239 2,43



Conform Direcția Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale a Primăriei
municipiului Constanța, la data de 31 iulie 2021, municipiul Constanța (exceptând stațiunea
Mamaia) avea un total de 3.622 de locuri de cazare, distribuite astfel:

Distribuția locurilor de cazare din mun. Constanța (exceptând Mamaia), conform Direcției
Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale a Primăriei municipiului Constanța

Distribuția acestor locuri de cazare, pe structuri, este prezentată în următorul tabel:

Sursa: Direcția Organizare Evenimente Culturale, Sportive și sociale a Primăriei
municipiului Constanța
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Tipuri de structuri de primire turistica Număr
Hosteluri 3
Hoteluri 36
Vile (turistice) 11
Pensiuni turistice urbane 13
Hoteluri apartament 1



În ceea ce privește stațiunea Mamaia, aceasta avea la data de 31 iulie 2021 un total de
20.456 de locuri de cazare, distribuite astfel:

Distribuția locurilor de cazare din mun. Constanța (exceptând Mamaia), conform Direcției
Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale a Primăriei municipiului Constanța

Distribuția acestor locuri de cazare, pe structuri, este:

Sursa: Direcția Organizare Evenimente Culturale, Sportive și sociale a Primăriei
municipiului Constanța
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Tipuri de structuri de primire turistica Număr

Hosteluri 4

Hoteluri 72

Vile (turistice) 11

Campinguri 2

Pensiuni turistice urbane 1

Hoteluri apartament 2



1.4 Forța de muncă
Conform ANOFM, rata șomajului în mun. Constanța la data de 31.12.2021 a fost de 2,2%.
În total, la data respectivă, erau înregistrați 1100 de șomeri. Structura lor în funcție de
gradul de instruire (studii) a fost următoarea:

Sursa: ANOFM

Structura șomerilor în funcție de vârstă a fost conform tabelului următor:

Sursa: ANOFM

Evolutia ofertelor locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM Constanta în perioada
2019 – 2021:

Sursa: ANOFM
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Universitar Postliceal Liceal Profesional Gimnazial Primar TOTAL

Feminin 167 30 316 88 104 40 745

Masculin 78 6 184 34 39 14 355

TOTAL mun.
Constanta 245 36 500 122 143 54 1100

VARSTA Sub 25 ani 25 - 30 ani 30 - 39 ani 40 - 49 ani 50 - 55 ani peste 55 ani TOTAL

Feminin 73 23 130 183 175 161 745

Masculin 91 21 48 57 48 90 355

TOTAL mun.
Constanta 164 44 178 240 223 251 1100



Numărul de locuri de muncă vacante pe sectorul de activitate:

Sursa: ANOFM

Conform ANOFM, principalele meserii solicitate din total locuri de muncă
înregistrate (din totalul de 9038):
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Denumire sector de activitate Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

agricultură și silvicultură 118 156 81

industria extractivă 21 15 3

industria prelucrătoare 2528 1370 1302

productia și furnizarea en. electrice și termice,
gaze, apă calda și aer condiționat 22 27 133

distributia apei, salubrizare, gestionare deșeuri 251 48 271

construcții 1481 1460 1820

comerț cu ridicata și amănuntul 904 1179 1080

transport și depozitare 208 221 161

hoteluri și restaurante 1714 1450 1659

informații și telecomunicații 51 53 86

intermedieri financiare și asigurări 14 2 92

tranzacții imobiliare 156 20 77

activ. profesionale, științifice și tehnice 168 193 311

activ. și serv. admin. și activ suport 1169 850 1488

admin. publică și apărare 30 57 73

invățământ 36 60 27

sănătate și asistență socială 83 88 128

activ. spectacole, culturale și recreative 76 63 161

alte activ. de servicii 204 296 85

• muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet: 713;

• agent de securitate: 493;

• lucrător comercial: 463;

• ajutor bucătar: 335;

• dulgher (exclusiv restaurator): 298;

• agent de securitate intervenție: 235;

• ajutor ospătar: 232;

• fierar betonist: 227;

• agent curățenie: 227;

• tubulator naval: 180;

• manipulant mărfuri: 189;

• lucrător bucătărie (spalator vase mari):
176;

• lucrător hotel: 162;

• bucătar: 162;

• muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de construcții:
207;

• șofer de autoturisme și camionete:
157;

• ospătar (chelner): 148;

• zugrav: 133;

• sudor: 123;

• zidar rosar-tencuitor: 122;

• muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 120;



AJOFM Constanta a organizat Bursa locurilor de muncă, cu ofertă preponderent pe zona
turismului, eveniment care a avut loc în data de 27 iulie la Universitatea Maritimă
Constanța. Au participat 31 de agenți economici și la o lună de la aceasta au fost încadrate
157 persoane.

1.5. Fondul funciar
În municipiul Constanţa sunt înregistrați 29 operatori economici în domeniul
agricol, dintre care:

• 5 cultivatori de cereale;

• 7 cultivatori de legume;

• 6 depozitari de cereale;

• 1 depozitar de Legume;

• 11 unităţi de prelucrare a produselor agricole.

Suprafața agricolă = 562.682 ha, dintre care:

• arabilă: 483,671 ha;

• Pășuni: 62,731 ha;

• vii: 12,787 ha;

• livezi și pepiniere: 3,386 ha.
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• inginer centrale nuclearoelectrice: 107;

• casier: 97;

• montator placaje interioare și
exterioare: 93;

• agent de vânzari: 86;

• îngrĳitor spații verzi: 80;

• lăcătuș construcții metalice și navale:
71;

• faianțar: 69;

• agent curățenie clădiri și mĳloace de
transport: 66;

• agent servicii clienți: 60;

• șofer autocamion/mașină de mare
tonaj: 59;

• muncitor necalificat în agricultură: 58;

• gestionar depozit: 66;

• îngrĳitor spații hoteliere: 56;

• lucrător pentru salubrizare: 54;

• lucrator operativ pentru
autocompactoare: 53;

• paznic: 55;

• tehnician pentru sisteme de detecție,
supraveghere video, control acces: 51;

• lucrător pentru salubrizare spații verzi:
54;

• agent de securitate incintă (magazin,
hotel, întreprindere etc.): 49;

• electrician în construcții: 53;

• receptioner de hotel: 47;

• vânzator: 51;

• ipsosar (exclusiv restaurator): 44;

• încarcator-descărcător: 43;

• barman: 41;

• operator la fabricarea amidonului și
dextrinei: 36;

• zidar pietrar: 42;

• asistent personal al persoanei cu
handicap grav: 35;

• menajer: 38.



1.6 Autorizări agenți economici în
municipiul Constanța

Sursa: Primăria municipiului Constanța

Riscurile asociate obiectivului specific planificat pentru anul 2021 nu au avut în vedere și o
predictibilitate a contextului pandemic. Privitor la amplasamentele de pe domeniul public,
numărul acestora s-a micșorat (ex: pentru Stațiunea Mamaia nu au fost emise acte
administrative pentru activitatea de închiriere echipament sportiv și de realizare tatuaje
temporare). Din aceste motive, numărul total de acte administrative emise operatorilor
economici care desfășoară activități comerciale și servicii de piață pe raza municipiului
Constanța nu a înregistrat creșterea propusă. În schimb raportându-ne la încasările anului
2021, acestea au cunoscut o ușoară creștere față de anul 2020 (ex: recuperarea creanțelor
înregistrate de operatori economici, indexarea taxelor).
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Evoluția numărului de avize/autorizații emise de către Serviciul Autorizare Activități
Economice în perioada 2020-2021

Acte administrative emise Emise 01.01 -
31.12.2020 (buc.)

Emise 01.01 –
31.12.2021 (buc.)

Elaborare avize program de funcționare 839 856

Elaborare avize program de funcționare 4.834 4.782
Elaborare autorizații de funcționare pentru
activități de alimentație publică 131 183

Elaborare vize autorizații de funcționare pentru
activități de alimentație publică 507 484

Elaborare autorizații de funcționare pentru
activități recreative 15 19

Elaborare avize autorizații de funcționare
pentru activități recreative 49 36

Elaborare autorizații de funcționare pentru
Complex Hotelier 7 10

Elaborare avize autorizații de funcționare
pentru Complex Hotelier 104 103

Elaborare autorizații de funcționare pentru
activități complementare 164 65

Elaborare avize autorizații de funcționare
pentru activități complementare 537 597

Elaborare autorizații de funcționare pentru
activități temporare 1.067 1.041

Total acte administrative 8.254 8.176



Sursa: Primăria municipiului Constanța
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Evoluția încasărilor Serviciului Autorizare Activități Economice în perioada 2020-2021

Tipuri de acte
administrative

Încasări 01.01-31.12.2020
(lei)

Încasări 01.01-31.12.2021
(lei)

Avize program de
funcționare - noi 220.091 155.674

Avize program de
funcționare – vize 771.835,87 678.880,22

Autorizații alimentație
publică - noi 268.075 462.477

Autorizații alimentație
publică - vize 1.267.540,90 1.347.633,14

Autorizații activități
recreative - noi 36.034 30.804

Autorizații activități
recreative - vize 77.413,55 80.615,02

Autorizații Complex Hotelier
- noi 27.824 46.578,51

Autorizații Complex Hotelier
– vize 445.117,18 460.211,74

Autorizații activități
temporare 2.546.782,26 3.089.523,33

Autorizații activități
complementare 295.156 147.091

Autorizații activități
complementare - vize 667.807,29 760.704,31

Total încasări 6.623.678,05 lei 7.260.192,27 lei



Sursa: Primăria municipiului Constanța

Din situația încasărilor efectuate în perioada 2018-2021 s-a constatat o creștere progresivă
an de an, cu excepția anului 2020 din cauza situației generate de contextul pandemic
precum și a unor modificări legislative la actele normative aflate în vigoare.
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Evoluția încasărilor - Serviciul autorizare activități economice

An 2018 2019 2020 2021

Aviz program de
funcționare (lei) 1.063.374,59 1.048.328,11 991.926,87 834.554,22

Autorizație de
funcționare
pentru
alimentație
publică (lei)

1.971.695 ,01 1.730.095,77 1.535.615,90 1.810.110,14

Autorizație de
funcționare
pentru activități
recreative și
distractive (lei)

151.230 126.321,10 113.447,55 111.419,02

Autorizație de
funcționare
pentru structuri
de primire
turistică, tip
Complex
Hotelier (lei)

472.622 479.286,63 472.941,18 506.790,25

Autorizație de
funcționare
pentru
desfășurare de
activități
complementare
(lei)

442.906 933.705,15 962.964,29 907.795,31

Autorizație de
funcționare
pentru activități
temporare (lei)

3.980.852,71 4.251.093,54 2.546.782,26 3.089.523,33

Total încasări
(lei) 8.082.680,31 8.568.830,30 6.623.678,05 7.260.192,27



Sursa: Primăria municipiului Constanța

Din situația Serviciului Autorizare Activități Economice s-a constat o creștere a numărului
de acte administrative emise în perioada 2018-2019, iar în perioada 2020-2021 ca urmare
a situației pandemice generate de SARS-CoV-2 se observă o micșorare a numărului de acte
administrative emise.
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EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE AVIZE/AUTORIZAȚII EMISE DE CĂTRE SERVICIUL
AUTORIZARE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

An 2018 2019 2020 2021

Aviz program de funcționare (buc.) 5.701 5.925 5.673 5.638

Autorizație de funcționare pentru
alimentație publică (buc.) 814 753 638 667

Autorizație de funcționare pentru
activități recreative și distractive (buc.) 69 81 64 55

Autorizație de funcționare pentru
stucturi de primire turistică, tip
Complex Hotelier (buc.)

112 112 111 113

Autorizație de funcționare pentru
activități temporare (buc.) 1.287 1.374 1.067 1.041

Autorizație de funcționare pentru
desfășurare de activități
complementare (buc.)

464 671 701 662

Total acte administrative (buc.) 8.447 8.916 8.254 8.176



Mediul de
afaceri

2.1. Digitalizare servicii publice
Societatea românească se află într-un proces continuu de schimbare în care toate
elementele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o nouă dinamică în
încercarea de adaptare la condițiile prezente și în această transformare nu se poate face
abstracție de sistemul administrației publice, care trebuie să se adapteze acestor schimbări.

Scopul principal al procesului de digitalizare constă în:

• implementarea procesului de transformare/tranziție către digital a serviciilor
administrației publice locale, esențiale pentru ca atât cetățenii cât și companiile să poată
obține servicii publice eficiente și de calitate de la distanță;

• asigurarea infrastructurii IT&C (hardware, software, servicii IT) necesare digitalizării
serviciilor (pentru oricare din procesele aferente serviciilor – front-end sau back-end),
interoperabilitate, securitate cibernetică, standardizare, semnătură electronică,
identitate electronică, single sign on, dar și implementarea de alte instrumente specifice
transformării digitale;

• reducerea semnificativă a costurilor prin reducerea consumului de hârtie, tonnere,
mentenanță, energie electrică etc.;

• eficientizarea relației cu cetățeanul/mediul de afaceri prin eficientizarea activității și
permanenta monitorizare a nivelului de încărcare cu sarcini de lucru a funcționarilor
publici, creșterea transparenței actului administrativ, reducerea birocrației;

• funcționarea eficientă în condițiile reducerilor de personal și lucrului la distanță, online;

• funcționarea eficientă a salariaților care au muncă de teren și care trebuie să aibă acces
imediat la toate informațiile necesare; colectarea de date de pe teren în timp real și
popularea bazei de date interne cu aceste informații, inclusiv cu localizarea geografică;

• promovarea și asigurarea unei comunicări electronice interinstituționale care să vină în
sprĳinul cetățeanului;

• implementarea prevederilor OUG 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă
electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice și a OUG 140/2020 pentru
stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile
construcții, arhitectură și urbanism;

• elaborarea și implementarea de proceduri de lucru la nivelul întregii instituții în scopul
reglementării și eficientizării activității.
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În acest sens, Primăria municipiului Constanța a inițiat implementarea unor proiecte pentru
dotarea cu echipamente informatice și aplicații software, precum și pentru achiziționarea
de semnături electronice pentru toți salariații. Astfel, a fost finalizată achiziția de diverse
echipamente informatice și licențe software, pentru dotarea cu stații de lucru, laptopuri,
stații grafice, servere, imprimante și copiatoare, scannere, precum și achiziția de 600 de
semnături electronice pentru salariați.

Au fost implementate aplicații informatice pentru depunerea de sesizări online (https://
sesizari.primaria-constanta.ro/), cereri online (https://cereri.primaria-constanta.ro/) și
programarea online la ghișeu (https://programari.primaria-constanta.ro/), precum și o
aplicație online pentru gestionarea locurilor de parcare (https://parcari.primaria-
constanta.ro/).

Totodată, este în curs de implementare un sistem informatic de registratură și management
al documentelor - TethysOffice, care va înlocui sistemul existent și care va permite:

• trimiterea de notificări automate pe email petenților atât la înregistrarea, cât și la
soluționarea cererii;

• crearea de formulare sau template-uri Word, Excel pentru diferite tipuri de documente,
cu header, footer, continut parametrizabil; astfel, se pot specifica parametri (de tip
merge fields) care se vor încărca și actualiza automat cu informații din baza de date sau
din alte sisteme informatice cu care TethysOffice se integrează; în acest mod, se pot
standardiza toate formularele din instituție și se pot genera, deja precompletate, din
aplicația TethysOffice;

• crearea și editarea formularelor Word, Excel, direct din browser și salvarea acestora în
baza de date, fără a mai fi necesară descărcarea lor pe stația client;

• editorul de fișiere Word, Excel oferit de aplicația TethysOffice oferă toate functionalitățile
de bază pe care le folosesc utilizatorii în mod curent în suita de aplicații MS Office (MS
Word, MS Excel), fără a fi nevoie de licențe suplimentare de aplicații instalate pe stația
client;

• generarea automată a unui cod QR și a unui link pentru fiecare document generat din
formulare și atașat la un număr de înregistrare; codul OR, scanat cu telefonul mobil, sau
linkul accesat cu mouse-ul redirecționează utilizatorul către un serviciu electronic
TethysOffice (Află unde este cererea ta) care afișează detaliile documentului, circulația,
atașamentele semnate electronic, reprezentând răspunsul instituției; de aici, cetățeanul
poate descărca adresele de răspuns ale instituției scanate sau semnate electronic;

• păstrarea istoricului versiunilor documentelor, vizualizarea numărului de versiuni
păstrate în istoric și revenirea la una din versiunile anterioare;

• documentele word se pot transforma în pdf direct din aplicație; aplicația oferă și un pdf
viewer în browser, pentru vizualizarea rapidă a documentelor, chiar dacă nu este
aplicația Adobe Reader instalată pe stația client;

• semnarea electronică a documentelor pdf direct din browser; această funcționalitate
vine în sprĳinul aplicării prevederilor OUG nr. 38/2020 din 30 martie 2020 privind
utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;

• instituția fără hârtii! documentele pdf pot fi semnate/co-semnate electronic pe una sau
mai multe pagini de către unul sau mai mulți semnatari; la finalul procesului de
semnare, documentul semnat electronic se poate trimite pe email petentului sau
aplicația TethysOffice, prin integrare cu sistemul de email, poate trimite automat
petentului un mesaj de înștiințare pe email;

• se poate indica locul de pe pagina unde să fie amplasată fiecare semnătură electronică,
prin plasarea unor bookmark-uri cu identificatorul unic al semnăturilor;

• se fac vor realiza economii cu: hârtie, tonner, cheltuieli cu întreținerea copiatoarelor/
imprimantelor/scannerelor, cheltuielilor poștale etc.
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2.2. Taxe și impozite locale
Descentralizarea propriu-zisă a administrării taxelor locale de către primărie a început la 1
iunie 1999, când din aparatul centralizat al Administrației Finanțelor Publice centrale,
reprezentată în teritoriu prin Direcția Generală a Finanțelor, s-a scindat acest serviciu,
trecând în subordinea Direcției Financiare a Primăriei Municipiului Constanța.

Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) s-a desprins din aparatul propriu al Primăriei
Municipiului Constanța în anul 2001, pentru eficientizarea activității de gestionare a
impozitelor și taxelor locale și optimizare a serviciilor către populație, căpătând astfel alți
parametri decizionali prin personalitate juridică proprie și atributul de ordonator terțiar de
credite.

Gestionarea de către SPIT a impozitelor și taxelor datorate bugetului local a contribuit la:

• creșterea gradului de colectare al impozitelor și taxelor;

• creșterea gradului de recuperare al creanțelor bugetare prin procedurile de executare
silită puse în aplicare;

• sprĳinirea dezvoltării capacității de valorificare a potențialului local;

• optimizarea serviciilor oferite cetățenilor;

• creşterea gradului de transparenţă al activităţilor desfășurate de către instituție;

• creşterea gradului de satisfacţie al contribuabililor cu privire la serviciile oferite;

• identificarea și satisfacerea cerințelor contribuabililor și ale altor părți interesate;

• creșterea credibilității și a încrederii cetățenilor în calitatea serviciilor;

• crearea cadrului pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor printr-un angajament
puternic în vederea realizării calității;

• îmbunătățirea calității serviciilor prin creșterea performanței în procesul de prelucrare și
soluționare a solicitărilor contribuabililor.

Instituția are implementat și perfecţionat un sistem de management integrat care atestă
nivelul performanţei generale a instituţiei şi implică abordarea unor strategii ce conduc la
funcţionarea eficientă a organizaţiei din punct de vedere al calităţii, mediului, sănătăţii şi
securităţii în muncă, respectiv al securității informației.

Printre avantajele aduse de implementarea sistemului de management integrat, pot fi
menționate:

• creşterea nivelului de satisfacţie şi încredere a contribuabililor şi a altor părţi interesate;

• îmbunătăţirea continuă a activităţilor din cadrul organizaţiei;

• stimularea profesionalismului angajaţilor şi sporirea eficienţei acestora;

• asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos;

• credibilitatea, integritatea și încrederea conferită clienților, angajaților, partenerilor
contractuali și proprietarilor că informațiile și sistemele informatice ale instituției sunt
protejate;

• creșterea productivității prin reducerea riscurilor operaționale și o mai mare
disponibilitate în exploatarea sistemelor informatice;

• creșterea reputației, a prestigiului și sporirea încrederii părților interesate.
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Modalități de plată a taxelor și impozitelor locale
Dacă, la nivelul anului 2001, impozitele și taxele locale puteau fi achitate doar prin ordin de
plată sau prin numerar la orice agenție fiscală sau oficiu poștal, în anul 2021 impozitele și
taxele locale s-au putut achita astfel:

Online

• pe site-ul www.spit-ct.ro, secțiunea “Servicii online/Plata impozite”, integral sau în 5
rate (01.01-31.03) /3 rate (01.04-31.12) prin programul BT;

• pe site-ul www.ghiseul.ro, secțiunile “Plătește online impozite și taxe” și “Plată fără
autentificare”;

• prin serviciul Internet Banking;

• prin ordin de plată predefinit pe canal electronic, utilizând Serviciul Internet Banking,
Banca Transilvania.

Prin intermediul telefonului mobil

• prin aplicația e-Tax Mobile – SPIT, disponibilă pe AppStore și PlayStore.

Prin ordin de plată

• beneficiar Primăria Municipiului Constanța, cod fiscal: 4785631.

Prin numerar (în municipiul Constanța)

• prin serviciul Westaco Express, în magazinele Inmedio și la stațiile OMV – Petrom;

• la agențiile băncii Garanti Bank;

• la toate oficiile Poșta Română;

• la orice agenție fiscală.

Prin intermediul cardului bancar

• la orice agenție fiscală SPIT sau la punctul de încasare deschis în cadrul centrului
comercial VIVO, în perioada ianuarie -31 martie a fiecărui an, de luni până duminică,
între orele 10.00 – 22.00, integral sau în 5 rate (01.01-31.03) /3 rate (01.04-31.12)
(BT, Garanti Bank).

Unul dintre serviciile online cu impact este platforma e-Tax, o interfață simplă și eficientă
ce poate fi accesată:

• pe site-ul instituției www.spit-ct.ro, la secțiunea “Servicii Online”,

• prin e-Tax Mobile SPIT, aplicație ce poate fi descărcată gratuit pe telefoanele mobile din
App Store și Play Store.

Pentru a putea utiliza platforma este necesară solicitarea datelor de autentificare (utilizator
și parola). Acestea se pot obține la ghișeele oricărei agenții fiscale sau online accesând site-
ul www.spit-ct.ro, secțiunea “Servicii online/Plata impozite” sau link-ul https://etax.spit-
ct.ro/Autentificare.aspx, caz în care datele necesare autentificării vor fi primite la adresa de
domiciliu/ghișeele instituției, în funcție de alegerea solicitantului.
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În ceea ce privește serviciile online dezvoltate de către SPIT, instituția a manifestat interes
pentru acest domeniu încă din anul 2007 și pe parcursul anilor a implementat următoarele
platforme:

• Plata impozite cu autentificare - plata online, vizualizarea patrimoniului, istoricul plăţilor
efectuate;

• Plata amenzi/alte taxe fără autentificare - plata online a amenzilor sau a taxelor: amenzi
circulație, amenzi contravenționale, taxă judiciară de timbru, taxă urgență, taxa tramă
transport marfă, etc.;

• Certificat fiscal cu autentificare - obţinerea certificatelor de atestare fiscală pentru orice
scop (înstrăinare bunuri, licitații, întabulare, etc.);

• Înscriere în audiență fără autentificare - înscrierea în audiență la conducerea instituției
sau la unul dintre șefii de compartimente;

• Află unde este cererea ta fără autentificare - verificarea stadiului documentelor
înregistrate;

• Verifică document emis cu/fără autentificare - verificarea autenticității certificatelor de
atestare fiscal emise, a autorizațiilor de tramă stradală, autorizații parcare eliberate;

• Declaraţii online cu/fără autentificare - depunerea online a declaraţiilor fiscal și atașarea
documentelor justificative;

• Autorizații de tramă stradală online;

• Programare online la ghișeele instituției cu/fără autentificare - posibilitatea de a alege
agenția fiscală, data și ora la care doresc să se prezinte pentru rezolvarea problemelor
fiscale;

• TelVerde - consiliere în vederea clarificării situației fiscale a contribuabililor;

• Obligații fiscale pf/pj fără autentificare;

• Documente declarare pf/pj fără autentificare - furnizare documente justificative
declarare/scoate din evidență bunuri mobile/imobile, precum și formulare tipizate;

• Calculator impozite și taxe fără autentificare - calcul impozite și taxe datorate;

• Facilități și scutiri fiscale pf/pj fără autentificare - categoriile de persoane care
beneficiază și impozitele/taxele pentru care beneficiază scutire;

• Conturi IBAN fără autentificare;

• Calendar fiscal pf și pj fără autentificare - vizualizarea lunară a datelor scadente pe
impozite/taxe;

• SPIT Live fără autentificare - vizualizarea sălilor de așteptare destinate lucrului cu
publicul;

• Chestionar satisfacție contribuabil fără autentificare - evaluare servicii publice.

Serviciile online și modalitățile de plată implementate au intervenit pe fondul eficientizării
sistemului administrativ, digitalizării în administrația publică locală.
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Situație comparativă servicii online perioada 2019-2021

Număr conturi e-Tax înregistrațe în evidențele SPIT

Notă: Se constată dublarea numărului de conturi e-tax în anul 2021 față de anul 2019

Reprezentare grafică a numărului de conturi e-Tax, pe ani
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Tip indicator 2019 2020 2021

Nr. conturi e-Tax

PF 28.950 37.473 58.996

PJ 3.342 4.368 6.213

Total 32.292 41.841 65.209



Situația încasărilor online vs încasări total instituție:

Notă: Ponderea încasărilor online de 10% față de totalul încasărilor efectuate la nivelul
instituției. Se observă o creștere de la an la an a încasărilor efectuate online.

Reprezentare grafică a procentului din încasări efectuate online, pe ani
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Tip indicator 2019 2020 2021

Plată prin

e-Tax

Sumă
încasată (lei)

7.610.690 13.852.948 23.098.475

Ghiseul.ro 859.669 1.859.743 3.660.852

BT24 58.351 65.115 66.365

Total sume încasate (lei)

online 8.528.710 15.777.807 26.825.692

instituție 226.017.045 236.065.782 270.638.241

Încasări
online/
încasări
realizate (%)

4% 7% 10%



Pentru anul 2021, impozitele și taxele locale au fost stabilite în baza HCL nr.
433/28.12.2020, după cum urmează:

Impozit/taxă pe clădiri (persoane fizice)

• Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă - se calculează prin aplicarea cotei de
0,11% asupra valorii impozabile

• Pentru clădirile nerezidențiale - se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii
impozabile

• Pentru clădirile nerezidențiale a căror valoare nu a fost actualizată la 5 ani - se
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile la care se adaugă și o
cotă adițională de 10,4%

Pentru plata cu anticipație până la 31 martie s-a acordat bonificație de 10%.

Impozit/taxă pe clădiri (persoane juridice)

• Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă - se calculează prin aplicarea cotei de 0,2%
asupra valorii impozabile la care se adaugă și o cotă adițională de 10,4%

• Pentru clădirile nerezidențiale - se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii
impozabile la care se adaugă și o cotă adițională de 30,8%

• Pentru clădirile nerezidențiale a căror valoare nu a fost actualizată la 5 ani - se
calculează prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile la care se adaugă și o
cotă adițională de 10,4%

Pentru plata cu anticipație până la 31 martie s-a acordat bonificație de 5%.

Impozit/taxă pe clădiri (persoane fizice și juridice)

• Pentru clădirile nerezidențiale utilizate în scop comercial (spații comerciale) utilizate în
zona și la frontul unor artere din municipiu, prevăzute în HCL, în care nu se desfășoară
activitate economică, fiind neutilizate, închise pe o perioadă mai mare de 30 de zile
consecutiv în cursul unui an calendaristic - se majorează cu o cotă adițională de 50% și
se aprobă prin HCL;

• Pentru clădirile neîngrĳite situate în intravilanul municipiului Constanța - se majorează
cu până la 500% și se aprobă prin HCL, inclusiv criteriile de încadrare a clădirilor în
această categorie.

Impozit/taxă pe teren (persoane fizice și juridice)

• Pentru terenurile situate în intravilanul, cât și extravilanul municipiului Constanța - se
calculează în funcție de suprafața deținută, rangul localității, zona, categoria de
folosință, respectiv valorile stabilite prin HCL, la care se adaugă și o cotă adițională de
10,4%;

• Pentru terenurile aferente clădirilor nerezidențiale utilizate în scop comercial (spații
comerciale) utilizate în zona și la frontul unor artere din municipiu, prevăzute în HCL, în
care nu se desfășoară activitate economică, fiind neutilizate, închise pe o perioadă mai
mare de 30 de zile consecutiv în cursul unui an calendaristic - se majorează cu o cotă
adițională de 50% și se aprobă prin HCL;

• Pentru terenurile agricole nelucrate consecutiv timp de 2 ani - se majorează cu 500%
începând cu al 3-lea an;

• Pentru terenurile neîngrĳite situate în intravilanul municipiului Constanța - se majorează
cu până la 500% și se aprobă prin HCL, inclusiv criteriile de încadrare a clădirilor în
această categorie;

• Pentru plata cu anticipație până la 31 martie s-a acordat bonificație de 10% pentru
persoane fizice și 5% pentru persoane juridice.
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Impozit pe mĳloace de transport (persoane fizice și juridice)

• Pentru mĳloace de transport cu tracțiune mecanică - se calculează în funcție de
capacitatea cilindrică (pentru fiecare 200 cmc sau fracție din aceștia), valoarea din HCL,
la care se adaugă și o cotă adițională de 10,4%;

• Pentru autovehicule de transport marfă cu masa maximă autorizată egală sau mai mare
de 12 tone și alte combinații de autovehicule - se calculează în funcție de nr de axe,
greutatea brută maximă admisă și valoare stabilită prin HCL, la care se adaugă și o cotă
adițională de 10,4%;

• Pentru mĳloace de transport pe apă - Este stabilit prin HCL, la care se adaugă și o cotă
adițională de 10,4% (cu excepția iahturilor). La iahturi se aplică o cotă adițională de
50%;

• Pentru remorci, semiremorci, rulote - este stabilit prin HCL, la care se adaugă și o cotă
adițională de 10,4%;

• Pentru mĳloacele de transport hibrid - se reduce cu 95%;

• Pentru plata cu anticipație până la 31 martie s-a acordat bonificație de 10% pentru
persoane fizice și 5% pentru persoane juridice.

Alte taxe stabilite/datorate bugetului local

• Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate - se calculează prin aplicarea cotei de
2,3% din valoarea totală a serviciilor de reclamă și publicitate;

• Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate - se calculează prin înmulțirea
numărului de mp sau a fracțiunii de metri pătrați a suprafeței afișajului cu sumele
prevăzute în HCL, la care se adaugă și o cotă adițională de 10,4%;

• Impozitul pe spectacole - Se calculează prin aplicarea cotei de 2% la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare la spectacole și/sau abonamente;

• Taxa folosire tramă stradală de utilaje și autovehicule concepute și construite pentru
transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri - se calculează în funcție de
masa maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic și
valorile stabilite pe zi/lună/an;

• Taxa anuală pentru fiecare stație de telefonie mobilă - este stabilită sumă fixă pentru
fiecare amplasament de stație fixă;

• Taxă de dezvoltare și promovare a turismului - este stabilită sumă fixă prin HCL, în
funcție de destinația spațiului;

• Taxă deșeuri inerte - cuantumul taxei este de 3 lei/tonă sau fracție de tonă deșeuri
inerte.
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2.3. Facilități fiscale
Facilități fiscale acordate conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru:

1) Persoane juridice și fizice, ce constau în scutirea de la plata impozitului/taxei
pe clădire/teren/impozitului pe mĳloace de transport/impozitului pe spectacole/
taxei pentru servicii de reclamă și publicitate, respectiv taxei pentru afișaj în scop
de reclamă și publicitate (după caz), pentru:

• clădirile/terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor
administrativ- teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau
agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;

• clădirile/terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de
stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

• clădirile/terenurile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite,
conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională,
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

• clădirile/terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor/suprafețelor
folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează
cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă
activitate decât cea de medicină de familie;

• Impozitul pe clădirile/terenurile aflate în proprietate și sunt utilizate pentru prestarea de
servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul
unui an calendaristic, se reduce cu 50%;

• clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, respectiv terenurile aparţinând
cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale
acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi
economice;

• clădirile funerare, terenurile aparținând cimitirelor şi crematoriilor;

• clădirile/terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional
sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din
taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea
acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi
funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

• clădirile/terenurile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;

• clădirile/terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele
închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o
instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor/terenurilor care sunt folosite
pentru activităţi economice;

• clădirile/terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate
depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului
Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;

• clădirile/terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;

• clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, precum și
suprafețele construite ale terenurilor aferente acestora, indiferent de titularul dreptului
de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată
sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
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• clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei Naţionale sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile
federaţiilor sportive naţionale, ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

• clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de
stat;

• clădirile care sunt asociate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva
inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele asociate canalelor navigabile şi staţiilor
de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;

• terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare
aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe
baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi
publicitate imobiliară;

• clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri,
baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

• clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în
calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;

• clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu
respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

• clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje,
silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

• clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;

• terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea
apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele
folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru
exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în
care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

• terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada
cât durează ameliorarea acestora;

• terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură
sau silvicultură;

• terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri
principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi
terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

• terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de
stat;

• terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu
respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

• terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în
calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
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• terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

• suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se
reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu
arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

• navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor
fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;

• mĳloacele de transport ale instituţiilor publice;

• mĳloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de
transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de
pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de
transport public;

• vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

• mĳloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum
sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru
transportul stupilor în pastoral.

• mĳloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

• mĳloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;

• mĳloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii,
cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a
susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

• mĳloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită
de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrĳire socială şi
medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte
persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

• autovehiculele acţionate electric;

• autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în
folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

• mĳloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale;

• spectacolele organizate în scop umanitar;

• afișele/panourile/structurile de afișaj aparținând instituțiilor publice, cu excepția
cazurilor când fac reclamă unor activități economice;

• panoul/afișul sau structura de afișaj închiriată unei alte persoane, în acest caz taxa fiind
plătită de ultima persoană;

• panoul/afișul sau alte mĳloace de reclamă amplasate în interiorul clădirilor;

• panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de
circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale;

• afişajul efectuat pe mĳloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor,
realizării de reclamă şi publicitate.
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2) Persoanele fizice, ce constau în scutirea de la plata impozitului/taxei pe
clădire/teren/alte taxe, pentru:

• clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri, precum și terenurile aflate în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) -e) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi
urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările
şi completările ulterioare;

• clădirile/terenurile/mĳloacele de transport (pentru un singur mĳloc de transport, la
alegerea contribuabilului) aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război,
a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

• clădirea folosită ca domiciliu/terenul aferent acesteia/mĳlocul de transport (pentru un
singur mĳloc de transport, la alegerea contribuabilului) aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul- lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările
ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire
către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază.

• clădirea folosită ca domiciliu/terenul aferent acesteia/mĳlocul de transport (pentru un
singur mĳloc de transport, la alegerea contribuabilului) aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate
în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în
îngrĳire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi
persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

• mĳlocul de transport aflat în proprietatea sau în coproprietatea persoanelor prevăzute
la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru un singur mĳloc de transport, la alegerea
contribuabilului.
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Facilități fiscale acordate conform HCL 433/28.12.2020 pentru
stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul 2021 pentru:
1) Persoanele fizice și juridice, ce constau în scutirea de la plata impozitului/taxei
pe clădire/teren/impozitului pe mĳloace de transport/alte taxe (după caz)
pentru:

• clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

• clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ;

• clădirile/terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni
în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%;

• clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția încăperilor cu
destinație nerezidențială sau în care se desfășoară activitate economică;

• terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără
scop lucrativ;

• terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații
neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

• terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop
lucrativ;

• terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără
scop lucrativ;

• mĳloacele de transport agricole utilizate efectiv în scop agricol;

• taxa folosire tramă stradală datorată pentru vehiculele deținute de către Ministerul
Apărării Naționale, de către unitățile subordonate Ministerului Administrației și
Internelor, pentru vehiculele specializate, utilizate în servicii de ambulanță, pentru
vehiculele deținute de către serviciile de urgență, pentru vehiculele care efectuează
transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor
calamităţi sau dezastre naturale, pentru vehiculele escortate de poliţie sau de
jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională și
pentru vehiculele care circulă pe traseele de tranzit așa cum sunt prevăzute în anexa la
HCL.

2) Persoanele fizice, ce constau în scutirea de la plata impozitului/taxei pe
clădire/teren/alte taxe pentru:

• clădirile/terenurile aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

• clădirile/terenurile aferente clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public;

• clădirile/terenurile aferente clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au
aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România,
republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public;
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• clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu
destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări
publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea
de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

• clădirea/terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau
corespunzător cotei părți pentru clădirea deținută în coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepția încăperilor cu destinație
nerezidențială sau în care se desfășoară activitate economică;

• taxei de salubrizare/taxa deșeuri inerte datorate de către veteranii de război, văduvele
de război şi de către văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, de persoanele
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului
nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrĳire, supraveghere şi
întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I
de invaliditate;

• taxa pentru terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța,
pe care sunt amplasate construcții cu caracter temporar, garaje datorată de către
veteranii de război, văduvele de război şi de către văduvele nerecăsătorite ale
veteranilor de război, de persoanele prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările și completările ulterioare.

•

Alte facilități fiscale (scutiri) acordate în anul 2021

• anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor) aferente obligațiilor
bugetare principale datorate bugetului municipiului Constanța, restante la 31 martie
2020;

• acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru
întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța,
constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile
aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pentru o perioadă de
cel puțin 6 luni într-un an calendaristic.
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Cuantumul accesoriilor anulate în anul 2021:

Cuantumul sumelor scutite – prin ajutorul de minimis în anul 2021:

2.4. Venituri realizate din impozite și
taxe
Venituri realizate din impozite și taxe în anul 2020:

137

Nr. contribuabili care au beneficiat de
facilitățile fiscale Accesorii anulate (lei)

1.366 2.701.997

Nr. contribuabili care au beneficiat de
facilitățile fiscale Obligații fiscale scutite (lei)

89 6.924.899

Sursă venituri Estimare /
încasare 2020

Realizare
încasări 2020

Realizare
încasări 2019

Realizare /
estimare

Realizare
2020/2019

Coloană nr. → [1] [2] [3] [4]=[2]/[1] [5]=[2]/[3]
Impozite și taxe - cod fiscal
Persoane fizice
Impozit teren proprietate 8.000.000 6.823.192 6.220.629 85% 110%
Taxă teren folosință 1.300.000 1.311.377 1.214.303 101% 108%
Impozit teren extravilan 415.000 370.978 347.025 89% 107%
Impozit şi taxă clădiri 39.500.000 35.018.624 29.908.774 89% 117%
Impozit auto 19.700.000 20.613.886 17.836.310 105% 116%
Amenzi contravenționale 6.100.000 5.049.927 6.932.458 83% 73%
Amenzi circulaţie 8.700.000 6.992.732 9.143.068 80% 76%
Subtotal PF 83.715.000 76.180.716 71.602.567 91% 106%
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Sursa Venituri Estimare/
încasare2020

Realizare
încasări 2020

Realizare
încasări
2019

Realizare /
estimare

Realizare
2020/2019

Coloană nr. → [1] [2] [3] [4]=[2]/[1] [5]=[2]/[3]
Impozite și taxe - cod fiscal
Persoane juridice
Impozit teren proprietate 10.000.000 11.400.812 9.803.469 114% 116%
Taxă teren folosință 5.200.000 2.468.424 2.497.147 47% 99%
Impozit teren extravilan 35.000 37.302 39.669 107% 94%
Impozit şi taxă clădiri 85.400.000 83.284.863 74.522.333 98% 112%
Impozit spectacole 1.600.000 163.475 945.095 10% 17%
Impozit auto+taxă vehicule lente 12.700.000 13.210.979 11.578.487 104% 114%
Amenzi contravenționale 2.400.000 1.009.765 1.999.046 42% 51%
Subtotal PJ 117.335.000 111.575.621 101.385.246 95% 110%
Alte venituri comune PF+PJ
Taxe prestări servicii poliție 125.000 43.217 128.706 35% 34%
Cheltuieli executare 300.000 309.139 371.816 103% 83%
Imp. venit transfer proprietat
imob. 2.300.000 2.402.645 3.064.379 104% 78%

Taxă judiciară de timbru 8.000.000 7.695.159 8.343.848 96% 92%
Subtotal alte venituri comune 10.725.000 10.450.160 11.908.749 97% 88%
Total imp. și taxe cod fiscal 211.775.000 198.206.497 184.896.562 94% 107%
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Sursa Venituri Estimare/încasare2020
Realizare
încasări
2020

Realizare
încasări
2019

Realizare /
estimare

Realizare
2020/2019

Coloană nr. → [1] [2] [3] [4]=[2]/[1] [5]=[2]/[3]

Impozite și taxe - cod fiscal

Taxe HCLM

Persoane fizice - taxe
speciale

Taxă salubrizare 17.000.000 16.297.429 13.590.390 96% 120%

Taxă dezvoltare și
promovare turism 70.000 42.732 48.017 61% 89%

Taxă întreținere cimitir 1.000.000 941.918 1.028.495 94% 92%

Taxă deșeuri inerte 10.000 23.272 23.494 233% 99%

Subtotal taxe speciale PF 18.080.000 17.305.351 14.690.396 96% 118%

Persoane fizice - taxe locale

Taxă garaj 220.000 143.227 181.864 65% 79%

Taxă rezervare loc parcare 2.800.000 3.415.271 2.765.463 122% 123%

Subtotal taxe locale PF 3.020.000 3.558.498 2.947.327 118% 121%

Subtotal PF HCLM 21.100.000 20.863.849 17.637.723 99% 118%

Taxe speciale PJ

Taxă dezvoltare și
promovare turism 1.430.000 417.615 1.618.816 29% 26%

Taxă deșeuri inerte 290.000 427.085 275.859 147% 155%

Subtotal taxe speciale PJ 1.720.000 844.700 1.894.675 49% 45%

Taxe locale PJ

Taxă tramă stradală și
transp. persoane 3.944.975 4.501.964 113% 88% 3.944.975

Taxă telefonie mobilă 886.863 857.825 111% 103% 886.863

Taxă rezervare loc parcare 229.142 167.312 76% 137% 229.142

Taxă afișaj reclamă și
publicitate 1.294.230 1.090.839 108% 119% 1.294.230

Taxă servicii reclamă și
publicitate 254.015 356.165 85% 71% 254.015

Subtotal taxe locale PJ 6.609.225 6.974.105 108% 95% 6.609.225

Subtotal PJ HCLM 7.453.925 8.868.780 95% 84% 7.453.925
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Sursa Venituri Estimare/
încasare2020

Realizare
încasări 2020

Realizare
încasări 2019

Realizare /
estimare

Realizare
2020/2019

Coloană nr. → [1] [2] [3] [4]=[2]/[1] [5]=[2]/[3]

Taxe speciale comune
PF+PJ

Taxă arhivă 75.000 58.588 81.795 78% 72%

Taxă urgență 220.000 212.558 262.867 97% 81%

Taxă multiplicare 18.000 14.449 23.399 80% 62%

Taxă certif. st. Mat., fișă
înmatriculare 80.000 59.432 83.908 74% 71%

Alte venituri 9.196.484 14.162.011 65%

Subtotal taxe speciale
comune PF+PJ 393.000 9.541.511 14.613.980 65%

Total taxe HCLM 29.313.000 37.859.285 41.120.483 129% 92%

Total general 241.088.000 236.065.782 226.017.045 98% 104%



Venituri realizate din impozite și taxe în anul 2021:
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Sursa Venituri
Estimare/
Încasare
2021

Realizare
încasări 2021

Realizare
încasări
2020

Realizare /
estimare

Realizare
2021/2020

Coloană nr. → [1] [2] [3] [4]=[2]/[1] [5]=[2]/[3]
Impozite și taxe - cod fiscal
Persoane fizice
Impozit si taxă teren 8.600.000 9.349.940 8.134.595 109% 115%
Impozit teren extravilan 420.000 456.910 370.978 109% 123%
Impozit şi taxă clădiri 38.000.000 43.296.859 35.019.289 114% 124%
Impozit auto* 22.600.000 25.774.587 20.614.566 114% 125%
Amenzi contravenționale ** 6.000.000 6.589.079 5.050.239 110% 130%
Amenzi circulaţie 7.000.000 8.079.553 6.992.877 115% 116%
Subtotal PF 82.620.000 93.546.929 76.182.545 113% 123%
Persoane juridice
Impozit si taxă teren 15.500.000 15.502.820 13.869.236 100% 112%
Impozit teren extravilan 41.000 40.340 37.302 98% 108%
Impozit şi taxă clădiri 86.000.000 90.351.207 83.284.863 105% 108%
Impozit spectacole 150.000 240.060 163.475 160% 147%
Impozit auto* 17.000.000 15.955.754 13.216.867 94% 121%
Amenzi contravenționale** 1.000.000 3.102.220 1.009.728 310% 307%
Subtotal PJ 119.691.000 125.192.401 111.581.472 105% 112%
Alte venituri comune PF+PJ
Taxe prestări servicii poliție 45.000 66.096 43.217 147% 153%
Cheltuieli executare 300.000 665.426 309.139 222% 215%
Imp. venit transfer
proprietate imob. 1.700.000 4.364.138 2.402.645 257% 182%

Taxă judiciară de timbru 7.100.000 9.454.381 7.695.154 133% 123%
Subtotal alte venituri
comune 9.145.000 14.550.040 10.450.155 159% 139%

Total impozite și taxe cod
fiscal 211.456.000 233.289.370 198.214.171 110% 118%
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Sursa Venituri Estimare/
încasare2021

Realizare
încasări 2021

Realizare
încasări
2020

Realizare /
estimare

Realizare
2021/2020

Coloană nr. → [1] [2] [3] [4]=[2]/[1] [5]=[2]/[3]

Impozite și taxe - cod fiscal

Taxe HCLM

Persoane fizice - taxe speciale

Taxă salubrizare 17.800.000 18.011.361 16.297.758 101% 111%
Taxă dezvoltare și promovare
turism 70.000 17.014 42.732 24% 40%

Taxă întreținere cimitir 910.000 1.029.358 941.918 113% 109%

Taxă deșeuri inerte 20.000 16.513 23.275 83% 71%

Subtotal taxe speciale PF 18.800.000 19.074.246 17.305.683 101% 110%

Persoane fizice - taxe locale

Taxă garaj 150.000 169.965 143.227 113% 119%

Taxă rezervare loc parcare 3.600.000 3.899.354 3.415.271 108% 114%

Subtotal taxe locale PF 3.750.000 4.069.319 3.558.498 109% 114%

Subtotal PF HCLM 22.550.000 23.143.565 20.864.181 103% 111%
Persoane juridice - taxe
speciale
Taxă dezvoltare și promovare
turism 2.200.000 1.136.630 417.615 52% 272%

Taxă deșeuri inerte 350.000 693.403 427.056 198% 162%

Subtotal taxe speciale PJ 2.550.000 1.830.033 844.671 72% 217%

Persoane juridice - taxe locale
Taxă tramă stradală și transp.
persoane 4.100.000 5.932.379 3.944.975 145% 150%

Taxă telefonie mobilă 920.000 928.913 886.863 101% 105%

Taxă rezervare loc parcare 220.000 266.358 229.142 121% 116%
Taxă afișaj reclamă și
publicitate 1.350.000 1.466.732 1.294.213 109% 113%

Taxă servicii reclamă și
publicitate 230.000 259.098 254.032 113% 102%

Subtotal taxe locale PJ 6.820.000 8.853.480 6.609.224 130% 134%

Subtotal PJ HCLM 9.370.000 10.683.512 7.453.895 114% 143%
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Sursa Venituri
Estimare/
încasare
2021

Realizare
încasări 2021

Realizare
încasări
2020

Realizare /
estimare

Realizare
2021/2020

Coloană nr. → [1] [2] [3] [4]=[2]/[1] [5]=[2]/[3]
Impozite și taxe - cod fiscal
Taxe speciale comune PF+PJ
Taxă arhivă 50.000 64.944 58.596 130% 111%
Taxă urgență 200.000 232.497 212.558 116% 109%
Taxă multiplicare 10.000 16.494 14.449 165% 114%
Taxă certif st.mat, fișă
înmatriculare 50.000 11.800 59.432 24% 20%

Alte venituri 3.196.059 9.194.993 35%
Subtotal taxe speciale
comune PF+PJ 310.000 325.735 9.540.028 105% 3%

Total taxe HCLM 32.230.000 37.348.871 37.858.105 116% 99%
Total general 243.686.000 270.638.241 236.072.276 111% 115%



2.5. Societățile cu capital străin din
Constanța
Municipiul Constanța a atras în ultimii ani investitori străini care au adus aport de capital în
societăți private. În ceea ce privește numărul societăților cu capital străin înmatriculate în
anul 2021, de departe cea mai reprezentată țară este Turcia (79 de societăți), urmată de
Germania (16 societăți).

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța

Clasamentul primelor 10 țări după numărul societăților cu capital străin - înmatriculate in
2021 (numărul de societăți):

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
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Situația societăților cu participare străină înmatriculate in perioada 01.01.2017 -
23.12.2021

An Număr societăți
înmatriculate Total capital

2017 187 5.289.810 lei
2018 145 13.763.794 lei
2019 162 780.680 lei
2020 157 3.518.388 lei
2021 210 6.239.650 lei



Clasamentul primelor 10 țări după valoarea capitalului străin - înmatriculate în 2021
(capital exprimat în RON):

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța

145



2.6. Evoluția mediului de afaceri în
perioada 2017-2020
Evoluția numărului societăților din mun. Constanța (exprimată în nr. de societăți):

Sursa: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

Cifra de afaceri înregistrată în mun. Constanța (în mil. de lei):

Sursa: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța
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În anul 2020, conform datelor provenite de la Camera de Comerț, Industrie,
Navigație și Agricultură Constanța:

• Din totalul de 31.655 de bilanțuri depuse de contribuabilii persoane juridice în județ,
18.390 au fost din municipiul Constanța (58%);

• Companiile din municipiul Constanța au reprezentat 66,88% din totalul celor clasate pe
primele locuri în topul județean;

• Pe locul 1 în top, companiile din municipiul Constanța au avut o pondere de 67,44%, în
topul județean;

• În clasamentul după cifra de afaceri din 2020, un număr de 74 de firme din primele 100
au fost din municipiul Constanța;

• În clasamentul după profitul total din exploatare, 73 de firme din municipiul Constanța
s-au clasat pe primele 100 de firme din județ.
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Forța de
muncă

Evoluția numărului mediu de angajați din mun. Constanța:

Sursa: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

3
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Proiecte cu finanțare
europeană

4.1. Proiecte finalizate în 2021 cu
finanțare europeană
1. Proiectul “Certour II: for a better sme management (acronym certour II)”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Comun “Bazinul Mării Negre” 2014-2020.

• Obiectiv general al proiectului: Îmbunătățirea managementului și a competențelor
persoanelor din IMM-urile din domeniul turismului.

• Valoarea totală a proiectului: 827.860 euro.

• Rezultate: Constituirea unei platforme integrate pentru gestionarea IMM-urilor cu
ajutorul registrului de mentori, instrumentelor de management și a platformei de e-
training.

• Dată finalizare proiect: 10.07.2021.

2. Proiectul “Măsuri integrate pentru o viață mai bună”

• Sursa de finanțare: POCU 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman) -
Operațiunea 4.1.

• Obiectiv general al proiectului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată studiată în care există
populație aparținând minorității rome, prin sprĳinirea integrării socio-economice a 600
de persoane din comunitatea marginalizată rezidentă în zona de intervenție ce
înglobează și Campusul social “Henri Coandă”.

• Valoarea totală a proiectului:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului - 10.788.092,75 lei;

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 179.991,86 lei;

• Cheltuieli neeligibile - 66.100,00 lei.

• Rezultate:

• Servicii integrate sociale, medicale și medico-sociale;

• Sprĳinirea accesului și participării la educație;

• Sprĳin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;

• Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu;

• Îmbunătățirea condițiilor de locuit.

• Data de finalizare: 15.08.2021.
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3. Proiectul “Development of sustainable cultural tourism in the Black Sea Basin
(acronim cultour - BSB)”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Comun “Bazinul Mării Negre” 2014-2020.

• Obiectiv general al proiectului: Dezvoltarea în comun și promovarea oportunităților de
afaceri transfrontaliere în sectorul turismului în Bazinul Mării Negre, cu accent pe
segmentul cultural.

• Valoarea totală a proiectului: 957.792,24 euro.

• Rezultate: O strategie comună pentru promovarea turismului transfrontalier în Bazinul
Mării Negre.

• Dată finalizare proiect: 10.09.2021.

4. Proiectul “Alternative building activation units (ACRONIM ALT/BAU)”

• Sursa de finanțare: Program URBACT III - Rețele de Transfer Faza II.

• Obiectiv general al proiectului: Revitalizarea clădirilor istorice vacante și degradate, prin
abordarea proactivă de conectare la administrațiile publice, proprietari, investitori și
utilizatori.

• Valoarea totală a proiectului: 595.000 euro/rețea (faza I +faza II).

• Rezultate: Schimb de experiență și bune practici la nivel transnațional.

• Data finalizare proiect: 30.09.2021.

5. Proiectul “Snapshots from the borders - small towns facing the global
challenges of agenda 2030”

• Sursa de finanțare: DEAR (Development Education and Awareness Raising).

• Obiectiv general al proiectului: Îmbunătățirea înțelegerii critice a factorilor de decizie la
nivel european, național și local, precum și a opiniei publice cu privire la migrația
determinată de fluxurile frontierelor europene.

• Valoarea totală a proiectului: 5.352.358,28 euro.

• Rezultate: Număr crescut de cetățeni europeni informați cu privire la migrația globală și
la factorii cheie determinanți ai acesteia și înțelegere ridicată din partea factorilor de
decizie locală cu privire la factorii cheie determinanți ai fluxurilor de migrație;“Rețeaua
orașelor de frontieră” va fi construită ca și instrument inovator pentru a se dezvolta
strategic pe orizontală.

• Data finalizare proiect: 20.10.2021.
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4.2. Proiecte cu finanțare europeană
aflate în etapa de evaluare
1. Proiectul „Reabilitarea rețelelor termice primare - transport al energiei termice
din municipiul Constanţa –Etapa 2”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
Prioritară 7, Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele
centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.

• Obiectiv general al proiectului: Creşterea eficienţei energetice a sistemului de
termoficare la nivelul municipiului Constanţa, prin reducerea pierderilor de energie
termică în reţelele termice primare.

• Data depunerii cererii de finanţare: 31.08.2021.

• Perioada propusă de implementare: 28 luni.

2. Proiectul „H2-ENERGY TECH FOR GREEN ENERGY TRANSITION IN URBAN
AGGLOMERATIONS BASED ON ECOINNOVATION AND DIGITAL TRANSFORMATION
OF DHC”

• Sursa de finanțare: ERA-Net SES – DIGITAL TRANSFORMATION FOR GREEN ENERGY
TRANSITION (MICALL20).

• Obiectiv general al proiectului: Promovarea tranziţiei energiei verzi în aglomerările
urbane, cu accent pe soluţiile ecoinovative şi transformarea digitală a sistemelor de
încălzire şi răcire centralizate, asigurându-se în acelaşi timp securitatea aprovizionării.

• Data depunerii cererii de finanţare: 06.05.2021.

• Perioada propusă de implementare: 36 luni.

3. Proiectul „DOTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL
CONSTANŢA CU ECHIPAMENTE IT, ÎN CONTEXTUL COVID-19”

• Sursa de finanțare: Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2:
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,
Prioritatea de investiţii 2c: Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare,
e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectivul specific 2.4: Creşterea gradului de
utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură
– SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

• Obiectiv general al proiectului: Facilitarea accesului la procesul de învăţământ în mediul
on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, prin dotarea unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Constanţa cu echipamente mobile din domeniul
tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, precum şi a altor echipamente/
dispozitive electronice necesare desfăşurării didactice în mediul on-line în bune condiţii,
în anul şcolar 2020/2021.

• Data depunerii cererii de finanţare: 16.11.2020.

• Perioada propusă de implementare: 12 luni.
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4. Proiectul „CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA ÎN CONTEXTUL COVID-
19”

• Sursa de finanțare: Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, Obiectivul specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19.

• Obiectiv general al proiectului: Asigurarea unei capacităţi adecvate de gestionare a crizei
sanitare la nivelul a 92 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Constanţa, prin dotarea cu echipamente de protecţie medical şi dispozitive medicale
necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecţiei cu SARS-CoV-2.

• Data depunerii cererii de finanţare: 16.12.2020.

• Perioada propusă de implementare: 7 luni.

4.3. Proiecte cu finanțare europeană
aflate în etapa de precontractare/
contractare
1. Proiectul „Creare Spital modular pentru consolidarea capacității medicale a
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul Covid-19”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 9, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19.

• Obiectiv general al proiectului: Consolidarea şi creşterea capacităţii de gestionare a
situaţiei de urgenţă cauzată de criza mondială pentru suplimentarea capacităţii de
spitalizare de zi (spaţiu de primiri urgenţe şi de izolare pacienţi cu suspiciunea sau
confirmaţi COVID).

• Data depunerii cererii de finanţare: 29.03.2021.

• Perioada propusă de implementare: 18 luni.

2. Proiectul „Reabilitarea rețelelor termice primare - transport al energiei termice
din municipiul Constanţa –Etapa 1”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Ax Prioritară
7, Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de
transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.

• Obiectiv general al proiectului: Creşterea eficienţei energetice a sistemului de
termoficare la nivelul municipiului Constanţa, prin reducerea pierderilor de energie
termică în reţelele termice primare.

• Data depunerii cererii de finanţare: 14.06.2021.

• Perioada propusă de implementare: 30 luni.
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3. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiului Național
Mircea cel Bătrân, Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3,
Prioritatea de investiții 3.1.B - Clădiri publice/Apel 2/NE,SE,SM.

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al acestui proiect constă în creșterea
eficienței energetice a clădirii în care funcționează Colegiul Național Mircea cel Bătrân,
prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor
energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță
energetică europene.

• Data depunere cerere de finanțare: 10.04.2020.

• Perioada de implementare: 33 luni.

4.4. Proiecte cu finanțare europeană
aflate în implementare
1. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalului Municipal,
Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3,
Prioritatea de investiții 3.1.B - Clădiri publice/Apel 2/NE,SE,SM.

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al acestui proiect constă în creșterea
eficienței energetice a clădirii în care funcționează Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, prin
implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor
energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță
energetică europene.

• Contract de finanțare: 7220/04.11.2021.

• Valoarea totală a proiectului: 25.051.754,69 lei din care valoare eligibilă 16.881.120,81
lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 337.622,42 lei.

• Perioada de implementare: 04.11.2021- 31.12.2023.

2. Proiectul „STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN
MUNICIPIUL CONSTANŢA”

• Sursa de finanțare: Administraţia Fondului de Mediu - “Programul privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţiile de
reîncărcare pentru vehicule electrice in municipiile reşedinţe de judeţ”.

• Obiectiv general al proiectului: Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră generate de
traficul auto, prin dezvoltarea infrastructurii de alimentarea vehiculelor cu energie
electrică, respectiv montarea a 18 staţii de reîncărcare vehicule electrice.

• Contract de finanţare: 218109/03.11.2021.

• Valoarea totală a proiectului: 4.414.727,55 lei din care valoarea eligibila 3.839.573 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile: 419.573 lei.

• Perioada de implementare: 02.11.2021 – 01.11.2022.
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3. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal,
Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3,
Prioritatea de investiții 3.1.B - Clădiri publice/Apel 2/NE,SE,SM

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al acestui proiect constă în creșterea
eficienței energetice a clădirii în care funcționează Liceul Teoretic Decebal, prin
implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor
energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță
energetică europene.

• Contract de finanțare: 6816/02.04.2021.

• Valoarea totală a proiectului: 13.644.198,43 lei din care valoare eligibilă 11.100.255,91
lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 222.005,12 lei.

• Perioada de implementare: 02.04.2021- 30.09.2023.

4. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program
prelungit “MUGUREL”, Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4/ Prioritatea de
investiții 4.4.

• Obiectiv general al proiectului: Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu
program prelungit “MUGUREL” din municipiul Constanța se propune asigurarea
desfășurării activităților educaționale destinate învățământului preșcolar în condiții
optime, la standarde comparabile cu cele din Uniunea Europeană.

• Contract de finanțare: 6736/05.03.2021.

• Valoarea totală a proiectului: 3.987.982,84 lei din care valoare eligibilă 9.913.739,39
lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 78.274,79 lei.

• Perioada de implementare: 05.03.2021- 31.07.2023.

5. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian,
Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3,
Prioritatea de investiții 3.1.B - Clădiri publice/Apel 2/NE,SE,SM.

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al acestui proiect constă în creșterea
eficienței energetice a clădirii în care funcționează Liceul Teoretic Traian, prin
implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor
energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță
energetică europene.

• Contract de finanțare: 6701/26.02.2021

• Valoarea totală a proiectului: 13.378.737,47 lei din care valoare eligibilă 10.811.964,95
lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 216.239,30 lei.

• Perioada de implementare: 26.02.2021- 30.06.2023.
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6. Proiectul “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al
municipiului Constanța - etapa II”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4,
Prioritatea de investiții 4e.

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de
promovarea mobilității urbane durabile prin generarea urbană a zonei istorice a
municipiului Constanța printr-o serie de măsuri care să conducă la creșterea mobilității
pietonale. Totodată, se dorește ca utilizarea autoturismelor în centrul istoric al
municipiului să devină mai puțin atractivă. Astfel, prin reabilitarea unor străzi și
restricționarea accesului autovehiculelor personale în această zonă a municipiului
Constanța, se urmărește îmbunătățirea mobilității urbane durabile, precum și reducerea
emisiilor de echivalent CO2.

• Contract de finanțare: 6690/22.02.2021.

• Valoarea totală a proiectului: 26.443.554,43 lei din care valoare eligibilă 25.317.651,31
lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 506.353,03 lei.

• Perioada de implementare: 22.02.2021- 30.11.2023.

7. Proiectul “Developing cultural and creative industries in the Black Sea Basin
(acronim Crea - Centers'')

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Comun “Bazinul Mării Negre” 2014-2020

• Obiectiv general al proiectului: Stabilirea și dezvoltarea unor structuri și rețele pentru
designeri, antreprenori, academicieni și artiști care operează în domeniul industriilor
culturale și creative din Bazinul Mării Negre.

• Valoarea totală a proiectului: 1.448.754,24 euro.

• Rezultate:

• 5 spații construite/dotate (1 spațiu/partener);

• 86 de evenimente organizate pentru colaborarea persoanelor care activează în
industriile culturale și creative.

• Perioada de implementare: 25.12.2020-24.12.2022.

8. Proiectul “Consolidarea capacităţii medicale a Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase Constanţa, in contextul COVID-19”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa
prioritară 9/ Obiectiv specific 9.1 Creşterea capacităţii d gestionare a crizei sanitare
COVID-19.

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al acestui proiect constă în
consolidarea și creșterea capacității de gestionare a situației de urgență cauzată de criza
sanitară COVID-19 la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, prin dotarea
cu echipamente medicale și de protecție personală, necesare pentru asigurarea unui
tratament corespunzător tuturor pacienților infectați cu SARS-CoV-2 și pentru
diminuarea riscului de contaminare a personalului din cadrul spitalului și a pacienților.

• Contract de finanţare: 380 / 02.10.2020.

• Valoarea totală a proiectului: 22.681.089,84 lei, din care valoarea eligibilă
22.672.404,84 lei (100% finanțare din FEDR).

• Perioada de implementare: 02.10.2020 – 30.06.2022.
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9. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de
Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritara 4/
Prioritatea de investiții 4.4, obiectiv specific 4.5.

• Obiectiv general al proiectului: Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante
pentru piața forței de muncă din Municipiul Constanța, ca factor determinant pentru
creșterea calității procesului educațional, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru
construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

• Contract de finanţare: 5797/28.07.2020.

• Valoarea totală a proiectului: 10.247.493,190 lei din care valoare eligibilă
10.236.783,19 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 204.880,87 lei.

• Perioada de implementare: 28.07.2020 - 28.02.2023.

10. Proiectul “Planificarea strategică integrată și administrație publică eficientă
la nivelul polului de creștere Zona Metropolitană Constanța”

• Sursa de finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

• Obiectiv general al proiectului: Obiective specifice

• Obiectiv specific 1 - Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul UAT
municipiul Constanța și a Zonei Metropolitane Constanța prin actualizarea
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană și a portofoliului de proiecte prioritare
al Zonei Metropolitane Constanța;

• Obiectiv specific 2 - Eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor
de către UAT municipiul Constanța printr-un sistem informatic “competențe
partajate” și continuare retro-digitalizare arhivă;

• Obiectiv specific 3 - Întărirea capacității instituționale a UAT municipiul Constanța
și a celorlalte autorități publice locale din Zona Metropolitană Constanța prin
pregătirea adecvată a personalului în domeniul planificării strategice și a
managementului public eficient.

• Valoarea totală a proiectului:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului - 3.699.711,30 lei;

• Cofinanțate eligibilă a beneficiarului - 53.674,95 lei (2%);

• Cofinanțate eligibilă a partenerului - 20.319,28 lei (2%);

• Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE - 3.127.483,22 lei;

• Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național - 498.233,85 lei.

• Rezultate:

• Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, portofoliu de proiecte prioritare al
Zonei Metropolitane Constanța (actualizate);

• Sistem informatic ”module competențe partajate”, realizat;

• Arhivă electronică realizată prin minim 900 metri liniari arhivă fizică;

• 44 persoane instruite la nivelul Zonei Metropolitane Constanța.

• Perioadă de implementare: 20.07.2020 - 19.01.2023.
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11. Proiectul “Îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța. Zona Bd. 1 Mai -
Șoseaua Mangaliei”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritara 4,
Prioritatea de investiții 4e.

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de
îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin re-sistematizarea
infrastructurii de transport pe Bd. 1 Mai și Șoseaua Mangaliei. În vederea încurajării
utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi
dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea
carosabilă. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și
promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de
transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale,
în vederea asigurării circulației libere si în condiții de siguranță a persoanelor. Toate
acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vieții cetățenilor
și vizitatorilor din municipiul Constanța.

• Contract de finanţare: 5568/11.06.2020.

• Valoarea totală a proiectului: 69.800.962,02 lei, din care valoarea eligibilă
69.800.962,02 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile (2%): 1.396.019,24 lei.

• Perioada de implementare: 11.06.2020 - 11.06.2022.

12. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie
Leonida, Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritara 4/
Prioritatea de investiții 4.5.

• Obiectiv general al proiectului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Corpului C3
(cantina refuncționalizată în ateliere) aparținând Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, în
scopul asigurării desfășurării activitătilor educaționale destinate învățământului
secundar cu filieră tehnologică în condițiile optime, la standarde comparabile cu cele din
Uniunea Europeană.

• Contract de finanţare: 5352/ 30.04.2020.

• Valoarea totală a proiectului: 7.777.842,86 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 153.103,27 lei.

• Perioada de implementare: 01.05.2020 - 31.05.2022.

13. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat,
Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa 3/Prioritatea de
investiții 3.1.B - SUERD/1.

• Obiectiv general al proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirii în care
funcționează Teatrul de Stat, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri
destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele
și cerințele de performanță europene.

• Contract de finanţare: 5336/ 30.04.2020.

• Valoarea totală a proiectului: 4.863.953,22 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 63.089,04 lei.

• Perioada de implementare: 01.05.2020 - 30.11.2023.
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14. Proiectul “Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului
Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritara 4,
Prioritatea de investiții 4e.

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de
promovarea mobilității urbane durabile prin generarea urbană a zonei centrale printr-o
serie de măsuri care să conducă la creșterea accesibilității și mobilitătii pietonale din
aceasta zonă a municipiului. Prin proiect se urmărește creșterea cotei modale a
deplasărilor pietonale și cu bicicleta, prin transformarea segmentului străzii Ștefan cel
Mare într-o esplanadă pietonală modernă (trotuare și zone shared-space), reabilitarea
străzilor adiacente și crearea de benzi dedicate transportului public și piste de biciclete
pe Bd. Ferdinand și pe str. Mircea cel Bătrân. Totodată, se dorește ca utilizarea
autoturismelor in zona centrală a municipiului să devină mai puțin atractivă. În acest
sens, se va limita accesul autovehiculelor personale/private în această zonă, fapt care
va conduce la reducerea emisiilor de echivalent CO2.

• Contract de finanţare: 5224/06.04.2020

• Valoarea totală a proiectului: 89.854.757,70 lei din care valoare eligibilă 89.854.757,70
lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 1.797.095,20 lei.

• Perioada de implementare: 06.04.2020 - 30.04.2022.

15. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8,
Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa 3/ Prioritatea de
investiții 3.1.B SUERD/1.

• Obiectiv general al proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirii în care
funcționează Școala Gimnazială nr.8, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri
destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele
și cerințele de performanță europene.

• Contract de finanţare: 5172/24.03.2020.

• Valoarea totală a proiectului: 4.878.047.09 lei din care valoare eligibilă 4.537.724,78
lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile (2%): 90.754,52 lei.

• Perioada propusă de implementare: 24.03.2020 - 30.09.2022.

16. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială
nr.17, Ion Minulescu, Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa 3/Prioritatea de
investiții 3.1.B SUERD/1.

• Obiectiv general al proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirii în care
funcționează Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța, prin implementarea
unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și
alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

• Contract de finanţare: 5141/12.03.2020.

• Valoarea totală a proiectului: 4.208.917,27 lei din care valoare eligibilă 3.838.412,59
lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile (2%): 76.768,26 lei.

• Perioadă propusă de implementare: 12.03.2020 - 30.09.2022.
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17. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială
nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa 3/ Prioritatea de
investiții 3.1.B SUERD/1.

• Obiectiv general al proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirii în care
funcționează Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanța, prin
implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la
nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

• Contract de finanţare: 5095/25.02.2020.

• Valoarea totală a proiectului: 5.406.111,64 lei din care valoare eligibilă 4.735.030,83
lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 94.700,62 lei.

• Perioadă propusă de implementare: 25.02.2020 - 30.09.2022.

18. Proiectul “Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara C.F.R.
și stațiunea Mamaia”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritara 4,
Prioritatea de investiții 4e.

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de
îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea
infrastructurii de transport pe Bd. 1 Decembrie 1918 și Bd. Alexandru Lăpușneanu. În
vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor
introduce benzi dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și
partea carosabilă. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES
și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de
transport public urban și în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță
a persoanelor. Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a
calității vieții cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

• Contract de finanţare: 5091/17.02.2020.

• Valoarea totală a proiectului: 91.361.641,40 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 1.827.232,84 lei.

• Perioadă propusă de implementare: 17.02.2020 - 30.04.2022.
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19. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program
prelungit “AMICII”, Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritara 4,
Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare
profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

• Obiectiv general al proiectului: Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu
program prelungit “AMICII” din municipiul Constanța se propune asigurarea desfășurării
activităților educaționale destinate învățământului preșcolar în condiții optime, la
standard comparabile cu cele din Uniunea Europeană.

• Contract de finanţare: 5029/20.12.2019.

• Valoarea totală a proiectului: 6.057.289,73 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 120.931,60 lei.

• Perioadă propusă de implementare: 30.08.2018- 30.06.2022.

20. Proiectul “Achiziție mĳloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes,
Alexandria, Brăila, Constanța, Dr.Tr. Severin, Focșani, Slobozia”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 in parteneriat, Axa
prioritara 4, Prioritatea de investiții 4e.

• Obiectiv general al proiectului: Achiziționarea unui număr de 21 autobuze electrice cu
lungimea de 10 m, 21 stații de încărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă.

• Ordin de finanțare: 4817/04.11.2019.

• Valoarea totală a proiectului: 56.388.223,95 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 968.164,48 lei.

• Perioada propusă de implementare: 04.11.2019- 31.12.2022.

21. Proiectul “Achiziție mĳloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes,
Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 in parteneriat, Axa
prioritara 4, Prioritatea de investiții 4e.

• Obiectiv general al proiectului: Achiziționarea unui număr de 20 autobuze electrice cu
lungimea de 12 m, 20 stații de încărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă.

• Valoarea totală a proiectului: 65.733.918,25 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 1.124.678,37 lei.

• Perioada propusă de implementare: 01.10.2019- 31.12.2022.
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22. Proiectul “Incubator de afaceri Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 2.1B.

• Obiectiv general al proiectului: Constă în crearea unui incubator de afaceri sectorial,
destinat domeniului industriilor creative, într-un imobil cu regim de înălțime
S+P+4E+M, localizat în municipiul Constanța, care își propune să devină primul hub
regional al comunității antreprenoriale angrenată în sectorul industriilor creative din
regiunea Sud-Est și să contribuie la sporirea competitivității regionale, la generarea de
inovații și la crearea de noi locuri de muncă calificate și plătite competitiv. În cadrul
incubatorului vor fi asigurate servicii de suport de înaltă calitate pentru firmele incubate
și vor fi create mecanisme de facilitare a transferului de experiență, know-how și
cunoștințe specifice dezvoltării afacerilor de success, atât către noii antreprenori din
industriile creative, cât și către întreaga comunitate antreprenorială din regiunea Sud-
Est.

• Contract de finanţare: 4485/01.07.2019.

• Valoarea totală a proiectului: 14.028.656,56 lei, din care valoare nerambursabilă
7.048.091,68 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 6.222.491,68 lei.

• Perioadă propusă de implementare: 01.07.2019- 31.03.2023.

23. Proiectul “Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 ‘'Marin Ionescu Dobrogianu”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 10

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea
calității infrastructurii educaționale, respectiv reabilitarea, modernizarea, extinderea și
dotarea Școlii Gimnaziale nr.16, Marin Ionescu Dobrogianu, Constanța în vederea
asigurării unui proces educațional la standarde europene, a creșterii participării
populației școlare și a adulților la procesul educațional.

• Contract de finanţare: 4333/23.05.2019.

• Valoarea totală a proiectului: 6.342.072,04 lei, din care valoare nerambursabilă
6.327.181,12 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile(2%): 126.543,67 lei.

• Perioada de implementare: 28.09.2015- 31.08.2022.
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24. Proiectul “Communication of local authorities for integration in European
Towns (ACRONIM CLARINET)”

• Sursa de finanțare: EUROPEAN COMMISSION-AMIF-2017-AG-INTE

• Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este de a spori gradul de
sensibilizare a cetățenilor UE cu privire la contribuția pozitivă pe care o aduc migranții
societăților gazdă din UE.

• Valoarea totală a proiectului: 786.869,22 euro.

• Rezultate:

• Dezvoltarea și promovarea “Premiului European pentru companiile de comunicare
publică a autorităților locale privind migrația și integrarea”;

• Elaborarea “Setului de Experiențe Pozitive (Positive Storytelling Kit) privind Migrația
și Integrarea pentru Autoritățile Locale”;

• Implementarea a 8 programe de formare pentru autoritățile locale privind
comunicarea publică pe teme de migrație și integrare la nivel local în propriile lor
teritorii;

• Dezvoltarea a 8 Rezidențe Artistice în teritoriile implicate;

• Organizarea și promovarea a 8 campanii de comunicare publică privind migrația,
desfășurate de autoritățile locale implicate.

• Perioadă de implementare: 30.06.2022.
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25. Proiectul “Smart CT”

• Sursa de finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

• Obiectiv general al proiectului: consolidarea capacității administrative a UAT municipiul
Constanța prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea
procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de
gestionare și management a documentelor administrative.

• Obiective specifice :

• Obiectiv specific 1 - Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul
administrației publice locale din municipiul Constanța prin realizarea Strategiei Smart
City a municipiului;

• Obiectiv specific 2 - Eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor prin
implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetățeni,
managementul documentelor, ERP și digitalizarea parțial a arhivei;

• Obiectiv specific 3 - Promovarea modernizării în administrația publică locală din
municipiul Constanța prin specializarea angajaților primăriei pe teme specifice
proiectului (planificare strategică) cee ce va determina motivarea și mobilizarea
acestora în direcția inovației și în oferirea de servicii publice de calitate către cetățeni.

• Valoarea totală a proiectului:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului - 3.618.486,48 lei;

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 72.369,73 lei (2%);

• Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE - 3.075.713,52 lei;

• Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național - 470.403,23 lei.

• Rezultate:

• Strategia Smart City a municipiului elaborate

• Analiză-diagnoză a sistemului informatic și de gestiune a documentelor existente
realizată;

• Sistem informatic integrat dezvoltat și implementat;

• Arhiva electronică pentru minim 1600 metri liniari arhivă fizică realizată;

• 10 persoane instruite în domeniul planificării strategice.

• Perioada de implementare: 05.12.2018- 04.01.2023.
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26. Proiectul “Multi-modal optimization for road-space in Europe (acronym
MORE)”

• Sursa de finanțare: HORIZON 2020 - MG -7-2-2017.

• Obiectiv general al proiectului: Furnizarea unei abordări comprehensive și obiective
pentru planificarea, proiectarea și operarea spațiului drumului pe coridoarele care
încarcă rețeaua internațională de drumuri TEN-T.

• Valoarea totală a proiectului: 5.537.113,75 euro.

• Rezultate: 5 strategii pentru o mai bună alocare a spațiului drumurilor ce fac legătura
cu rețeaua Europeană TEN-T.

• Perioada de implementare: 01.09.2018- 28.02.2022.

27. Proiectul “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Teoretic
Ovidius, Constanța”

• Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa 3/ Prioritatea de
investiții 3.1.B.

• Obiectiv general al proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirii în care
funcționează Liceul Teoretic Ovidius, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri
destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele
și cerințele de performanță europene.

• Contract de finanţare: 2897/16.08.2018.

• Valoarea totală a proiectului: 10.350.870,72 lei.

• Valoarea cofinanţării eligibile (2%): 205.620,33 lei.

• Perioadă de implementare: 16.08.2018- 20.01.2022.
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4.4. Proiecte derulate cu Programul
Național de Dezvoltare Locală -
PNDL
1. Reabilitarea şi modernizarea Creşei nr.1, Constanţa

• Lucrări de investiții: Reabilitarea și supraetajarea construcției existente, alimentare cu
gaze naturale și dotări.

• Obiective: Suplimentarea numărului de locuri pană la un total de 90, îmbunătățirea
activității și a standardelor serviciilor acordate, precum și reducerea costurilor utilităților
prin reabilitarea termică a clădirii.

• Stadiu: Proiectare + execuţie lucrări.

• Termen proiect: demarat în ianuarie 2020/ finalizare octombrie 2021

• Valoare estimată: 4.360.136,43 lei.

2. Reabilitarea şi modernizarea Creşei nr.2, Constanţa

• Lucrări de investiții: Reabilitarea și supraetajarea construcției existente, alimentare cu
gaze naturale și dotări.

• Obiective: Suplimentarea numărului de locuri pană la un total de 90, îmbunătățirea
activității și a standardelor serviciilor acordate, precum și reducerea costurilor utilităților
prin reabilitarea termică a clădirii.

• Stadiu: Proiectare + execuţie lucrări.

• Termen Proiect: demarat în ianuarie 2020/ finalizare februarie 2022

• Valoare estimată: 7.142.005,00 lei.

3. Reabilitarea şi modernizarea Creşei nr. 5, Constanţa

• Lucrări de investiții: Reabilitarea și supraetajarea construcției existente, alimentare cu
gaze naturale și dotări.

• Obiective: Suplimentarea numărului de locuri, pană la un total de 70, îmbunătățirea
activității și a standardelor serviciilor acordate, precum și reducerea costurilor utilităților
prin reabilitarea termică a clădirii.

• Stadiu: Proiectare + execuţie lucrări.

• Termen Proiect: demarat în ianuarie 2020/finalizare octombrie 2022.

• Valoare estimată: 4.263.900,28 lei.
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4. Consolidare, modernizare şi supraînălţare sală de tenis de masă din cadrul
liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa

• Lucrări de investiții: Consolidarea structurii de rezistență, modernizarea construcției
existente și supraînălțarea cu un nivel, alimentare cu gaze naturale și dotarea conform
destinației.

• Obiective: Condiţii mai bune de desfăşurare a acestui sport atât pentru sportivi, cât şi
pentru cadrele didactice implicate, având în vedere nivelul de performanţă atins de elevii
liceului. Asigurarea locurilor necesare în săli de antrenament pentru lotul de tenis de
masă al oraşului Constanţa, posibilitatea organizării de competiţii în acest sport şi, în
acest scop, asigurarea unor locuri de cazare şi de cantonament pentru jucătorii din alte
localităţi pe timpul competiţiilor şi antrenamentelor.

• Stadiu: Proiectare + execuţie lucrări.

• Termen Proiect: demarat în februarie 2020/ finalizare ianuarie 2022.

• Valoare estimată: 4.193.674,12 lei.

5. Realizare lucrări modernizare şi dotare în vederea obţinerii autorizaţiei de
funcţionare pentru Colegiul Comercial „Carol I”, Constanţa

• Obiective: Lucrările sunt necesare pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu
și pentru buna funcționare a acestei instituții de învățământ. Obiectivul principal este
desfășurarea activității în siguranță a elevilor și a personalului angajat în această
clădire.

• Stadiu: Achiziţie lucrări de execuţie.

• Termen Proiect: 7 luni.

• Valoare estimată: 956.714,96 lei

6. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea liceului cu program sportiv „Nicolae
Rotaru”, Constanţa

• Lucrări de investiții: Prin proiect se vor realiza lucrări de reabilitare și modernizare a
două corpuri de clădire- cantina și căminul, aflate în curtea liceului cu program sportiv
„Nicolae Rotaru”. Se doreste reabilitarea și refunctionalizarea corpului-cantină,
refinisarea corpului-cămin, precum și realizarea unui corp nou de legătura între cele
două corpuri existente, pentru a raspunde astfel nevoilor utilizatorilor și a corespunde
legilor și normativelor în vigoare. Se vor realiza și lucrări de racordare la rețeaua de
gaze naturale.

• Obiective: Prin acest proiect se vor asigura condiţii mai bune de desfăşurare a activității
și de cazare pentru elevii acestui liceu. Prin lucrările de reabilitare și de racordare la
rețeaua de gaze se intenționează reducerea semnificativă a costurilor aferente
utilităților.

• Stadiu: execuţie lucrări.

• Termen Proiect: finalizare 24.10.2022.

• Valoare estimată: 11.669.071,96 lei
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4.5. Proiecte derulate cu Agenția
Națională pentru Locuințe
1. Lucrări tehnico-edilitare aferente blocuri ANL pentru tineri în vederea
închirierii

• Lucrări de investiții: Execuția şi finanțarea lucrărilor tehnico-edilitare și a dotărilor
urbane în interiorul perimetrului terenului aferent ansamblului de 5 blocuri de locuințe
pentru tineri, în regim de închiriere ce urmează să fie edificat de către Agenția Națională
pentru Locuințe.

• Acestea constau în: sistematizare pe verticală, parcări, trotuare, căi de acces şi alei
pietonale, spații verzi, loc de joacă, platformă gospodărească, iluminat public, telefonie/
internet și canalizare pluvială. Municipalitatea, în parteneriat cu societățile furnizoare de
utilități, va asigura și extinderea rețelelor de apă-canal, energie electrică și gaze
naturale, pană la amplasament, precum și drum de acces din cartierul Palazu Mare și
extindere rețea iluminat public pana la amplasament.

• Obiective: Asigurarea funcționalității celor 88 de unități locative din cadrul ansamblului
de locuințe finanțate și executate de către ANL.

• Dezvoltarea urbană a zonei în care vor fi amplasate blocurile de locuințe.

• Stadiu:

• ANL: proiectare blocuri.

• Municipiul Constanța: proiectare lucrări tehnico edilitare.

• Valoare estimată: Municipiul Constanța: 64.022 lei (studiu fezabilitate)
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4.6. Proiecte derulate cu Compania
Națională de Investiții “C.N.I” S.A.
1. Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa şi lucrări exterioare

• Lucrări de investiții: Consolidare și restaurare Cazino – Compania Națională de Investiții
– „CNI” S.A.:

• reabilitarea clădirii S+P+1E+M, pod parțial și rampă de acces către subsol;

• restaurarea elementelor artistice şi a celor arhitecturale, restaurarea şi înlocuirea
tâmplăriei deteriorate, consolidarea şi lucrările de reparaţii structurale ale clădirii,
înlocuirea completă a instalațiilor termice, electrice şi de ventilaţie, sanitare;

• înlocuirea învelitorii acoperişului, refacerea şi repararea pereților exteriori şi interiori,
păstrând specificul arhitectural şi decorativ al clădirii, restaurarea componentelor,
reabilitare rampă de acces către subsol.

• Lucrări exterioare – Municipiul Constanța:

• Amenajare teren: zid de apărare marin (inclusiv cazemată), zid de sprĳin terestru
(inclusiv balustradă), sistematizare pe verticală (reabilitare platformă terasă);

• Utilități: rețele alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, branșament
electric.

• Obiective: Se intenționează readucerea in circuitul public și punerea în valoare a celei
mai importante clădiri publice realizată în stil Art Nouveau, având o remarcabilă unitate
stilistică a tuturor elementelor: volume, fațade, raportul plin-gol, decorație interioară și
exterioară.

• Stadiu:

• CNI S.A.:Proiectare + începere execuție lucrări.

• UAT Constanța: Proiectare (lucrări amenajare teren).

• Termen: 30 luni / din data de 16.01.2020.

• Valoare estimată, conform HCL nr. 36/15.02.2019, 93.821.564,48 lei (fără TVA), din
care:

• Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.: 79.246.605,24 lei (fără TVA);

• UAT Municipiul Constanța: 14.574.959,24 lei (fără TVA).

Notă: din valoarea totală s-a renunțat ulterior la valoarea aferentă zid de sprĳin marin
care nu se mai execută, de 9.604.156,82 lei (fără TVA).
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2. Sala Polivalentă 5.000 locuri

• Lucrări de investiții: Sală Polivalentă 5000 locuri – Compania Națională de Investiții –
„CNI” S.A.

• Suprafața terenului pentru amplasarea sălii polivalente este de 18.150 mp.;

• Suprafața construită la sol = 9.820mp;

• Suprafața desfășurată = 18.660 mp;

• Regim de înălțime propus = D+P+E;

• Lucrări exterioare – Municipiul Constanța:

• Lucrări de demolare și eliberare amplasament;

• Execuția branșamentelor la utilități, precum și o parte a amenajărilor exterioare.

• Obiective: Se intenționează realizarea unei construcții moderne necesară orașului
pentru desfășurarea de competiții sportive.

• Stadiu:

• CNI S.A.: Începere execuție lucrări 11.05.2020/27 luni

• Municipiul Constanța: execuţia lucrărilor de demolare eliberare amplasament.

• Termen: CNI S.A.: 27 luni / din data de 11.05.2020.

• Municipiul Constanța: 2 luni / din data de 15.06.2020.

• Valoare estimată (total) 113.906.018,99 lei, din care:

• Compania Națională de Investiții: 97.016.313,45 lei;

• Municipiul Constanța: 16.889.705,54 lei.
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Mediul
socio-cultural

V



Populația

Conform recensămintelor naționale (perioada 1966-2011), populația stabilă a evoluat
crescător până în anul 1992, apoi a urmat un trend descrescător, ajungând în anul 2011 la
valoarea de 283.872 de locuitori. Populația după domiciliu este analizată în perioada 1992-
2016. Dacă, în anul 1992, aceasta avea o valoare de 343.983 de locuitori, în anul 2016 a
ajuns la doar 317.832 locuitori. Procentul de scădere a populației stabile domiciliate la 1
ianuarie în municipiul Constanța, în anul 2016 comparativ cu anul 1992, este de 7,6%.
Această valoare este mai mare comparativ cu valoarea înregistrată în aceeași perioadă, dar
la nivel de țară (doar 3,9%). De asemenea, conform fișei localității, în anul 2017 populația
după domiciliu este de 316.303 locuitori, mai scăzută cu 1529 locuitori comparativ cu anul
2016. În același an (2017), la 01 iulie populația după domiciliu pe grupe de vârstă și sexe
era de 315.476 de locuitori. Se observă o scădere a numărului populației municipiului
Constanța, conform datelor menționate anterior.

În anul 2018, populația după domiciliu pe grupe de vârstă și sexe la 01 ianuarie era de
314.816 locuitori. În același an, la 01 iulie populația după domiciliu pe grupe de vârstă și
sexe era de 313.931 de locuitori.

În anul 2019, populația după domiciliu pe grupe de vârstă și sexe la 01 ianuarie era de
313.021 de locuitori. În același an, la 01 iulie populația după domiciliu pe grupe de vârstă
și sexe era de 312.250 de locuitori. Comparativ cu anul 2018, se observă o scădere a
numărului populației: 1795 de persoane la 01 ianuarie 2019, respectiv 1681 de persoane
la 01 iulie 2019.

În anul 2020, populația după domiciliu pe grupe de vârstă și sexe la 01 ianuarie era de
311.374 de locuitori. În același an, la 01 iulie populația după domiciliu pe grupe de vârstă
și sexe era de 310.182 de locuitori. Comparativ cu anul 2019, se observă o scădere a
numărului populației: 1674 de persoane la 01 ianuarie 2020, respectiv 1681 de persoane
la 01 iulie 2020.

În anul 2021, populația după domiciliu pe grupe de vârstă și sexe la 01 ianuarie era de
308.119 locuitori. Continuă trendul de scădere a numărului populației municipiului
Constanța.

Populația pe sexe și pe grupe de vârstă în mun. Constanța:

Sursa: Recensământul populaţiei 2011
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Sexul Populaţia stabilă
Grupe de vârstă
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani

Total 283872 13426 11571 11012 11352 19348 20716 23355
Masculin 134291 6830 5933 5627 5815 9871 10468 11605
Feminin 149581 6596 5638 5385 5537 9513 10248 11750

35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75 ani și
peste

21475 25305 15135 20827 25133 20448 12983 12615 19135

10514 12264 7088 9585 11487 9154 5744 5214 7092

10961 13041 8047 11242 13646 11294 7239 7401 12043



Populația municipiului Constanța este formată majoritar din cetățeni de naționalitate
română, alături de care întâlnim minoritățile turcă, tătară, rusă, maghiară, armeană,
greacă, germană, bulgară, ucraineană etc.

Populația după etnie în mun. Constanța:

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Constanța

Referitor la structura etnică și confesională, în municipiul Constanța trăiesc adepți ai
religiilor ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, reformată, musulmană etc.

Populația după religie în mun. Constanța:

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Constanța
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Sexul Populaţia stabilă
Etnie
Români Maghiari Romi Germani Ucraineni Turci Tătari

Total 283872 235925 214 2225 86 61 6525 7367
Masculin 134291 111189 92 1183 47 31 3247 3459
Feminin 149581 124726 122 1042 39 30 3278 3908

Evrei Ruși-
lipoveni Greci Armeni Italieni Macedoneni Altă etnie Informație

indisponibilă
31 601 231 230 33 370 562 29411
24 271 120 132 21 180 379 13543
7 330 111 108 12 190 183 15105

Sexul Populaţia
stabilă

Religia

Ortodoxă Romano-
catolică

Greco-
catolică Reformată

Evanghelică
de
confesiune
augustană

Evanghelică
lutherană Unitariană

Total 283872 235920 1425 128 70 17 15 *
Masculin 134291 111303 700 55 32 8 6 -
Feminin 149581 124617 725 73 38 9 9 *

Armeană Creștină de
rit vechi Baptistă Penticostală

Adventistă
de ziua a
șaptea

Creștină
după
Evanghelie

Evanghelică Musulmană

19 276 446 286 337 35 55 14557
10 129 193 125 132 21 26 7100
9 147 253 161 205 14 29 7457

Mozaică Martorii lui
Iehova Alte religii Fără religie Atei Nedeclarată

21 86 187 90 298 29603
15 33 102 55 219 14027
6 53 85 35 79 15576



Educație și
învățământ

De la învăţământul preşcolar până la cel post-universitar, sistemul educaţional din
municipiul Constanţa este bine reprezentat.

2.1. Învățământul preuniversitar
Învățământul preuniversitar din Constanța în anul școlar 2020/2021:

La nivelul județului Constanța sunt acreditate 52 de unități de învățământ profesional și
tehnic. Dintre acestea, 10 sunt unități de învățământ particular care școlarizează numai la
nivel postliceal (Școala Postliceală Sanitară "Sfanta Ana" Hârșova este unitate de
învățământ autorizată). Toate aceste unități de învățământ își adaptează oferta
educațională în funcție de cerințele pieței muncii și în acest sens, în anul școlar anterior, 2
unități de învățământ au cerut autorizări pentru noi calificări profesionale și 5 unități de
învățământ s-au acreditat pe diverse calificări profesionale.

În anul școlar 2021-2022, au fost înscriși în clasa a IX-a învățământ profesional și tehnic
un număr de 3060 de elevi, ceea ce reprezintă 58,37% din numărul total al absolvenților
de clasa a VIII-a.

Numărul elevilor înscriși în învățământul profesional și tehnic este pe un trend crescător
comparativ cu anii școlari anteriori, apropiindu-se de ținta strategică națională de 60%.
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Forma de învățământ Nr. de unități de învățământ Nr. elevi (preșcolari) Nr. cadre didactice

Învățământ preșcolar de stat 41 6045 1515

Învățământ preșcolar privat 35 1448 153
Învățământ primar și gimnazial de
stat 39 22003 4389

Învățământ primar și gimnazial privat 10 1200 138

Învățământ liceal de stat 45 13398 2195

Învățământ liceal privat 8 791 106

Învățământ profesional de stat 22 1322 244

Învățământ profesional privat 1 54 0



Unitățile de învățământ cu filieră tehnologică
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• Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida"
Constanța

• Liceul Tehnologic de Electrotehnică și
Telecomunicații Constanța

• Liceul Teoretic „George Emil Palade”
Constanța

• Liceul Energetic Constanța

• Colegiul Comercial „Carol I” Constanța

• Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
„Albatros” Constanța

• Liceul Tehnologic „Tomis” Constanța

• Liceul Tehnologic „Pontica” Constanța

• Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin"
Constanța

• Liceul Economic „Virgil Madgearu”
Constanța

• Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca”
Constanța

• Liceul Tehnologic „loan N. Roman"
Constanța

• Liceul de Marină Constanța

• Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” Constanța

• Școala Postliceală „Hipocrate” Constanța

• Școala Postliceală Pro Scientia Constanța

• Școala Postliceală „Sf.Theodor” Constanța

• Liceul Tehnologic UCECOM „ Spiru Haret"
Constanța

• Școala Postliceală FEG Constanța

• Școala Postliceală „Henri Coandă”
Constanța

• Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuvios
Dionisie Exiguul” Constanța

• Liceul Agricol Poarta Albă

• Liceul Tehnologic Ciobanu

• Liceul Tehnologic „I. C. Bratianu" Nicolae
Bălcescu

• Colegiul Economic Mangalia

• Liceul Tehnologic „Jean Dinu" Adamclisi

• Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol

• Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu" Mihail
Kogălniceanu

• Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”
Cumpăna

• Liceul Teoretic „Carmen Sylva" Eforie

• Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu"
Medgidia

• Liceul Tehnologic „Axiopolis" Cernavodă

• Liceul Tehnologic Crucea

• Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu"
Năvodari

• Liceul Cobadin

• Liceul Teoretic Băneasa

• Liceul Tehnologic Cogealac

• Liceul „Regele Carol 1" Ostrov

• Liceul Teoretic Murfatlar

• Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul" Mihai
Viteazul

• Liceul Tehnologic „Nicolae Istrățoiu” Deleni

• Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu"
Medgidia

• Liceul Tehnologic „Ion Bănescu"

• Liceul Tehnologic „Ion Podaru" Ovidic

• Liceul Teoretic Negru Vodă

• Liceul Tehnologic „Radu Prișcu” Dobromir

• Liceul Tehnologic „Carsium” Hârșova

• Liceul Tehnologic „Dobrogea” Castelu

• Școala Postliceală Sanitară „Sfânta Ana"
Hârșova

• Școala Postliceală Sanitară „Diada”
Mangalia

• Liceul Tehnologic Topraisar

• Școala Postliceală „Henri Coandă” Năvodari

• Liceul Tehnologic Independența

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean
Constanța



Situația unităților de învățământ cu alternative educaționale, an școlar
2021-2022:

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Constanța

Programe de formare a cadrelor didactice preuniversitare, avizate de către
Ministerul Educației:

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Constanța
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Nr. crt. Alternativa
educațională Denumirea unității de învățământ Număr de

clase
Număr de
elevi

1 „Maria Montessori" Grădinița ’La Nouvelle Generation’ Constanța 3 39

2 „Step by step" Grădinița cu Program Prelungit ’Amicii’
Constanța 1 31

3 „Step by step" Grădinița cu Program Prelungit ’Lumea
Copiilor’ Constanța 1 20

4 „Step by step’’ Grădinița cu Program Prelungit ’Tic-Pitic’
Hârșova 3 78

5 „Step by step" Școala Gimnazială ’Dumitru Gavrilescu’
Gârliciu 1 18

6 „Step by step" Școala Gimnazială ’Lucian Grigorescu’
Medgidia 5 120

7 „Step by step” Școala Gimnazială Nr. 22 ’I.C.Brătianu’
Constanța 5 134

8 „Step by step” Colegiul Național Pedagogic ’Constantin
Brătescu’ Constanța 7 189

9 „Planul Jena" Grădinița Cu Program Prelungit ’Amicii’
Constanța 5 144

• Arhivarea documentelor instituționale

• Arta teatrală și jocul în abordarea didactică

• Aplicații Google utilizate în educație

• Consiliere și orientare

• Crearea lecțiilor interactive

• Definitivat și titularizare - psihopedagogie
specială

• Definitivat și titularizare - geografie

• Didactica predării matematicii fizic/online

• Dezvoltare personală și comunicare
motivațională

• Educație nonformală în mediul digital

• EduSens - strategii didactice interactive

• eTwinning - colaborare internațională

• Instrumente digitale de evaluare

• Inteligența emoțională la copii și
adolescenți

• Înregistrarea și gestionarea documentelor
de evidență a personalului

• Managementul clasei pregătitoare -
Curriculum integrat

• Predare - învățare - evaluare prin gaming
sub corola noilor curricula și metodici în
mediul online

• Predarea opționalului de educație pentru
sănătate

• Pregătirea pentru susținerea examenelor
de definitivat și titularizare în învățământ a
cadrelor didactice din învățământul
preșcolar

• Puericultura

• Rolul secretariatului în structura unei
instituții de învățământ

• Starea de sănătate a elevilor și acordarea
primului ajutor

• Strategii didactice pentru un traseu
metodic optim

• Strategii educaționale incluzive

• Șahul în școală

• Tehnici psihodramatice în activitatea
didactică

• Utilizare Microsoft 365 în educație



Programe de formare derulate prin Casa Corpului Didactic și alți furnizori de
programe acreditate de către Direcția de Formare Continuă din cadrul Direcției
Generale Învățământ Preuniversitar:

• Educație financiară (OMEN nr. 3088/16.01.2019)

• Management educațional pentru o școală europeană (OM 5026/04.09.2018, Aviz CSA
-MEC nr. 4103/DGIP/CSA-5/4/29.07.2020)

• Prevenție și abandon școlar (OMEN 4737/09.08.2018, Aviz CSA-MEC nr. 4103/DGÎP/
CSA 5/4/29/07/2020)

• Google Educator Nivelul 1 - Intermediari (O.M.E.N. Nr. 3904/05.06.2018)

• Perspective ale didacticii modeme ( O.M.E.N. Nr 4618/ 11.08.2021)

• Predarea interactiv - creativă, arta profesiei didactice (OM 4414/ 28.05.2020)

• Profesor și Părinte AZI (OMEN nr. 3161/13.02.2019)

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Constanța

Proiecte de cooperare cu finanțare europeană implementate sau aflate în
implementare în anul 2021, ai căror beneficiari sau parteneri în proiect sunt
unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța:
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UAT Unitatea de învățământ Titlul proiectului Nr. de referință al proiectului

Constanța Liceul Tehnologic “Ioan N.
Roman” Constanța Temiz Tuna Temiz Karadeniz 2020 1TR02-

KA229-092358_6

Constanța
Colegiul Național Pedagogic
“Constantin Brătescu”
Constanța

Moving forwards. looking
backwards - taking action to
preserve our heritage:
nature, culture, values

2020-1-NL01-K A229-
064510_2

Constanța Liceul Teoretic „Ovidius”
Constanța ACREDITARE 2021-1-RO01-KA121-SCH-

000008108

Constanța Liceul Teoretic „Ovidius”
Constanța

ACREDITARE -Educație
școlară

2020-1-RO01-K Al 20-
SCH-095322

Constanța Liceul Teoretic „Ovidius”
Constanța

Make Sense - Social
Entrepreneurship for School
Education

2020-1-IT02-K A201 -079793

Constanța
Grădinița cu Program
Prelungit "Perluțele mării"
Constanța

Let's share our games! 2019-1 -BG01 -K A201
-062605

Constanța
Grădinița cu Program
Prelungit "Perluțele mării"
Constanța

The Old Tortoise's Treasure
Tales

2018-1 -BG01 -K A201
-047836

Constanța
Grădinița cu Program
Prelungit "Perluțele mării"
Constanța

The Knowledge of Ianguages
- a World without Borders

2020-1 -LV01 -K A201
-077558

Constanța Colegiul Național "Mihai
Eminescu" Constanța ACREDITARE 2021-1-RO01-KA121-SCH-

000009622

Constanța Colegiul Național "Mihai
Eminescu" Constanța

ACREDITARE -Educație
școlară

2020-1-RO01-KA120-SCH-
095524

Constanța Colegiul Național "Mihai
Eminescu" Constanța BE MY VOICE 2019-1-TR01-

KA229-077132_2

Constanța Colegiul Național "Mihai
Eminescu" Constanța

P.O.L.L.E.N. - Plants, Over
their Life, Learning European
Nature

2020-1-FR01-KA229-
080120_4

Constanța Colegiul Național "Mihai
Eminescu" Constanța

R.E.S.LIEN.T.: euRopEan
partnership to promote
resiLIENce as educational Tool
against early school leaving

2020-1-IT02-KA229-0791802

Constanța Liceul Energetic Constanța Activ, Nu Agresiv-Strategia
europeana antibullying 2020-1-RO01-KA101-078997

Constanța Liceul Energetic Constanța
Educație și formare
profesională durabilă în
spațiul european prin
mobilități Erasmus +

2020-1-RO01 -K
A102-079307
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UAT Unitatea de învățământ Titlul proiectului Nr. de referință al proiectului

Constanța Liceul Energetic Constanța Euro robots FAR 2020-1-FR01-KA229- 080096
3

Constanța
Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivâ „Delfinul"
Constanța

The SENs arc acting in life/
Ozel Gereksinimli Bircyler
Hayat'ta Rol Aliyor

2020-TR01-KA229_093185_3

Constanța

Școala Gimnazială nr. 40
„Aurel Vlaicu" Constanța,
Școala Gimnazială nr.43
„Ferdinand" Constanța,
Școala Gimnazială „Viceamiral
loan Murgescu" Valu lui
Traian, CSEI „Albatros"
Constanța, CSEI „M.
Montessori" Constanța, CSEI
„Delfinul" Constanța, Școala
Gimnazială Nr. 1 Peștera

Teacher competences in an
era of change

2019-1-RO01 -KA 101
-061572

Constanța Școala Gimnazială nr. 40
„Aurel Vlaicu" Constanța Clever Consumption 2020-1-UK01-

KA229-0792024

Constanța Liceul Economic,,Virgil
Madgearu" Constanța

Understanding Blue Growth
Strategy

2019-I-1T02-KA229-
062198_5

Constanța
Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă "Maria
Montessori" Constanța

Artes escenicas y diversidad
funcional

2018-1-ES01-KA229-
051146-4

Constanța Liceul de Marină Constanța ACREDITARE - Educație
școlară

2020-1-RO01-KA120-SCH-
095634

Constanța Liceul de Marină Constanța ACREDITARE 2021 1 RO01 KA121
SCH-000012395

Constanța
Liceul Tehnologic de
Electrotehnică și
Telecomunicații Constanța

ACREDITARE - Formare
profesionala

2020-1-RO01-KA120-
VET-095250

Constanța
Liceul Tehnologic de
Electrotehnică și
Telecomunicații Constanța

ACREDITARE 2021-1-RO01-KA121-VET-
000004550

Constanța Liceul Tehnologic “Dimitrie
Leonida" Constanța

ACREDITARE - Formare
profesionala

2020-1-RO01-KA120-VET-
095756

Constanța Liceul Tehnologic “Dimitrie
Leonida” Constanța ACREDITARE 2021-1-RO01-KA121-VET-

000006117

Constanța Liceul Tehnologic „C.A.
Rosetti” Constanța

ACREDITARE - Formare
profesionala

2020-1-RO01-KA120-
VET-095578

Constanța Liceul Tehnologic „C.A.
Rosetti” Constanța

„Turismul de la Marea Neagră
- turism european” 2019-1-RO01-KA102-061425

Constanța Liceul Tehnologic „C.A.
Rosetti” Constanța ACREDITARE 2021-1-RO01-KA121-VET-

000007062

Constanța Liceul Tehnologic "Gheorghe
Duca" Constanța

ACREDITARE - Formare
profesionala

2020-1-RO01-KA120-
VET-095286

Constanța Liceul Tehnologic "Gheorghe
Duca" Constanța ACREDITARE 2021-1-RO01-KA121-VET-

000009296

Constanța
Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă ..Albatros”
Constanța

Profesioniști VET cu
dizabilitati in gastronomie

5 2021-1-RO01-KA 122-
VET000019732

Cernavodă Liceul Tehnologic "Axiopolis"
Cernavodă

Stagii de pregătire practică in
spațiul european

2020-1-RO01 -KA 102-07847
COD O1D El0143434

Cernavodă Liceul Tehnologic "Axiopolis"
Cernavodă

ACREDITARE - Formare
profesionala

2020-1-RO01 -KA 120-
VET-095272

Ciocârlia Școala Gimnazială nr. 1
Ciocârlia Together For a Green Future 2020-1-RO01-KA229-

0797861

Mangalia Colegiul Economic Mangalia ACREDITARE - Formare
profesionala

2020-1-RO01 -KA 120-
VET-095599

Medgidia Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu” Medgidia

ACREDITARE -Educație
școlară

2020-1-RO01 -KA 120-SCH -
095386

Medgidia Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu" Medgidia

LEEuropa-leyendo muntos
construirea Europa

2020-1-ES01-KA229-
081715.6

Medgidia Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu" Medgidia

LIFE-living in an inclusive and
fair Europe

2019-1-FR-01-KA229-
062174 4

Medgidia Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu” Medgidia INCLUDEM 2019-1-NO01-KA229-

0602905

Medgidia Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu” Medgidia

Voyage à Travers et vers
l'autre

2019-1-FR01-KA229-
062522.2

Medgidia Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu" Medgidia

Remembering the Past for a
Common Future

2020-1-NO01-KA229-
076475.5
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UAT Unitatea de învățământ Titlul proiectului Nr. de referință al proiectului

Medgidia Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu” Medgidia Uniti in diversitate 2020-1-RO01-KA101-078578

Medgidia Școala Gimnazială „Lucian
Grigorescu” Medgidia Once upon a Time...The Sea 2018-1-RO01-KA229- 049131

1

Medgidia Liceul Tehnologic „Dragomir
Hurmuzescu” Medgidia

ACREDITARE - Formare
profesionala

2020-1-RO01-KA 120-
VET-095375

Murfallar Liceul Teoretic Murfatlar Let's Imagine a Village for
Everybody

2020-1 -EL0I-
KA229-079072.5

Năvodari Școala Gimnazială „George
Enescu" Năvodari Rainbow Children 2018-1 -TRO 1 -K

A229-059929-3

Năvodari Școala Gimnazială „Tudor
Arghezi” Năvodari

Acțiuni sistematice pentru vii
tonii educației

2020-1-RO01 -K A101
-078207

Poarta Albă Școala Gimnazială Nr. 1
Poarta Albă

A I Ierilage for Each Count ru,
A Europe for Everyone

2020-1-IT02-KA229-079334
5

Poarta Albă Liceul Agricol Poarta Albă

Viitori tehnicieni formali la
standarde europene pentru
modernizarea agriculturii
Dobrogei prin parteneriat
transnational

2019-1-RO01-KA102-061524

Techirghiol Liceul Teoretic „E. Racoviță”
Techirghiol Say Yes! To School (SYS) 2020-1-RO01-KA101-079274

Valu lui Traian Școala Gimnazială „Viceamiral
Ioan Murgescu" Valu lui Traian Art in virtual dimension 2019-1-RO01-KA229-

063106.1;

Valu lui Traian Școala Gimnazială „Viceamiral
Ioan Murgescu" Valu lui Traian MER EN VUE-SEA IN SIGHT 2019-1-FR0I-KA229-

0629982

Valu lui Traian Școala Gimnazială „Viceamiral
Ioan Murgescu" Valu lui Traian Break Down the Barriers 2020-1-PT01-KA229- 078858

3

Valu lui Traian Școala Gimnazială „Viceamiral
Ioan Murgescu" Valu lui Traian

Teacher competences in an
era of change 2019-1-RO01-KAI 01-061572

Valu lui Traian Școala Gimnazială „Viceamiral
Ioan Murgescu" Valu lui Traian Save the Nature, Save Future 2020-1-EL01-KA229-

078887_5

Valu lui Traian Școala Gimnazială „Viceamiral
Ioan Murgescu" Valu lui Traian

Make the Social Media a Safe
Place

2020-1-PLOI-KA229-
0819042

Valu lui Traian Școala Gimnazială „Viceamiral
Ioan Murgescu" Valu lui Traian

Realizing Excluded Students
by Smart Strategies

2018-1-FR0I-KA229-
048347_2

Valu lui Traian Școala Gimnazială „Viceamiral
Ioan Murgescu" Valu lui Traian ACREDITARE 2021-1-RO01-KA121-SCH-

000004842

Valu lui Traian Școala Gimnazială „Viceamiral
Ioan Murgescu" Valu lui Traian

ACREDITARE -Educație
școlară

2020-1-RO01-KA120-
SCH-095429



2.2. Învățământul universitar
2.2.1 Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
În cadrul Academiei Navale operează 2 facultăți. La data de 8 decembrie 2021, Academia
avea înregistrați 1792 de studenți și 58 de cadre didactice. La studiile de masterat erau
înscriși 372 de studenți. De asemenea, la data menționată, Academia avea 103 studenți
beneficiari ai programului Erasmus+ sau ai altor programe internaționale.

Academia Navală are 1 centru de cercetare: Centrul de cercetare interdisciplinară în
domeniul maritim.

2.2.2. Unversitatea “Ovidius” Constanța
În anul universitar 2021-2022, Universitatea “Ovidius” Constanța are în cadrul său 16
facultăți. În total sunt înscriși 17.468 de cursanți la studii de licență, masterat, doctorat,
rezidențiat, an pregătitor sau DPPD, din care:

2454 de studenți înscriși la ciclul de studii universitare de masterat;

432 de studenți înscriși la ciclul de studii doctorale;

36 de studenți beneficiari ai programului Erasmus+ sau ai altor programe internaționale de
burse de studiu în străinătate.

Universitatea dispune de 652 de cadre didactice titulare. În cadrul Universității operează 39
de centre de cercetare în diverse arii de specialitate.

2.2.3. Universitatea Maritimă din Constanța
Universitatea Maritimă din Constanța are în structura sa 2 facultăți: Facultatea de
Electromecanică Navală si Facultatea de Navigație si Transport Naval, cumulând 93 de cadre
didactice.

În anul universitare 2021/2022, în cadrul programelor de studii universitare de licență ale
Universității, s-au înmatriculat un număr de 2468 de studenți. La studii universitare de
masterat sunt înmatriculați 992 de studenți, iar 14 la studii universitare de doctorat.

De la începutul anului universitar 2021/2022, au beneficiat de mobilități de practică prin
programul Erasmus+ și prin alte programe internaționale de burse de studiu un total de
144 de studenți.

În cadrul Universității funcționează 8 infrastructuri de cercetare cu diverse specializări care
au legătură cu aria maritimă.
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2.2.4. Universitatea “Andrei Șaguna”
În cadrul Universității “Andrei Șaguna” din Constanța operează 2 facultăți:

• Facultatea de Științe Economice și Administrative;

• Facultatea de Psihologie, Științe Comportamentale și Științe Juridice.

Există un total de 58 de cadre didactice. În ceea ce privește studenții, 860 sunt în ciclul de
studii de licență, 260 în ciclul de studii de masterat și 21 de studenți Erasmus. În ceea ce
privește centrele de cercetare, Universitatea dispune de 4 asemenea centre.

2.2.5. Universitatea “Tomis” Constanța
În cadrul Universității operează o facultate cu 3 specializăr: Administrarea Afacerilor,
Finanțe și Bănci și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Universitatea dispune de
acreditare conform HG 403/2021. Numărul total de studenți aprobați conform HG 403/2021
este de 750. În anul universitar 2021/2022 au fost înregistrați 605 studenți, din care:

• 240 la Administrarea Afacerilor;

• 175 la Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor;

• 190 la Finanțe și Bănci.

În ceea ce privește numărul cadrelor didactice, Universitatea dispune de 28 de cadre
titulare și 5 asociate. Este de menționat faptul că instituția nu derulează programe de studii
universitare de masterat și nici de doctorat. În cadrul universității există 1 centru de
cercetare.
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Cultură

3.1. Cadrul general
Este o evidență de necontestat că, din perspectiva vitalității culturale, municipiul Constanța
prezintă disfuncții și carențe comparativ cu potențialul cultural, istoric și turistic de excepție
de care dispune. Valorizarea insuficientă a acestui potențial reprezintă principala
caracteristică a mediului cultural local.

În cel mai recent clasament al orașelor analizate în funcție de indicele general de vitalitate
culturală (2016), Constanța ocupă locul 35 din 46 de municipii și orașe (mai puțin
București). Vitalitatea culturală a orașelor cuantifică potențialul cultural al comunităților
locale și evidențiază dezvoltarea orașelor în plan cultural. Indicii de vitalitate reflectă
infrastructura culturală, participarea culturală, cheltuielile bugetare alocate sectorului
cultural, resursele umane specializate și industriile creative în cele mai importante orașe din
țară.

Un exemplu al statutului periferic actual al orașului Constanța în mediul cultural național l-a
reprezentat ratarea competiției pentru câștigarea titlului de „Capitală europeană a culturii
2021”, în cadrul căreia, în urma analizării documentației depuse, au fost acceptate
candidaturile orașelor Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, București, Cluj - Napoca, Craiova,
Iași, Sfântu Gheorghe, Suceava, Timișoara si Târgu-Mureș, în timp ce municipiul Constanța
nici măcar nu și-a depus candidatura.

Din această perspectivă, este nevoie de intervenții sistemice de calitate și de impact în
domeniul cultural, pentru a se crea un sistem integrat de soluții necesare stimulării
performanțelor mediului cultural local.

Una dintre soluțiile identificate a reprezentat-o elaborarea, în 2021, de către Primăria
municipiului Constanța, în colaborare cu instituțiile publice, comunitatea culturală locală și
operatorii culturali independenți, a primei Strategii culturale a municipiului din întreaga
istorie a acestuia, Strategia culturală a municipiului Constanța 2021-2031.

3
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3.2. Strategia culturală a
municipiului Constanța 2021-2031
Procesul de elaborare a Strategiei culturale a debutat la 15 ianuarie 2021 și s-a finalizat în
noiembrie 2021, prin votarea și adoptarea, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local
Municipal Constanța, a acesteia: Strategia Culturală a municipiului Constanța pentru
perioada 2021-2031 a fost adoptată prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța
nr. 437/26.11.2021.

Documentul a fost elaborat în cel mai ecumenic format posibil, cu participarea
personalităților și experților în domeniu, de pe plan local și nu numai. Au participat la
elaborarea lui 38 de experți locali în domeniu, ca membri ai Grupului executiv, la care s-au
adăugat alte câteva zeci de experți, manageri culturali, operatori culturali publici și
independenți, personalități ale vieții culturale, academice, spirituale locale, membri ai
comunităților etnice etc. Strategia reprezintă astfel o oglindă a vocilor experților locali. Nici
una dintre propunerile relevante ale acestora nu a fost ignorată. Au fost luate în calcul, în
plus, expertize ale managerilor culturali din Cluj-Napoca, Timișoara și București.
Documentul reprezintă astfel o platformă integrată de propuneri ale specialiștilor în
domeniu, rezultată în urma unei ample consultări publice care a durat, de facto, cca 10 luni,
din ianuarie până în noiembrie 2021. În acest timp au fost colectate propuneri de la cetățeni
și experți, s-au desfășurat mai multe reuniuni ale celor două grupuri desemnate (grupul
executiv și consultativ etc.). Formatul extins de consultare care a stat la baza elaborării
acestui document reprezintă totodată o garanție a unui grad ridicat de implementare a
documentului, întrucât proiectul de Strategie reflectă nevoile și propunerile comunității,
reprezentând un răspuns la nevoi și un inventar structurat de propuneri.

Documentul reprezintă totodată un angajament plenar al municipalității în domeniul
cultural, asumat în premieră la nivelul municipiului în cadrul unui document strategic în
domeniul cultural, o foaie comună de parcurs a municipalității și comunității locale, un
parteneriat strategic pentru cultură al acestora. Prin acest document, municipalitatea își
asumă creșteri constante ale bugetelor sectoriale alocate culturii, dezvoltarea infrastructurii
culturale prin construirea de noi obiective culturale (multe din ele de amploare, precum un
Palat al Culturii), stimularea turismului cultural, accesarea de fonduri europene în domeniu,
crearea de rute culturale precum Ruta Regală sau Ruta Cetății Tomis, revitalizarea siturilor
și a obiectivelor istorice, culturale, arhitecturale în corelare cu alte documente și inițiative
ale municipalității (inclusiv cu programul multianual REACTIS de renovare a clădirilor din
Peninsulă, prioritar a obiectivelor istorice din zona peninsulară) etc.

Structural, Strategia descrie sintetic starea actuală a culturii în municipiu sub forma unei
diagnoze, propune 7 axe prioritare de intervenție culturală și, pentru fiecare dintre acestea
– obiective specifice, măsuri de implementare, proiecte, programe și inițiative a căror
derulare garantează atingerea obiectivelor. Toate acestea sunt asumate din perspectiva
unei viziuni și a unei misiuni de tip strategic.

Principalele obiective avute în vedere sunt structurarea și prioritizarea intervenției
culturale, creșterea constantă a finanțării domeniului, dezvoltarea infastructurii culturale,
promovarea turismului cultural și consolidarea coeziunii între factorii locali cu atribuții și
competențe de lucru în domeniul cultural.
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Pentru faza de implementare a fost statuat un set de garanții menit a asigura un grad ridicat
de implementare, astfel: o comisie de implementare a Strategiei, realizarea de planuri
anuale de acțiune în domeniu, semnarea de parteneriate locale cu instituțiile relevante în
domeniul cultural, posibilitatea de modificare a Strategiei în momentul în care situația o va
impune etc.

Pe scurt, Strategia reprezintă: o premieră în domeniul cultural a municipalității și
comunității; un răspuns strategic la o nevoie urgentă; un instrument stratificat și
cuprinzător, coerent și credibil; o garanție a coeziunii dintre municipalitate și comunitate; o
platformă pentru dezvoltări și intervenții în domeniu care pot readuce Constanța în topul
orașelor culturale din România.

Cifre relevante care susțin amplitudinea efortului colectiv: 38 de experți în Grupul executiv,
alte zeci de experți care și-au exprimat opinia în cadrul consultărilor, cca 10 luni de lucru
pentru elaborarea documentului, 7 axe prioritare, 58 de măsuri în domeniu colectate de la
specialiști și incluse în document, 10 planuri anuale care vor facilita un grad ridicat de
implementare.

Prin elaborarea și adoptarea Strategiei culturale a municipiului Constanța pentru perioada
2021-2031 au fost create premisele unei acțiuni culturale integrate și eficiente în plan
cultural a administrației și comunității culturale locale, o autentică foaie comună de parcurs
în domeniul cultural. Principalele axe strategice ale Strategiei culturale: 1. PENINSULA.
Constanța – coroana culturală sezonieră a României. Peninsula – coroana culturală a
Constanței; 2. INFRASTRUCTURA. Dezvoltarea infrastructurii culturale și conexe; 3.
MOZAICUL/MULTICULTURALITATEA. Constanța – mozaic multicultural, multietnic și
multiconfesional; 4. ADMINISTRAȚIA. Consolidarea capacității de acțiune și intervenție a
aparatului administrativ în domeniul cultural; 5. COEZIUNEA. Consolidarea coeziunii
culturale locale; 6. CETATEA. Cultura ca motor al dezvoltării durabile locale, ca șansă pentru
toți și ca instrument de capacitare la viața Cetății a noilor generații; 7. CREATIVITATEA.
Încurajarea creativității culturale autohtone. Fiecare axă strategică este articulată prin
obiective specifice, însoțite de propuneri de acțiuni/măsuri și mecanisme care sunt deja
disponibile sau care pot fi dezvoltate în perioada de implementare a Strategiei.

Dezvoltarea unei construcții strategice conform axelor de mai sus va reprezenta o garanție
a obținerii unor schimbări structurale progresive, pe toate domeniile relevante, în perioada
de implementare a Strategiei (2021-2031).

Strategia culturală are la bază o evaluare preliminară sumară a dinamicii sectoarelor
culturale şi creative la nivelul municipiului Constanța, printr-o diagnoză a funcționării
principalelor domenii ale sistemului cultural din Constanța și ale ecosistemului cultural local
ca întreg.

Documentul este elaborat pe baza sondării așteptărilor cetățenilor municipiului privind viața
culturală locală (un sondaj în acest sens a fost realizat de către Uniunea Democrată a
Tătarilor Turco-Musulmani din România / UDTTMR, în calitate de contribuție principală la
Strategie; au participat la sondaj 550 de persoane) și cu ampla consultare a instituțiilor
publice, operatorilor culturali, experților și specialiștilor locali, reprezentanților mediilor
culturale locale etc. Strategia realizează astfel o intersecție a trei factori principali: nevoile
și așteptările în domeniu ale populației municipiului, evaluările și propunerile experților în
domeniu și, respectiv, asumarea unui angajament sistemic de sprĳin al domeniului cultural
și a unei viziuni strategice în domeniu de către municipalitate.

Documentul propune un set de programe, proiecte, inițiative și/sau evenimente culturale
prioritare/strategice pentru întreaga perioadă de referință. Se are în vedere totodată
asigurarea prioritară a resursei de finanțare, pe perioada respectivă, pentru programele și
proiectele culturale identificate ca fiind prioritare și strategice.
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Strategia propune soluții sistemice de creștere a vitalității culturale a municipiului
Constanța, prin participarea și valorizarea resursei locale instituționale și a celei umane
interesate, calificate și apte să furnizeze contribuții în procesul de consolidare a coeziunii și
performanțelor vieții culturale locale.

Abordarea-cadru a acestui document strategic este una de tip transversal, care vizează
orașul Constanța ca ecosistem (cultură, economie, mediu, tineret etc) și cultura ca parte
naturală/organică a acestui ecosistem. Sub-sistemul cultural este văzut, în acest sens, ca
un generator de calitate a vieții, ca un factor de dezvoltare urbană, ca un instrument de
coeziune, ca o platformă de participare la viața Cetății și totodată ca un catalizator al
resursei umane valoroase a orașului.

Viziunea și misiunea Strategiei

Prin implementarea Strategiei culturale, se are în vedere crearea premiselor necesare
pentru ca municipiul Constanța să devină și să fie perceput, în spațiul cultural românesc și
internațional, la orizontul anului 2031, drept capitala culturală estivală a României (1),
destinație prioritară (fie și sezonieră) pe harta turismului cultural (2) și capitala culturală a
Dobrogei (3), cu potențarea maximă a 3 atribute distinctive suprapuse: Constanța ca spațiu
ancestral și moștenire culturală a antichității Greco-latine prin Cetatea antică a Tomisului
(patrimoniu ancestral cultural, spiritual și istoric de tip greco-latin) și prin Ovidius,
Constanța ca mozaic multiconfesional, multietnic și multicultural și Constanța ca spațiu
european, conectat la Europa cultural (Ovidius), spiritual (catedrale, bazilici), economic
(Portul) și geopolitic (port strategic al României și Uniunii Europene la Marea Neagră).

Obiectivul-cadru de realizare a Strategiei Culturale a municipiului îl reprezintă vitalizarea
domeniului cultural al orașului prin exploatarea creativă a patrimoniului cultural și a tuturor
resurselor sectoriale implicate.

Simultan cu elaborarea Strategiei au fost avute în vedere următoarele linii prioritare de
acțiune: dezvoltarea infrastructurii culturale, creșterea resursei logistice și financiare de
sprĳin din partea UAT Constanța, consolidarea coeziunilor locale în domeniul cultural,
consolidarea capacității administrative de implementare a Strategiei.

În elaborarea Strategiei au fost consultate documentele principale de politici publice la nivel
național, regional și local relevante pentru domeniul cultural (atât cele deja adoptate, cât
și cele în curs de adoptare pentru următoarea perioadă). Principalele documente cu
caracter strategic existente la nivelul municipiului: Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană (SIDU) 2017 – 2023; Strategia Smart City; Strategia de dezvoltare si promovare
a turismului in municipiul Constanța; Planul Integrat de Dezvoltare; Strategia de Dezvoltare
a Zonei Metropolitane; Agenda Locală 21. Sunt în diferite stadii de lucru Strategia
municipală în domeniul sănătății, precum și noua Strategie de dezvoltare a municipiului
Constanța.

Obiectivul temporal asumat în plan public l-a reprezentat adoptarea Strategiei prin
Hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța până la finele anului 2021.

Procesul consultativ privind elaborarea Strategiei a debutat la 15 ianuarie 2021 – ziua
celebrării Zilei Culturii Române. În perioada ianuarie-septembrie 2021 au avut loc mai
multe dezbateri tematice cu experți și specialiști în domeniul cultural de pe plan local și
național, astfel: dezbateri tematice preliminarii (ianuarie și februarie 2021), dezbateri
tematice pe fond (aprilie-mai 2021), colectarea permanentă de propuneri, dezbateri
tematice finale (ianuarie-septembrie 2021), dezbatere tematică finală (septembrie 2021).

În vederea creării unui mecanism de dezbatere au fost constituite două grupuri de lucru,
unul executiv și altul consultativ. În perioada aprilie-septembrie 2021 au avut loc activități
autonome și integrate ale celor două grupuri de lucru, precum și activități de elaborare
etapizată a documentului (aprilie-august 2021).

Proiectul Strategiei a fost prezentat și dezbătut în formă extinsă la nivelul grupului
executive în septembrie 2021. Documentul rezultat a fost pus în dezbatere publică tot în
septembrie 2021, în vederea adoptării acestuia prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal
Constanța.
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În procesul de elaborare a Strategiei a fost creat un grup executiv de lucru, care a realizat
de facto documentul strategic. Grupul executiv de lucru a fost format din experți în domeniu
și reprezentanți ai instituțiilor relevante. Totodată, s-a constituit și un grup consultativ de
lucru, cu atribuții prioritare de colectare a propunerilor și recomandărilor tematice.

Procesul de elaborare a Strategiei s-a realizat pe baza principiului participării maximale și
a asigurării unei largi consultări publice a tuturor actorilor locali și naționali relevanți
interesați de furnizarea de contribuții, recomandări și/sau de sprĳinire efectivă a procesului
de elaborare a documentului strategic.

În procesul de elaborare a Strategiei au avut loc consultări publice, dezbateri-cadru,
dezbateri tematice și reuniuni sectoriale, consultări cu reprezentanții instituțiilor culturale
și operatori culturali activi etc. Unul dintre principiile de bază ale procesului consultativ l-a
reprezentat cooperarea interinstituţională a instituțiilor publice și de cultură de pe plan
local. Un rol determinant în elaborarea și implementarea acestei Strategii a revenit
comunității culturale locale. A fost avută în vedere, permanent, și colectarea și exploatarea
experienței în domeniu a altor municipii și orașe din România, pentru a beneficia de bunele
practici în domeniu identificate la nivel național. Exemple de bune practici au fost
prezentate de către experți în domeniu din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Au fost
solicitate totodată și exemple de bune practici și recomandări de la cele 27 de orașe
partenere ale municipiului Constanța.

Toate activitățile s-au desfășurat în regim de voluntariat, pro-bono. A fost implicată prioritar
resursa umană locală de valoare și s-a avut în vedere totodată importul de bune practici și
modele existente în plan național și internațional.
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3.3. Diagnoza stării culturale locale,
potrivit Strategiei Culturale a
municipiului
Din perspectiva vitalității culturale, municipiul Constanța are exprimări și dezvoltări
modeste comparativ cu potențialul cultural, istoric și turistic de excepție de care dispune.
Valorizarea insuficientă a acestui potențial reprezintă principala caracteristică a mediului
cultural local.

În cel mai recent clasament al orașelor analizate în funcție de indicele general de vitalitate
culturală (2016), Constanța ocupă locul 35 din 46 de municipii și orașe (mai puțin
București).

Alte situări în ierarhiile de specialitate (date statistice pentru anul 2016, cele mai recente
la nivel național): în clasamentul orașelor analizate în funcție de subindicele
deinfrastructură culturală, Constanța ocupă locul 21 din 46 de municipii și orașe (mai puțin
București); în clasamentul orașelor analizate în funcție de subindicele cheltuielilor bugetare
pentru cultură (2016), Constanța ocupă locul 36 din 46 de municipii și orașe (mai puțin
București); în clasamentul orașelor analizate în funcție de subindicele resurselor umane
specializate (2016), Constanța ocupă locul 30 din 46 de municipii și orașe (mai puțin
București); în clasamentul orașelor analizate în funcție de subindicele participării culturale
(2016), Constanța ocupă locul 21 din 46 de municipii și orașe (mai puțin București); în
clasamentul orașelor analizate în funcție de subindicele industriilor culturale (2016),
Constanța ocupă locul 24 din 46 de municipii și orașe (mai puțin București); în clasamentul
orașelor analizate în funcție de subindicele așezămintelor culturale (2017), Constanța
ocupă locul 15 din 24 de municipii și orașe (mai puțin București).

Sursa: Vitalitatea culturală a orașelor din România, ediția 2018, Raport de cercetare,
coordonatori: Carmen Croitoru, Anda Becuț Marinescu, Iulian Oană, autori: Iulian Oană,
George Matu, Veronica Hampu, George Dinu, Editura Universitară, București. 2019.

Indicatorii de mai sus sugerează totodată și toposurile urgenței intervenției culturale;
astfel, este nevoie de intervenție culturală sistemică prioritar pe dimensiunile: susținerea
bugetară a domeniului, existența și valorizarea resursei umane specializate, stimularea
industriilor culturale.

Un exemplu relevant al statutului periferic actual al orașului Constanța în mediile culturale
naționale l-a reprezentat neparticiparea municipiului la programul „Capitală europeană a
culturii 2021”.

Din această perspectivă, este nevoie de intervenții sistemice de calitate și de impact în
domeniul cultural, pentru a se crea un sistem integrat de soluții necesare stimulării
performanțelor mediului cultural local. Una dintre soluțiile identificate o reprezintă
elaborarea, de către Primăria municipiului Constanța, cu sprĳinul, consultarea și implicarea
comunității culturale locale, a primei Strategii culturale a municipiului din întreaga istorie a
acestuia, Strategia culturală a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031.

Patrimoniul cultural și istoric al municipiului Constanța este unul de excepție. Nucleul
acestuia îl reprezintă existența pe plan local a unui număr impresionant de monumente
istorice înscrise în Patrimoniul cultural național al României.

Notă: Lista acestora este actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și
Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015– lista monumentelor
istorice publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 113 bis/15.02.2016.

Prezența a numeroase și valoroase obiective cu caracter cultural-arheologic conferă un
potențial ridicat, în domeniul cultural și turistic, municipiului Constanța, iar valorizarea
acestui potențial poate constitui una din direcțiile substanțiale de dezvoltare urbană a
municipiului, mai ales din perspectiva consolidării rutelor și calității turismului cultural.
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Potrivit Strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța, “din datele furnizate de
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, pe teritoriul Municipiului Constanţa există 164
monumente istorice, dintre care 67 intră în categoria monumentelor de interes naţional, iar
97 – în categoria celor de interes regional”. Potrivit aceluiași document, pe raza municipiului
Constanța există 67 de monumente istorice de interes național, 97 de interes regional, 42
aparțin categoriei CT I Arheologic, 86 aparțin categoriei CT II Arhitectură și 36 CT III Artă
Plastică. Totodată, potrivit Planului de Acțiune privind Energia Durabilă a municipiului
Constanța, adoptat în octombrie 2016, “în cadrul municipiului Constanța sunt identificate
157 monumente istorice înscrise în Patrimoniul cultural național al României”.

Datele privind monumentele istorice de pe raza municipiului Constanța rămân în continuare
sursă de confuzii și abordări diferențiate, neexistând, în domeniu, o coordonare eficientă
și/sau o abordare unitară la nivel local, județean și național, mai ales în ceea ce privește
asigurarea protecției monumentelor istorice, stoparea degradării acestora și valorizarea lor
în circuitul public.

Totodată, patrimoniul istoric și cultural al municipiului este în degradare accelerată, iar
intervenția culturală în domeniu este prioritară și urgentă. În ultima perioadă au fost
demarate, punctual, intervenții salutare (dar episodice și cu impact limitat) de restaurare,
renovare, modernizare etc. a unora dintre principalele obiective culturale, istorice, turistice
și arhitecturale (Edificiul Roman cu Mozaic, Cazinoul, Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie Constanța / MINAC, Muzeul de Artă Populară Constanța, Teatrul de Stat
Constanța, Mormântul Hypogeu paleocreștin etc.).

Se resimte nevoia unei viziuni integrate a municipalității de refacere a spațiilor publice
destinate activităților culturale, în colaborare cu Consiliul Județean Constanța. Renovarea
Cazinoului trebuie să devină un punct zero în acest domeniu. Comunitatea are nevoie de
un exemplu de implicare a administrației locale în procesul de renovare, reconstituire,
modernizare și introducere în circuitul public a clădirilor de valoare cultural-arhitecturală
aflate în patrimoniul propriu. Prioritatea zero a administrației publice (municipale și
județene) trebuie să fie refacerea acestor clădiri, începând cu teatrele din oraș, muzeele,
monumentele publice și casele de patrimoniu aflate în propritatea municipalității.

O problemă fundamentală a mediilor culturale locale, coroborată celei privind starea
accentuată de degradare a patrimoniului, o reprezintă precaritatea infrastructurii
culturale.Infrastructura culturală actuală nu permite găzduirea unor evenimente de
amplitudine și impact. Dotarea și infrastructura principalilor operatori culturali publici sunt
insuficiente și în continuă degradare.

Ca principale soluții identificate până în momentul de față s-au evidențiat crearea a două
noi obiective majore de infrastructură ce pot fi valorificate și în plan cultural (Cazinoul și
Sala Polivalentă), precum și efectuarea unor intervenții punctuale de up-gradare a
infrastructurii culturale actuale, însă efectele acestor intervenții sunt modeste.

Viața culturală a orașului se dezvoltă la intersecția dintre cultura tradiţională (elitistă) și
cultura de masă (recreere), mizând pe spații, instrumente și grupuri-țintă specifice fiecărui
tip de cultură. Cultura tradiţională (elitistă) este asigurată printr-un sector relativ bine
dezvoltat de arte ale spectacolului (teatru, operă, balet), însă mult sub potențial și
așteptări, precum și printr-o rețea diversă de muzee, care are încă un potențial semnificativ
de extindere și diversificare. Cultura de masă (recreere), care atrage un public în creștere
exponențială, este reprezentată de un număr tot mai mare de festivaluri, concerte şi
evenimente în aer liber. Nevoile acestui tip de public au devenit predominante la nivel
municipal. Publicul consumator de evenimente specifice culturii elitiste este în scădere.
Continuă tendința operatorilor culturali publici locali de a organiza prioritar evenimente
specifice culturii înalte, complementară tendinței operatorilor independenți de a gestiona
evenimente specifice culturii de masă. Excepțiile hibride (operatori publici, evenimente
specifice culturii de masă vs operatori independenți, cultură înaltă) sunt și ele în creștere
numerică exponențială. Intervenția culturală trebuie să mențină un echilibru optim între
nevoile celor două categorii de public, printr-o agendă diversificată de acțiuni și evenimente
culturale, în ambele domenii (cultura tradiţională/elitistă și cultura de masă).

Mediul independent, care aduce, de regulă, un suflu proaspăt în cultură, trebuie sprĳinit
financiar, iar finanțările trebuie acordate pe criterii specifice unei evaluări obiective a
calității actului cultural (evaluare independentă a proiectelor, de către comisii cu membri din
afara orașului – personalități culturale).
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Majoritatea obiectivelor de interes cultural și a instituțiilor de cultură de pe raza
administrativ-teritorială a municipiului se află în administrarea Consiliului Județean
Constanța. Muzeul de Artă Populară este singurul operator cultural public subordonat
Primăriei Municipiului Constanța. O descriere detaliată a principalilor operatori culturali
publici din municipiu a fost realizată în alte documente strategice ale UAT Constanța.

Cu atât mai mult este necesară, în acest context, coordonarea sistemică a acțiunilor
instituționale în domeniul culturii între Primăria municipiului Constanța, Consiliul Local
Municipal Constanța, Consiliul Județean Constanța și alți actori relevanți în domeniu
(Direcția Județeană de Cultură, Inspectoratul Școlar Județean, Universitatea Ovidiusetc.),
prin prisma funcționării acestor instituții de cultură pe raza municipiului Constanța și a
accesului prioritar al locuitorilor municipiului Constanța la produsele și serviciile culturale
oferite de aceste instituții. O acțiune culturală coezivă a tuturor acestor actori locali este
dezirabilă. O entitate culturală multiplă a administrației locale, format din instituții de
cultură cu personalitate juridică subordonate Consiliului Local Municipal, ar putea juca un
rol substanțial de facilitare a dialogului dintre municipalitate și comunitatea culturală locală,
dintre operatorii publici și cei privați, dintre municipalitate și celelalte structuri cu rol
executiv în domeniul cultural etc.

Zona Peninsulară a municipiului Constanța reprezintă zona cu cel mai mare potențial de
expresie simbolică a vieții culturale locale, iar una dintre principalele axe strategice ale
Strategiei culturale a municipiului o poate reprezenta transformarea Peninsulei și a zonei
centrale a municipiului în „coroană culturală a Constanței”, prin valorificarea patrimoniului
cultural, identitar, istoric de tip material și imaterial existent la nivelul municipiului, prioritar
în zona peninsulară, în sezon și în extrasezon. Peninsula reprezintă kilometrul zero al
orașului din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, simbolic etc., spațiul emblematic
și sacru al acestuia, expresia sublimată a unui genius loci, spațiu de viețuire constantă,
punctul de originea orașului și totodată garanția supraviețuirii acestuia; din această
multiplă perspectivă, Peninsula trebuie să reprezente ținta predilectă a intervenției
culturale sistemice a municipalității și comunității culturale locale. Lipsesc, deocamdată, în
Peninsulă, programele de amplitudine, investițiile de anvergură, rutele de turism cultural,
sistematizările urbanistice, valorizări creative ale obiectivelor turistice, dezvoltări sistemice
ale infrastructurii turistice etc.

O Strategie culturală în miniatură poate fi sublimată în meta-proiectul simbolic Peninsula.

Agenda culturală a evenimentelor este în creștere exponențială, însă sectorul de
evenimente are nevoie de investiții majore, de ample platforme de manifestare, de spații
adecvate și de o viziune a municipalității care să confere acestora vizibilitate și atractivitate
sporite. Festivalurile reprezintă un bun câştigat la nivelul municipiului, însă au totodată și
un potențial de creștere semnificativ.

Se evidențiază capacități modeste, atât ale administrației locale, cât și ale operatorilor
culturali publici și privați, de a atrage fonduri prin proiecte culturale de anvergură, mai ales
din categoria finanțărilor nerambursabile, deși plaja de resurse financiare (locale, naționale,
internaționale) s-a extins considerabil în ultimii ani. Municipiul ocupă o poziție periferică în
plan național (și) la acest capitol.
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Din perspectiva bugetului sectorial acordat pe plan local, se poate vorbi despre o
subfinanțare cronică a culturii. Potrivit datelor din ultimii ani, media finanțării domeniului
din bugetul municipal (capitole distinctive: bugetul Muzeului de Artă Populară; finanțări
nerambursabile conform Legii 350/2005; achiziții pentru evenimente culturale etc.) a fost
de circa 4% pentru domeniul cultură, sport și tineret, dintre care circa 2% pentru cultură.
Principalul instrument financiar l-a reprezentat finanțarea nerambursabilă a diverselor
proiecte culturale, sportive, sociale, pentru copii și tineret, pentru persoanele defavorizate
sau cu nevoi speciale. Este imperativă creșterea susținerii bugetare a domeniului cultură de
către municipalitate, eventual până la o medie anuală de 6% din buget la finele perioadei
de implementare a Strategiei.

Se recomandă totodată consolidarea capacității de evaluare și a credibilității actului de
evaluare prin includerea în comisiile de selecție a proiectelor culturale pentrufinanțări
nerambursabile conform Legii 350/2005 a unor manageri culturali și personalități culturale
din afara municipiului și județului Constanța.

Este extrem de importantă articularea unor programe și proiecte culturale de calitate și de
anvergură, care să repună municipiul Constanța pe harta culturală națională (și chiar
internațională). În acest sens, Primăria municipiului Constanța a depus în premieră, în
2021, o candidatură credibilă de participare a municipiului la programul UNESCO „Capitala
Mondială a Cărții", ediția 2023. Se apreciază ca fiind oportună și recomandată participarea
municipiului la programe și proiecte internaționale de impact în domeniul culturii, care pot
genera vizibilitate, pot facilita coeziuni locale și pot atrage în municipiu finanțări
semnificative ale domeniului.

Este nevoie de repoziționarea culturii constănțene în peisajul național și de recuperarea
„timpului pierdut”. Constanța este cel mai important centru cultural în sud-estul țării, nu
doar în Dobrogea. Este orașul cu cel mai mare potențial cultural, care poate atrage vizitatori
din toată țara. În pofida acestui avantaj, evenimentele culturale cu impact național nu sunt
numeroase și nu au impact. Potențialul de creștere cel mai mare în acest sens îl au instituții
publice precum Universitatea Ovidius, Teatrul de Stat Constanța, Teatrul Național de Operă
și Balet Oleg Danovski și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Nici una
dintre aceste instituții nu aparține municipalității, ceea ce denotă necesitatea unei
colaborări substanțiale pe termen lung între toți actorii locali relevanți cu atribuții în
domeniul culturii.

Una dintre direcțiile care pot permite dezvoltări urbane de lungă durată o reprezintă
dezvoltarea turismului cultural în municipiul Constanța. În domeniul turismului cultural
(inclusiv ecumenic), potrivit Strategiei de promovare și dezvoltare a turismului în municipiul
Constanța, Constanța prezintă interes ca localitate multiculturală, multietnică, cu
diversitate confesională, cu un bogat patrimoniu material și imaterial, cu o istorie de 3
milenii etc. Turismul cultural are, în municipiul Constanța, un potențial semnificativ de
creștere, mai ales din perspectiva punerii în valoare a patrimoniului arheologic și istoric
local.

Potrivit Strategiei sectoriale în domeniul turismului, Viziunea Destinație 2023 pentru
Constanța-Mamaia este următoarea: “o destinație turistică predilectă a României, cu un
profil internațional emergent, atractivă la nivelul a cel puțin 2-3 anotimpuri, urbană și
naturală deopotrivă, oraș de business, gazdă bună pentru orice categorie de călător, tineri,
familii, exploratori, cu o ofertă diversificată de experiențe și produse turistice, poartă de
intrare în Dobrogea multiculturală”.

Este salutară realizarea unor produse culturale și artistice permanente destinate noilor
generații, în absența cărora tinerii vor percepe și în continuare municipiul Constanța ca un
spațiu arid în care resimt imperios nevoia evadării și a fugii. Tinerii nu reprezintă încă, de
facto, în municipiu, publicul-țintă al politicilor culturale. Sunt indici modești privind
capacitatea administrației locale și a comunității culturale de a mobiliza noile generații la
viața Cetății, iar cultura poate deveni, fără eforturi substanțiale, dar cu bună credință,
viziune, coeziune și spirit creativ, un spațiu predilect al capacitării civice a acestora. În acest
sens, un bun instrument de capacitare a tinerilor la viața Cetății îl reprezintă exercitarea
statutului de Capitală a Tineretului la nivel național, în 2021-2022, de către municipiul
Constanța.
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Rămân relativ modest reprezentate în municipiu artele spectacolului, artele vizuale, Arte
New-Media. Se recomandă acțiuni culturale sistemice pentru stimularea economiei creative
emergente și dezvoltarea sectorului cultural creativ, prin soluții de intervenție culturală în
domenii specifice precum design-ul, activitatea editorială, arhitectura, fotografia, IT&C,
valorizarea spațiilor publice atipice pentru desfășurarea de acțiuni culturale etc.

Proiectele și programele culturale strategice ar trebui să vizeze următoarele linii prioritare
de acțiune: valorizarea patrimoniului cultural european al Tomisului antic prin conservarea
și punerea în circuitul turistic a obiectivelor istorice, situri arheologice, precum și elaborarea
unei hărți a acestor puncte de referință turistică ale orașului; dezvoltarea infrastructurii
culturale; protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei culturale și artistice
locale; valorificarea tradiţiilor locale și stimularea creativităţii în toate genurile artei
interpretative, profesioniste și neprofesioniste; conservarea și transmiterea valorilor
morale, artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural
naţional si universal; dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional si
internaţional; colaborarea eficientă între instituțiile locale publice și de cultură pentru a
corela agenda evenimentelor.
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3.4. Analiza SWOT a domeniului
cultural

Puncte tari: patrimoniul cultural, istoric și arhitectural de excepție; mozaicul multicultural,
multietnic și multiconfesional (Constanța reprezintă un spaţiu cultural absorbant,
penetrabil, specific unui sistem cultural de tip deschis, care presupune maximă
disponibilitate pentru dialogul cultural interetnic și internaţional); așezarea geopolitică și
portul; ancestralitatea, dezvoltarea istorică specifică și filonul mitic; existența a trei
instituții de învățământ superior, cu o resursă umană considerabilă, care poate susține
proiecte creative în domeniu; rețeaua locală diversificată a instituțiilor publice de cultură și
a așezămintelor culturale(teatre, muzee, centre culturale, biblioteci etc.); statutul de
destinație turistică sezonieră omologată la nivel național (care permite extensii facile spre
dezvoltarea turismului cultural).

Puncte slabe: absența coeziunii și colaborării sistemice între actorii culturali locali; starea
degradată a patrimoniului, coroborată cu dezinteresul cronic și/sau capacitatea limitată a
administrației și a comunității de a stopa degradarea acestuia; infrastructura culturală și
turistică precară; accesibilitatea redusă către situri arheologice şi monumente istorice;
absența unor parteneriate sustenabile între instituțiile relevante în plan cultural; corelarea
insuficientă a agendei de evenimente pentru fluidizarea acestora pe parcursul unei unități
temporale și absența unei agende culturale comune/municipale cu posibilități de accesare
și up-gradare în timp real; capacitatea limitată a actorilor culturali locali de a atrage
finanțări solide în domeniu; absența unor evenimente culturale de referință; slaba
conectare a mediilor culturale locale la procesele culturale, artistice și spirituale de
amplitudine existente la nivel național; insularizarea/periferizarea valorilor locale culturale
și artistice; impactul redus al evenimentelor și proiectelor culturale; absența unor
instrumente strategice de acțiune și intervenție în domeniu; capacități reduse de exploatare
a oportunităților de turism cultural.

Oportunități: tendința de transformare a orașului (și a stațiunii Mamaia) în destinație
turistică prioritară a turiștilor autohtoni; transformarea Peninsulei în destinație predilectă
de turism cultural în sezon și extrasezon, la nivel național; tendința și planurile
municipalității de extindere a sezonului turistic; introducerea în circuitul public, în 2022, a
două obiective mari de infrastructură ce pot fi utilizate în domeniul cultural (Cazinoul și Sala
Polivalentă); implementarea Strategiei actuale ca prim document strategic în domeniul
culturalal municipalității; creșterea interesului municipalității pentru cultură în sens larg;
extinderea surselor de finanțare în plan național și internațional; tendința de extindere a
capacității municipalității și a comunității de a atrage fonduri în domeniu; fereastra de
oportunitate generată de Planul Național de Redresare și Reziliență pentru investiții majore
în infrastructură.

Amenințări: continuarea degradării patrimoniului cultural, istoric și arhitectural local;
menținerea infrastructurii culturale la un nivel critic; continuarea exodului resursei umane
tinere și/sau valoroase; decalajul de dezvoltare economică a orașului și județului între
Constanța și alți poli de dezvoltare culturală/urbană, în condițiile absenței unor investitori
strategici în municipiu.
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3.5. Axele prioritare de intervenție în domeniul
cultural
Axa I: PENINSULA. Constanța – coroana culturală sezonieră a României.
Peninsula – coroana culturală a Constanței

Este o axă transversală, care mizează pe politici, practici și programe de acțiune și
intervenție culturală hibride.

Principalele dimensiuni ale acestei axe prioritare vizează: extinderea sezonului turistic;
crearea și diversificarea unor rute de impact în domeniul turismului cultural; îmbunătățirea
accesului la obiective culturale, istorice, turistice și arhitecturale; îmbunătățirea și
extinderea infrastructurii culturale și conexe; crearea unor programe, circuite și rute
istorice, culturale și turistice precum Cetatea antică a Tomisului (Edificul Roman cu Mozaic,
Termele Romane, Poarta Mare a Cetății etc.), Constanța Regală (Cuibul Reginei, Palatul
Regal, Vila Regală din Mamaia etc.), Octogonul confesional etc.; valorizarea potențialului
zonei peninsulare și centrale prin proiecte de soluții arhitecturale și urbanistice;
diversificarea agendei de evenimente culturale; crearea unor evenimente de brand.

Obiectivul final îl reprezintă crearea unui sistem ramificat de instrumente și mecanisme
care să facă din orașul Constanța (care, în 2020, a reprezentat principala destinație turistică
în plan național) o piață (percepută și omologată ca atare la nivel național) a unor oferte
culturale diversificate și de calitate pentru turiști și autohtoni, în principal pe durata
sezonului extins.

Nucleul tuturor programelor de acțiune și intervenție îl reprezintă Peninsula.Peninsula este
spațiul care poate genera creșteri substanțiale ale turismului cultural, care poate exploata
creativ potențialul cultural, istoric, turistic și arhitectural al zonei, care poate mixa creativ
multiple rute și trasee de tip cultural, turistic, istoric și arhitectural etc.

Obiectivul principal îl reprezintă valorificarea sistemică și creativă a patrimoniului cultural,
identitar, istoric de tip material și imaterial existent la nivelul municipiului, prioritar în zona
Peninsulară, în sezon și în extrasezon.

În urma realizării lucrărilor specifice de consolidare și restaurare, se preconizează redarea
în circuitul public a Cazinoului în 2023. Prin amploarea și calitatea lucrărilor realizate, se
estimează că, începând cu anul 2023, Cazinoul va redeveni un centru cultural și de
divertisment de anvergură internațională, care va putea găzdui evenimente culturale,
simpozioane, expoziții, beneficiind în acest sens de o sală multifuncțională de 200 de locuri,
de o sală de festivități cu o capacitate de 150 de locuri și de un Muzeu al Cazinoului. În
caietul de sarcini figurează ca funcțiuni principale, instructive și culturale: sală de concerte
cu o acustică adecvată, teatru, cinematecă, spațiu de conferințe la etaj și centru
expozițional cu simeze pentru expoziții de artă, versinaje, lansări de carte etc.

De buna gestionare a Cazinoului ca spațiu cultural emblematic pentru Constanța, după
reintrarea acestuia în circuitul public, depinde în mare măsură dezvoltarea viitoare a vieții
culturale a municipiului. Utilizarea creativă și eficientă a Cazinoului ca platformă culturală
cheie locală va putea reprezenta un model de coeziune culturală, un modus operandi
stimulativ pentru noile obiective majore de infrastructură ce se preconizează a fi realizate
în municipiu.
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Proiectele de dezvoltare a infrastructurii culturale a municipiului Constanța includ și
utilizarea, pentru desfășurarea de evenimente culturale, a viitoarei Săli Polivalente a
Constanței, un alt proiect important al municipalității și al Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice / MDRAP, aflat în derulare în zona Badea Cârțan; în prezent se
efectuează lucrări la obiectiv realizate de MDRAP, prin Compania Naţională de Investiţii /
CNI; termenul de finalizare este asumat pentru anul 2022. Sala Polivalentă va permite și
găzduirea de evenimente non-sportive, concerte și alte manifestări culturale.

Este nevoie de punerea în valoare, cu prioritate, a monumentelor istorice (înscrise în
Patrimoniul cultural național al României) aflate pe raza municipiului Constanța, cu
implicarea tuturor factorilor executivi. Prioritate zero vor avea monumentele istorice din
Peninsulă și monumentele de categoria “A” (de valoare națională sau universală). Se
recomandă actualizarea de urgență a listei acestora, la nivel local, precum și urgentarea
identificării unor soluții multiple de conservare și restaurare a celor mai importante
monumente istorice.

Obiectivele specifice acestei axe: crearea unui program multifuncțional Peninsula, care
să sporească substanțial valorizarea patrimoniului cultural, turistic și istoric din zona
peninsulară (1), valorizarea brandului Cetatea Tomis (2) consolidarea brandului identitar al
lui Publius Ovidius Naso prin crearea Casei lui Ovidius (3).

Axa II: INFRASTRUCTURA. Dezvoltarea infrastructurii culturale și conexe

Una din liniile prioritare de acțiune în domeniul elaborării Strategiei culturale a municipiului
Constanța pentru perioada 2021-2031 și vitalizării vieții culturale locale o reprezintă
dezvoltarea infrastructurii culturale locale.

Patrimoniul istoric și cultural actual al municipiului se află într-un proces continuu de
alterare și degradare. În ultima perioadă au fost demarate, punctual, intervenții salutare de
restaurare, renovare, modernizare etc. a acestuia. O problemă fundamentală a mediilor
culturale locale, coroborată celei privind starea accentuată de degradare a patrimoniului, o
reprezintă precaritatea infrastructurii culturale. Dezvoltarea/valorizarea potențialului
cultural local și dezvoltarea infrastructurii culturale pot reprezenta direcții substanțiale de
dezvoltare urbană a municipiului, nu numai în sectorul cultural.

Infrastructura culturală a municipiului a atins, cu rare excepții, un nivel critic. Nu pot fi
organizate în municipiu, la standarde de calitate, evenimente culturale de amplitudine de
tip indoor, iar spațiile publice nu permit derularea de evenimente outdoor decât în condiții
limitative. Nu există spații adecvate organizării de evenimente culturale de nivel ridicat, din
categoria culturii înalte/tradiționale. Dezvoltarea infrastructurii culturale a municipiului
reprezintă o necesitate urgentă și prioritară, care trebuie realizată prin ample acțiuni
coroborate și complementare,pe multiple paliere: construirea a noi imobile/spații dedicate
evenimentelor culturale (1); renovarea, repararea, modernizarea actualelor obiective de
infrastructură cu destinație culturală (2); schimbarea destinației unor clădiri/imobile/spații
care au în prezent altă destinație (3); achiziții și exproprieri pentru cauză de utilitate publică
(4) etc.

Nivelul redus al dezvoltării infrastructurii culturale locale, mai ales în zona peninsulară și
centrală, reprezintă una dintre realitățile culturale, sociale și economice locale asupra
cărora se preconizează a se opera schimbări paradigmatice pozitive odată cu
implementarea Strategiei culturale în următorii 10 ani.
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Infrastructura culturală la nivelul municipiului Constanța este insuficientă pentru atingerea
obiectivelor Strategiei, iar dezvoltarea acestei infrastructuri reprezintă o prioritate și o
urgență a acțiunii administrației locale în domeniul cultural.

Prioritatea zero în acest domeniu, trebuie să o reprezinte construirea unui spațiu
multifuncțional, modern, care să poată găzdui evenimente de mari dimensiuni în domeniu
(concerte, spectacole etc.) – un Palat local al culturii.

O măsură complementară care poate fi avută în vedere de către administrația publică locală
în domeniul cultural și de divertisment, de tip prioritar și urgent, o reprezintă dezvoltarea
infrastructurii culturale și de divertisment locale, prioritar în zona peninsulară și centrală,
în special a celei cu tradiție în domeniul cultură-recreere-divertisment. Valorizarea și
extinderea acestei infrastructuri este vitală din perspectiva punerii în valoare și utilizării
maximale a acesteia de către instituțiile publice de cultură și de către operatorii culturali
independenți locali, în regim diversificat (multifuncțional) și permanent (în sezon și în
extrasezon).

Punerea în valoare a unui obiectiv cultural și de recreere-divertisment în zona peninsulară
și centrală a municipiului Constanța ar contribui în mod direct la dezvoltarea infrastructurii
culturale și de recreere-divertisment în zona respectivă, care reprezintă zona de maxim
impact și de maximă relevanță pentru viața culturală a municipiului Constanța și ar permite
desfășurarea constantă/permanentă (atât în timpul sezonului cât și în afara acestuia) de
activități culturale și de divertisment destinate tuturor categoriilor de public (public indigen
și alogen, de toate vârstele, cu nevoi culturale și de divertisment heterogene), într-o
structură diversificată tematic (spectacole, expoziții, concerte, vizionări de filme, activități
culturale în aer liber, lansări și prezentări de carte, teatru stradal etc.).

Este de așteptat ca un astfel de obiectiv să poată fi utilizat pentru a se asigura un grad
ridicat de exploatare a acestuia (în mod ideal – în regim permanent), de către instituțiile
publice de cultură și operatorii culturali independenți din municipiul și județul Constanța,
prioritar Teatrul de Stat Constanța și Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din
Constanța.

Prin soluții de acest gen (identificarea și punerea în valoare a unor obiective
multifuncționale în domeniul culturii), se vor îmbunătăți, rapid, substanțial și pe termen
mediu și lung, performanțele culturale locale și se vor crea premise pentru dezvoltări
urbane sustenabile la nivelul municipiului Constanța.

Capătă caracter urgent nevoia de dezvoltare a infrastructurii culturale în domeniile teatru
și muzică. În domeniul teatral, este nevoie de dezvoltarea infrastructurii de care dispun în
prezent cele două instituții teatrale care funcționează în municipiu (Teatrul Național de
Operă și Balet Oleg Danovski și Teatrul de Stat Constanța), de dezvoltarea sectorului/
domeniului teatrului stradal, precum și de diversificarea și permanentizarea ofertei de
evenimente sectoriale. Pentru desfășurarea de spectacole și concerte de mare amploare,
este nevoie de o sală de concerte modernă și de mari dimensiuni, cu funcționalitate
autonomă sau integrată într-un obiectiv de infrastructură culturală cu destinații multiple.

Principalele obiective specifice: dezvoltarea infrastructurii culturale (1) și sporirea
gradului de conștientizare a valorilor de patrimoniu, reabilitarea și punerea lor în valoare,
în circuitul turistic-economic (2).
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Axa III: MOZAICUL/MULTICULTURALITATEA. Constanța – mozaic multicultural,
multietnic și multiconfesional.

Axa respectivă are în vedere potențarea specificului local al orașului (și județului Constanța)
ca spațiu de intersecție a mai multor tipare lingvistice, mentale, culturale, identitare,
etnice, confesionale etc., precum și potențarea corelată a modelului de conviețuire
interetnică din municipiu.

Se au în vedere, cu prioritate, diversificarea programelor de acțiune culturală destinată
comunităților etnice și confesionale din municipiu, consolidarea dialogului intercultural
dintre comunități, promovarea dialogului intercultural și a modelului de conviețuire.

Paradigma mozaicului interetnic, intercultural și interconfesional existent la nivelul
municipiului (și județului) Constanța (cu toate conotațiile sale pozitive – concordia, modelul
bunei conviețuiri, schimbul permanent de bune practici culturale etc.) trebuie exprimată
cultural în mod divers, sistemic, credibil, creativ și substanțial, reprezentând o valoare
paradigmatică specifică a orașului Constanța.

Principalul obiectiv specific: consolidarea/promovarea dialogului intercultural dintre
comunități, a modelului de conviețuire interetnică în municipiul și județul Constanța,
precum și a specificului național al comunităților locale.

Axa IV: ADMINISTRAȚIA. Consolidarea capacității de acțiune și intervenție a
aparatului administrativ în domeniul cultural.

O axă prioritară de acțiune o reprezintă consolidarea capacității de acțiune și intervenție a
aparatului administrativ propriu al municipalității în domeniul cultural, astfel încât acesta să
își dezvolte în mod sustenabil abilitățile, aptitudinile și competențele de a manageria
domeniul respectiv, în particular procesul de implementare a Strategiei.

Se are în vedere totodată operarea unui management cultural de calitate (prioritar, prin
creșterea capacității de sustenabilitate a sectorului cultural) – axă transversală. Această
axă abordează problematici legate, prioritar, de: asigurarea și creșterea resursei de
finanțare, dezvoltarea infrastructurii culturale, consolidarea capacităților manageriale ale
aparatului administrativ care gestionează politicile culturale în cadrul UAT Constanța,
consolidarea și sistematizarea dialogului dintre actorii locali (administrația publică, instituții
publice / de cultură, operatori culturali etc.), creșterea calității serviciilor publice prestate
de administraţia publică în cultură şi a funcționării instituţiilor culturale, finanţarea publică
a sectoarelor culturale și creative, îmbunătățirea condiţiei creatorului, utilizarea noilor
tehnologii ale informației și comunicării în cultură, perfecționarea formării profesionale în
domeniu etc.
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În acest context, la nivelul UAT Constanța s-a apreciat că este oportună înființarea unei
Direcții pentru cultură, educație, sport, tineret și turism a Primăriei municipiului Constanța,
pentru a se crea instrumentele de punere în aplicare a strategiei culturale a orașului, de
implementare a unui program integrat de politică publică prin care să se asigure comunității
în sens larg accesul la o viață culturală (și sportivă) de calitate, de elaborare și
implementare a unor metodologii de sprĳinire a structurilor sportive și a numeroaselor
categorii de cetățeni cu nevoi speciale și a minorităților etnice, precum și de a impulsiona
activitățile turistice și de promovare ale Constanței, prioritar prin implementarea Strategiei
de dezvoltare și promovare a turismului în municipiul Constanța.

Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanța nr. 127/2021 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța a fost
aprobată organigrama Primăriei, în cadrul căreia funcționează Direcția cultură, educație,
sport, tineret și turism (în structura acesteia activează Biroul proiecte sociale, culturale și
sportive, Biroul organizare evenimente și Compartimentul turism, relații comunitare și
minorități).

Direcția cultură, educație, sport, tineret și turism a Primăriei municipiului Constanța a fost
creată pentru a gestiona activitățile complexe de organizare, susținere și desfășurare/
implementare a unor activități și proiecte din domeniile cultural, sportiv, social, turism,
tineret, minorități și societatea civilă. Noua Direcție asigură și gestionează implementarea
a două strategii sectoriale (cultură și turism).

Este nevoie, de asemenea, de constituirea etapizată a unei entități/structuri culturale
multiple la nivelul administrației locale, care să genereze coeziunea și soliditatea necesare
proceselor de elaborare și implementare a programelor, proiectelor și evenimentelor
culturale și care să beneficieze de o resursă umană calificată și de o infrastructură adecvată.
Noua entitate culturală multiplă ar putea funcționa în subordinea directă a Primarului
municipiului și a Consiliului Local, alături de Muzeul de Artă Populară și ar putea include
structuri culturale și artistice sectoriale în diferite domenii și/sau instituții de cultură și artă
cu personalitate juridică, precum Galerii de artă (este nevoie de spații tematice autonome
dedicate artei, reprezentaţiilor artistice, performing-urilor, happening-urilor şi tuturor altor
evenimente de gen), Centru de proiecte și programe culturale, Revista Tomis, Muzeu
Municipal etc.

Revista Tomis, brand al culturii locale, s-a bucurat, de-a lungul timpului, de o mare
recunoaștere locală, regională și națională, reunind în echipa sa redacțională oameni de
mare valoare ai culturii constănțene. Este oportună reînființarea acesteia – mai mult,
proiectul reînființării Revistei Tomis este de interes local în plan cultural. Pe fond, în
domeniul culturii, unul dintre obiectivele avute în vedere de către municipalitate îl
reprezintă recuperarea brandurilor culturale degradate, iar reînființarea Revistei Tomis se
circumscrie acestui proiect.

Este nevoie totodată de perfecționarea politicilor și practicilor locale de organizare a
evenimentelor culturale. În acest sens, anul 2021, care a adus o creștere notabilă a agendei
de evenimente, anunță un posibil trend pozitiv în domeniu.

Se recomandă desfășurarea periodică a unor evenimente internaționale în domeniul
cultural care să valorizeze relațiile actuale internaționale ale municipiului Constanța și care
să promoveze orașul Constanța în mediile culturale internaționale, inclusiv/prioritar prin
utilizarea actualei rețele de parteneriate externe a municipiului.

Din testarea disponibilității orașelor-partenere de desfășurare a unor activități culturale
comune a rezultat oportunitatea celebrării, la Constanța, a Sărbătorilor Mării, eveniment
care poate fi organizat în colaborare cu orașele-port din rețeaua partenerilor externi ai
municipiului (Brest, Batumi, Odesa, Istanbul, Izmir, Salonic, Rotterdam etc).

Depunerea unor candidaturi credibile, pe plan internațional, pentru includerea în programe
internaționale de mare impact, precum programele culturale UNESCO (Orașe creative /
Creative Cities, Capitala Mondială a Cărții / World Book Capital) sau programele Uniunii
Europene, reprezintă o oportunitate substanțială de consolidare a profilului cultural al
orașului Constanța în plan internațional.
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Se recomandă acțiuni de consolidare a capacității operaționale a Primăriei municipiului
Constanța de elaborare, depunere și implementare a unor proiecte sectoriale credibile, cu
atragere de fonduri naționale și europene în domeniul cultural, prin valorificarea maximală
a multiplelor oportunități conferite de actualele programe și linii de finanțare. În plan
european, este nevoie de construirea treptată a premiselor necesare unei viitoare
candidaturi la programul Capitala Europeană a Culturii. În plan național, se recomandă
includerea orașului în multiplele proiecte strategice ale Ministerului Culturii.

Principalele obiective specifice: crearea și dezvoltarea instituțiilor proprii (1); sprĳinirea
desfășurării unor evenimente sectoriale de impact, în diferite subdomenii ale culturii (2);
creșterea constantă și progresivă a sprĳinului bugetar alocat culturii, în perioada de
referință a Strategiei (3).

AXA V: COEZIUNEA. Consolidarea coeziunii culturale locale

Axa prioritară a coeziunii vizează crearea unui sistem ramificat de parteneriate între
administrație și comunitatea culturală, între operatorii culturali, între instituțiile publice și
operatorii independenți, între principalii actori cu roluri în domeniul cultural – parteneriate
public-privat, acorduri multiple de colaborare, cadru sau punctuale etc.

Rolul stimulativ îl va avea administrația locală, care va identifica soluțiile optime de
colaborare instituțională pentru fiecare din axele, obiectivele și programele culturale din
Strategie.

Toate structurile administrației publice locale, toate instituțiile publice relevante de pe plan
local, toți operatorii culturali publici și marea majoritate a operatorilor culturali independenți
și-au exprimat, în contextul elaborării Strategiei, întreaga lor disponibilitate de a participa
la constituirea unei ample rețele de parteneriate menite a substanțializa obiectivele,
proiectele și programele culturale ale Strategiei.

De asemenea, este nevoie de promovarea unei agende comune/colective de evenimente
culturale, ca instrument de expresie a acestei coeziuni. Promovarea unitară a identității
culturale a orașului asigură plus-valoare procesului de coeziune culturală.
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Principalele branduri identitare ale municipiului sunt Publius Ovidius Naso, Șarpele Glykon
(reprezentare artistică și iconografică de excepție, unică în lume), Cazinoul, precum și
Sfinții Împărați Constantin și Elena (care dau numele și ziua orașului). Aceste branduri
identitare sunt purtătoare ale unor narațiuni exemplare, care ilustrează unicitatea orașului
Constanța în plan cultural și spiritual, la nivel național și internațional.

Este nevoie de o substanțializare a punerii în valoare a brandului cultural Ovidiu/ Publius
Ovidius Naso, la nivel integrat, pe plan local.

Obiective specifice ale acestei axe: elaborarea unei rețele de parteneriate între actorii
locali relevanți în plan local (1); acțiuni coezive în planul promovării unei agende unice
integrate de evenimente culturale la nivelul municipiului (2); consolidarea brandului
identitar al lui Publius Ovidius Naso (3); implementarea unor programe menite a îmbunătăți
și promova identitatea culturală și vizuală a orașului (4).

Axa VI: CETATEA. Cultura ca motor al dezvoltării durabile locale, ca șansă pentru
toți și ca instrument de capacitare la viața Cetății a noilor generații.

Obiectivele acestei axe converg în direcția poziționării culturii ca un al patrulea pilon al
dezvoltării durabile, alături de economie, domeniul social și problematica de mediu.
Măsurile propuse substanțializează contribuția culturii și a patrimoniului cultural ca
elemente definitorii ale vitalității teritoriale/locale, prin punerea în valoare a elementelor de
identitate locală și regională și o mai bună protejare a patrimoniului cultural.

Se au în vedere următoarele dimensiuni și domenii: promovarea unor politici culturale care
să îmbunătățească accesul la cultură și la viața Cetății al categoriilor defavorizate și/sau
marginale (persoane cu nevoi speciale / dizabilități, categorii marginale de populație etc.);
promovarea unor politici culturale care să îmbunătățească gradul de participare la viața
Cetății a noilor generații – tineretul va fi publicul-țintă al acestei axe; promovarea unor
politici culturale care să sporească disponibilitatea pentru Mecenat cultural a oamenilor de
afaceri, antreprenorilor și întreprinzătorilor din municipiu. Stimularea acestor politici
culturale va putea facilita o dezvoltare durabilă locală prin îmbunătățirea investițiilor în
cultură, consolidarea capacității comunității de conștientizare a rolului culturii în viața
Cetății, facilitarea accesului la obiective și programe culturale al diferitelor categorii de
public local etc.

Este nevoie totodată de identificarea unui domeniu cu impact internațional și de
poziționarea Constanței într-o capitală culturală în Balcani sau la Marea Neagră, într-un
domeniu în care Constanța poate să devină cunoscută pe plan regional. Soluții cu impact
potențial semnificativ în această direcție: tabere de pictură la Mamaia, tabere de arheologie
în Dobrogea, seri de teatru la Malul Mării, un Festival de muzică balcanică sau chiar un
eveniment de amploare, de tip integrat care să includă Cultura Balcanică, de la conferințe
științifice la artă culinară.
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Articularea unui program special pentru tinerii din Constanța reprezintă o direcție prioritară
de acțiune a acestei axe. Prin acest program, tinerii trebuie să primească un suport real
pentru a organiza evenimente și programe culturale. Este nevoie de programe care să le
ofere variante multiple de petrecere a timpului liber, altele decât cele specifice litoralului,
precum și de alocarea unui spațiu special dedicat tinerilor. Programul „Constanța – Capitala
Tineretului” reprezintă un început încurajator în această direcție, însă acesta trebuie
continuat la nivel paradigmatic.

Obiective specifice acestei axe: consolidarea accesului la cultură al unor categorii
defavorizate sau marginalizate (1); creșterea participării tinerilor la viața culturală a Cetății
(2); organizarea unor evenimente și acțiuni care pot deveni branduri în domeniu (3).

AXA VII: CREATIVITATEA. Stimularea creativității culturale locale

Axa vizează elaborarea de proiecte și programe care să pună în valoare și să
îmbunătățească potențialul creativ local, prin tabere de creație, proiecte culturale și
artistice inovatoare, noi tehnologii culturale, infrastructuri neconvenționale etc.

O direcție de acțiune o poate reprezenta, în acest context, utilizarea unor spații publice
neconvenționale (inclusiv underground) pentru desfășurarea de activități culturale
destinate mediilor de tineret (după modelul Pasajului de la Gară, reamenajat recent, cu
sprĳinul municipalității, prin inițiativă privată a mediului non-guvernamental local).

Taberele sectoriale de creație (pictură, sculptură, artă fotografică, cinema, teatru, literatură
etc.) pot reprezenta un instrument de lucru prioritar în acest sens.

Se vor avea în vedere, ca direcții prioritare de acțiune: încurajarea manifestării dialogului
multicultural și a unor proiecte culturale care să urmărească descoperirea și promovarea
unor tineri cu potențial creativ ridicat în domeniul cultural-artistic și acordarea de burse
pentru tinerii artiști valoroși; constituirea și dezvoltarea unor hub-uri și a unor clustere
creativ-inovative, luându-se în considerare nevoia dotării acestora cu mĳloace moderne și
principiul accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, precum și posibilitatea utilizării
dispozitivelor și tehnologiilor asistive; încurajarea manifestării creativității culturale prin
accesul la spații (convenționale și nonconvenționale) în care tinerii să-și poată exprima
plenar potențialul artistic-cultural propriu.

Au fost identificate și convenite, totodată, în cadrul Strategiei Culturale, obiectivele,
măsurile și acțiunile operaționale, precum și proiectele și programele prioritare de interes
local necesare a fi derulate în domeniul cultural în perioada 2021-2031 – un total de 58 de
măsuri și acțiuni în domeniul cultural, la nivelul municipiului Constanța.
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3.6. Organizarea evenimentelor
culturale și conexe
În anul 2021 au fost finanțate de către UAT Constanța 31 evenimente, respectiv:

• 11 evenimente din domeniul cultural, cu o valoare totală de 2.226.780,53 lei, la care au
participat aproximativ 20.000 de persoane;

• 4 evenimente din domeniul tineret, în valoare totală de 1.201.483 lei, la care au
participat aproximativ 4000 de persoane;

• 7 evenimente din domeniul sportiv, în valoare totală de 1.862.961,19 lei, la care au
participat aproximativ 5.000 de persoane;

• 1 eveniment din domeniul sportiv - Achiziții 2021, în valoare totală de 88.893 lei, la care
au participat aproximativ 1.500 de persoane;

• 8 evenimente din domeniul cultural - Achiziții 2021, în valoare totală de 1.077.027 lei,
la care au participat aproximativ 53.000 de persoane;

• alte evenimente organizate în colaborare cu alte entități, la care au participat
aproximativ 34.000 de persoane.

În anul 2021 au fost finanțate 6 structuri sportive, cu suma totală de 2.150.000 de lei. În
sezonul competițional 2020-2021 au fost finanțate 10 structuri sportive, cu suma totală de
12.477.000 de lei. Structurile sportive finanțate în anul competițional 2021 și în sezonul
competițional 2021-2022 au un total de cca 2.000 de sportivi legitimați.
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3.6.1. Evenimente, Domeniul Cultură, 2021

201

Denumire
proiect Descriere proiect

Valoare
finanțată
(RON)

Sursă de
finanțare

JazzUP

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării și
derulării proiectului „JazzUP”. Proiectul s-a desfășurat în perioada
26–29 august 2021. În fiecare seară a avut loc câte un concert în
locații precum Muzeul de Artă, Faleza Cazino Constanța, Piața
Ovidiu, Faleza Cazino Mamaia, în intervalul orar 19:00–21:00.
Tema din acest an a fost trecerea de la muzica clasică (26 august),
la jazz clasic (27 august), la jazz contemporan (28 august) și jazz
electronic (29 august 2021)

250.000 buget
local

Festivalul
Internațional de
Teatru
Independent de
la Constanța
2021, ediția a
VI-a

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării și
derulării proiectului cultural „Festivalul Internațional de Teatru
Independent de la Constanța 2021, ediția a VI-a”. Proiectul cultural
s-a desfășurat în aer liber în Parcul Carol I din Constanța, terasa
Edificiu cu Mozaic Constanța și Teatrul de Stat. Evenimentul a
găzduit manifestări artistice diverse, respectiv spectacole de teatru
independent, spectacole de teatru–dans, concurs de dramaturgie
contemporană, concurs dedicat tinerilor actori și studenți, concurs
dedicat liceenilor, spectacole de balet, concerte ale unor trupe de
instrumentiști etc.

237.800 buget
local

Sunset Sea-
mphony 2021

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării și
derulării proiectului „Sunset Sea-mphony 2021”. În cadrul
proiectului au avut loc 10 concerte susținute zilnic de către
orchestra simfonică Bigg Dimm a’Band și un grup vocal pop-opera,
primul între orele 19:00–20:00, cel de-al doilea între orele
21:00–22:00. Concertele s-au desfășurat în Portul Turistic Tomis –
cinci concerte și în zona grupului statuar „Pescarii” de pe faleza
Cazinoului din Constanța – cinci concerte.

250.000 buget
local

Porți deschise
către civilizații
TOMIS –
CONSTANȚA
MMXXI

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării și
derulării proiectului „Porți deschise către civilizații TOMIS –
CONSTANȚA MMXXI”. În cadrul proiectului au avut loc dezbateri
tematice, lansare de carte, vernisarea expoziției temporare de
fotografie, hărți și documente „Tomis - Constantiana - Kostendje -
Constanța și a fost prezentată istoria Constanței din antichitate
până în prezent. Perioadele istorice și patrimoniul orașului au fost
prezentate pe scena Casei de Cultură, în cadrul spectacolului
eveniment, pe acordurile Orchestrei Simfonice București

226.800 buget
local

Dance Sea-
mphony 2021

Contract de finanțare nerambursabilă in vederea organizării si
derulării proiectului „Dance Sea-mphony 2021”. Au avut loc 18
spectacole coregrafice; interpretarea a fost asigurată de 12
dansatori soliști și 12 dansatori – corp ansamblu

250.000 buget
local

Constanta
International
Competition –
Festival for
Young Pianists

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării si
derulării activităților proiectului „Constanta International
Competition – Festival for Young Pianists”. În cadrul proiectului au
avut loc recitaluri de pian, Festival Internațional pentru tinerii
pianiști, Masterclass de pian susținut de prof. univ. Thomas
Bockheler, Germania. Proiectul s-a desfășurat on-line.

73.600 buget
local

Seri de Teatru
și Muzică la
Pontul Euxin,
ediția a III-a

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării și
derulării proiectului „Seri de Teatru și Muzică la Pontul Euxin, ediția
a III -a”. Proiectul cultural organizat pentru promovarea culturii, în
special arta spectacolului și a muzicii, a reprezentat de facto o
stagiune de teatru în aer liber.

250.000 buget
local

Dobrogea tată,
Dobrogea!

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării și
derulării proiectului „Dobrogea tată, Dobrogea!”. Proiectul a constat
în organizarea unei expoziții de artă fotografică și lansarea filmului
”Dobrogea tată, Dobrogea”.

95.007 buget
local

Constanța
respiră artă

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării și
derulării proiectului „Constanța respiră artă”. Obiectivul proiectului
a fost cel de a îndruma pe cei mici să ofere mai mult timp lecturii
pentru a-și dezvolta imaginația și creativitatea, iar pe cei tineri - să
descopere că educația și cultura sunt principalele domenii
importante prin care se pot dezvolta. Proiectul s-a desfășurat în
Parcul Arheologic din Constanța.

200.000 buget
local

Folk in the City
– ediția I,
Constanța 2021

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării și
derulării proiectului „Folk in the City” – ediția I, Constanța 2021.
Proiectul s-a desfășurat în Piața Ovidiu și a debutat ca un festival-
pilot și a găzduit recitaluri diverse ale unor artiști renumiți ai muzicii
folk.

195.500 buget
local

Promenada
Culturală

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării și
derulării proiectului „Promenada Culturală”. Proiectul s-a desfășurat
la Casa de Cultură din Constanța. Au avut loc spectacole de teatru
sustinute de către 36 de artiști, precum și un concert de bluzz și
jazz.

198.073,53 buget
local



3.6.2. Evenimente, domeniul cultură, achiziții
2021
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Denumire
proiect Descriere proiect

Valoare
finanțată
(RON)

Sursă de
finanțare

ZIUA
COPILULUI

Servicii scenotehnică în vederea organizării evenimentului
dedicat de Ziua Copilului în Piațeta Perla 1.765 buget local

SPECTACOLE
ESTIVALE

Contract de prestări servicii privind prestația artistică pentru 3
zile a unui număr de 14 artiști români (Carla s Dream, Smiley,
Pheonix, Voltaj și Simona Strungaru Simphonics etc)

945.833,00 buget local

ZIUA MARINEI Spectacol de artificii 61.808,60 buget local
PICTURA
MURALĂ -
PLAJA REYNA

Contract de prestări servicii privind inagurarea picturii murale
de la plaja Reyna 67.620,08 buget local

JARDIN URBAIN
– PARCUL
ARHEOLOGIC

Proiect în colaborare cu Festival du Bonheur – experiențe
culinare și muzică live - -

PROIECT
CONSTANȚA
CITEȘTE

Proiectul s-a desfășurat în Parcul Arheologic, unde împreună
cu Editura Litera, s-au expus 400 de volume de cărți. Tot în
cadrul proiectului au avut loc și concerte, piese de teatru,
ateliere pentru copii, lansări de carte.

- -

PROIECT
CONSTANȚA
COFFEE BREAK

Proiectul s-a desfășurat în zilele de weekend pe bulevardul
Tomis (tronsonul Miga – Lupoaică). Au participat cluburi de
dans, ansambluri artistice, cluburi sportive, operatori
economici din domeniul HORECA, DJ etc

- -

PROIECTIE
FILM ”TATA
MUTĂ MUNȚII”
– PIAȚA
OVIDIU

Proiectul s-a desfășurat în colaborare cu Centrul
Multifuncțional Educativ ”Jean Constantin” în Piața Ovidiu și a
constat în proiecția filmului românesc ” Tata mută munții”.

- -



3.6.3. Evenimente, domeniul tineret, 2021

3.7. Planul Operațional de Acțiune
pentru anul 2022 pentru
implementarea Strategiei Culturale
După consultarea publică și internă aferentă procesului de pregătire a primului Plan
operațional anual de acțiune pentru implementarea Strategiei culturale a municipiului
Constanța pentru perioada 2021-2031, au fost elaborate şi se propun următoarele
priorități de acțiune și mecanisme de lucru, în domeniul respectiv, pentru anul 2022[1]:

I. Priorități de acțiune[2]

• Creșterea bugetului municipal cu peste 10% pentru cultură. Termen: conform
procedurii de aprobare a bugetului anual al municipalității pentru anul 2022.
Răspunde: Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret a Primăriei municipiului
Constanța[3].

• Includerea, în comisiile de selecție a proiectelor culturale pentru finanțări
nerambursabile conform Legii 350/2005, a unor manageri culturali și personalități
culturale din afara municipiului și județului Constanța, pentru consolidarea capacității
de evaluare și a credibilității actului de evaluare. Termen: permanent, conform
regulamentelor și procedurilor specifice. Răspunde: Direcția Cultură, Educație, Sport și
Tineret a Primăriei municipiului Constanța.

• Elaborarea, implementarea sau facilitarea unui program/proiect cultural de calitate și
de anvergură, de anvergură națională și internațională. Termen: 30 iunie. Răspund:
Cabinet primar; Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret a Primăriei municipiului
Constanța.

• Asigurarea continuității proiectelor culturale și de tineret din programul Constanța –
Capitala Tineretului și pentru perioada ulterioară exercitării programului; continuarea
sustenabilă a celor mai importante proiecte și inițiative din Programul Capitala
Tineretului. Termen: la finalizarea programului Constanța – Capitala Tineretului.
Răspunde: Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret a Primăriei municipiului
Constanța.
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Denumire
proiect Descriere proiect

Valoare
finanțată
(RON)

Sursă de
finanțare

Vestigii
subacvatice

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării si
derulării activităților proiectului „Vestigii subacvatice”. Proiectul
„Vestigii subacvatice” a promovat în rândurile publicului tânăr
vestigii ale zonei de est a cetății antice Tomis, aflate în prezent
sub apele Mării Negre, în zona Cazino Constanța. Au avut loc
scufundări pentru un număr de 300 de persoane, sub directa
supraveghere a 5 scafandri – arheolog.

100.000 buget local

Hip Hip ... Cine
este Zbumzzi?

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării si
derulării activităților proiectului „Hip Hip ... Cine este
Zbumzzi?”. Proiectul Zbumzzi, un concept care combină
teatrul, artele vizuale, dansul și muzica în show-uri dedicate
copiilor și părinților. Proiectul s-a desfășurat în Parcul
Arheologic din Constanța.

170.000 buget local

Festivalul
Tineretnik 2021

Contract de finanțare nerambursabilă în vederea organizării si
derulării proiectului „Festivalul Tineretnik 2021”. Conceptul
proiectului „Festivalul Tineretnik 2021” se bazează pe
diversitatea etnică din Constanța și a avut un rol important în
armonizarea relațiilor sociale dintre tinerii reprezentanți ai
comunităților etnice din municipiu (9 comunități). Festivalul s-
a desfășurat în sala Comunității Elene „Elpis”.

100.000 buget local



• Implementarea proiectului privind „reamplasarea, restaurarea și punerea în valoare a
statuilor și monumentelor istorice amplasate în municipiu”, prin măsuri de conservare
care asigură protecția patrimoniului. Termen: permanent. Răspunde: UAT Constanța
(structurile abilitate).

• Pregătirea redeschiderii și redării în circuitul public a Cazinoului (2023). Elaborarea unei
Program de acțiuni privind redarea în circuitul public și valorificarea culturală a spațiilor
Cazinoului odată cu reintrarea acestuia în circuitul public. Termen: 31 decembrie.
Răspunde: Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret a Primăriei municipiului
Constanța.

• Reînființarea Revistei Tomis ca parte a proiectului-cadru de recuperare a brandurilor
culturale degradate.Termen: 31 martie. Răspund: Cabinet Primar; Direcția Cultură,
Educație, Sport și Tineret a Primăriei municipiului Constanța.

• Desfășurarea unor activități culturale comune cu parteneri municipali externi(Brest,
Sulmona, Cahul etc.). Termen: permanent. Răspund: Cabinet Primar; Direcția Cultură,
Educație, Sport și Tineret; Biroul Relații Internaționale și Comunicare.

• Depunerea unei candidaturi credibile pentru includerea UAT în programe culturale
internaționale de mare impact (UNESCO: Orașe creative / Creative Cities, Capitala
Mondială a Cărții / World Book Capital, programele Uniunii Europene etc.). Termen:
permanent. Răspund: Cabinet Primar; Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret; Biroul
Relații Internaționale și Comunicare.

• Depunerea unui proiect cu finanțare internațională în domeniul cultural (pentru
consolidarea capacității operaționale a Primăriei municipiului Constanța de elaborare,
depunere și implementare a unor proiecte sectoriale credibile, cu atragere de fonduri
naționale și europene în domeniul cultural). Termen: permanent. Răspund: Cabinet
Primar; Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret; Biroul Relații Internaționale și
Comunicare; Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene.

• Promovarea unei agende comune/colective lunare de evenimente culturale, la nivel
municipal (promovarea unei agende unice integrate de evenimente culturale la nivelul
municipiului). Identificarea mecanismelor de lucru privind elaborarea unui calendar
lunar de acțiuni culturale la nivel municipal. Termen: 31 martie. Răspund: Cabinet
Primar; Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret a Primăriei municipiului Constanța.
Se are în vedere cooptarea partenerilor locali interesați de promovarea unitară a
agendei de evenimente.

• Inițierea programului multianual REAbilităm ConsTanța IStorică / REACTIS (axa 1,
măsurile 4-5). Termen: permanent. Răspund: UAT Constanța (structurile abilitate).

• Continuarea demersurilor privind atribuirea de nume de personalități locale unor străzi,
piațete și spații de for public. Termen: permanent. Răspund: UAT Constanța (structurile
abilitate).

• Redarea în folosință și renovarea spațiului expozional Galeriile de Artă, de pe strada
Ștefan cel Mare nr. 15, ca primă etapă a proiectului privind crearea și multiplicarea
spațiilor expoziționale destinate artiștilor constănțeni. Termen (pentru redarea în
circuitul public a Galeriilor de Artă de pe str. Ștefan cel Mare nr. 15)[4]: 30 iunie.
Răspunde: Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret a Primăriei municipiului
Constanța.

• Aplicarea de măsuri punitive pentru proprietarii monumentelor istorice lăsate în
paragină, precum și măsuri de stimulare (inclusiv financiară) a proprietarilor dispuși să
le recondiționeze.Termen: permanent. Răspund: UAT Constanța (structurile abilitate).

• Elaborarea unui calendar anual de acțiuni comune la nivelul UAT Constanța și al
comunităților etnice de pe plan local, cu substanțializarea specificului cultural al acestora
și consolidarea dialogului intercultural al comunităților în municipiul
Constanța[5].Termen: 30 aprilie. Răspund: Cabinet Primar; Direcția Cultură, Educație,
Sport și Tineret a Primăriei municipiului Constanța, în parteneriat şi cu sprĳinul
comunităţilor locale.
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• Organizarea și desfășurarea (după caz, facilitarea desfășurării) de rezidențe artistice /
tabere sectoriale de creație (pictură, sculptură, fotografie, literatură, muzică etc.).
Termen: permanent. Răspunde: Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret a Primăriei
municipiului Constanța.

• Organizarea și desfășurarea (după caz, facilitarea desfășurării) unor evenimente de
impact în fiecare subdomeniu al domeniului cultural, precum: Festival Internațional de
Film; Festival Internațional de Teatru Independent; Festival de Teatru stradal; Festival
Internațional al Tinerilor; Festival al minorităților (multiculturalism); Festival
Internațional de Street Art; Festival Internațional de Muzică; Festival Internațional al
Mării (literatură, muzică etc.). Termen: permanent. Răspunde: Direcția Cultură,
Educație, Sport și Tineret a Primăriei municipiului Constanța.

• Organizarea și desfășurarea unui Festival al minorităților și multiculturalității.Termen:
31 decembrie. Răspunde: Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret a Primăriei
municipiului Constanța.

• Desfășurarea și sprĳinirea, de către UAT Constanța, a unui Festival anual al tinerilor, cu
o componentă autonomă de acțiune culturală.Termen: 30 noiembrie. Răspunde:
Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret a Primăriei municipiului Constanța.

• Organizarea de activități în domeniul studiilor ovidiene, cu sprĳinul partenerilor
instituționali locali (Universitatea Ovidius, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Constanța), pentru promovarea municipiului Constanța ca spațiu de cercetare
aprofundată a operei ovidiene – organizarea și desfășurarea, în parteneriat sau
colaborare cu orașul partener Sulmona, a unor evenimente cultural-științifice privind
opera poetului latin Publius Ovidius Naso. Termen: 31 octombrie. Răspund: Cabinet
Primar; Direcția Cultură, Educație, Sport și Tineret; Biroul de Relații Internaționale și
Comunicare.

• Desfășurarea (după caz, facilitarea desfășurării) de acțiuni comune în direcția
consolidării accesului la cultură al unor categorii defavorizate sau marginalizate.
Termen: 30 noiembrie. Răspund: Cabinet Primar; Direcția Cultură, Educație, Sport și
Tineret a Primăriei municipiului Constanța. Se are în vedere cooptarea partenerilor locali
interesați.

• Elaborarea documentației tehnice privind proiecte concrete de dezvoltare a
infrastructurii culturale și de divertisment locale, în zona peninsulară și centrală.Termen:
permanent. Răspund: Cabinet Primar, structurile abilitate ale UAT Constanța.
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• Identificarea, în cadrul Comisiei pentru implementare a Strategiei Culturale şi în alte
formate utile, a soluțiilor optime pentru implementarea următoarelor măsuri, precum şi
inițierea acțiunilor pregătitoare pentru îndeplinirea acestora[6]: construirea unui spațiu
multifuncțional, modern, care să poată găzdui evenimente de mari dimensiuni în
domeniu (concerte, spectacole etc.) / Palatul local al culturii; crearea unei rute turistice
și culturale integrate Cetatea antică a Tomisului; crearea unui sistem standardizat
integrat de conservare, reabilitare/restaurare, iluminare, semnalizare și valorizare a
principalelor obiective din Peninsulă; derularea proiectului cultural De Historia
Urbis;amplasarea unei Galerii a marilor oameni politici ai României care au marcat
dezvoltarea Constanței (sculpturi, busturi); crearea unui circuit cultural-turistic Ruta
Regală; cartarea Cimitirului Central și identificarea mormintelor personalităților din
incinta acestuia; crearea unui circuit cultural-turistic care să pună în valoare obiectivele
cu potențial cultural, istoric și arhitectural și clădirile de patrimoniu din zona Portului
Constanța; organizarea de concursuri de proiecte urbanistice și concursuri de soluții de
arhitectură și urbanism pentru modernizarea și valorizarea cultural-turistică a Pieței
Ovidius, respectiv pentru punerea în valoare a patrimoniului Peninsulei; construirea, în
zona Peninsulară, a unei Case a lui Ovidiu; construirea Palatului Culturii / Palatului
cultural al Dobrogei; diversificarea rețelei de case memoriale și muzee în orașul
Constanța; realizarea unui monument de for public destinat unirii Dobrogei cu România
– Monumentul Unirii Dobrogei; realizarea unor statui, monumente, monumente de for
public destinate personalităților locale și naționale; construirea unui Muzeu municipal;
înființarea, la Constanța, a unui Institut de Dobrogenistică; îmbunătățirea sistemului
standardizat al plăcuțelor stradale cu denumirile arterelor rutiere; modificarea
Nomenclatorului stradal al municipiului, prin operarea unor modificări menite a promova
mai insistent personalitățile culturale, artistice, spirituale, academice ale municipiului;
inițierea proiectului elaborării Monografiei orașului Constanța; desfășurarea și
promovarea unor acțiuni specifice culturii de securitate, având în vedere profilul
geostrategic și relevanța municipiului în plan regional – conferințe, seminarii și mese
rotunde care evidențiază relevanța geopolitică a municipiului în regiunea extinsă a Mării
Negre; organizarea și desfășurarea unor serii de conferințe cu titul „Conferințe la
Cazino”, în spațiile culturale ale Cazinoului; organizarea și desfășurarea, în extrasezon,
a unor conferințe publice după modelul „Conferințelor Dilema Veche”; organizarea
anuală/periodică de ateliere de turism pentru ghizi amatori sau profesioniști, care pot
spori implicarea tinerilor în sezonul estival și consolidarea componentei culturale pentru
turiștii interesați.Termen: permanent. Răspund: Cabinet Primar; Direcția Cultură,
Educație, Sport și Tineret a Primăriei municipiului Constanța. Se are în vedere cooptarea
partenerilor locali interesați.

II. Mecanisme de lucru

• Consultări periodice cu membrii comunității culturale locale. Termen: semestrial.
Răspunde: Cabinet Primar.

• Consultări periodice cu membrii comunităților culturale din alte municipii și orașe din
România. Termen: semestrial. Răspunde: Cabinet Primar.

• Consultări permanente cu partenerii municipali externi. Termen: semestrial.
Răspunde: Cabinet Primar.

• Coordonarea acțiunilor instituționale în domeniul culturii între Primăria municipiului
Constanța, Consiliul Local Municipal Constanța, Consiliul Județean Constanța și alți
actori relevanți în domeniu (Direcția Județeană de Cultură, Inspectoratul Școlar
Județean, Universitatea Ovidius etc.), prin consultări periodice. Termen: permanent.
Răspunde: Cabinet Primar.

• Constituirea Comisiei de implementare a Strategiei. Termen: 31 martie. Răspunde:
Cabinet Primar.

• Stabilirea, în cadrul Comisiei, a procedurilor și mecanismelor de implementare a
tuturor măsurilor și acțiunilor specificate în Strategie, pentru fiecare axă prioritară a
acesteia. Termen: 30 iunie. Răspunde: Cabinet Primar.

• Încheierea a cel puțin 3 parteneriate cu instituții publice și parteneri care pot facilita
implementarea de programe și proiecte culturale. Termen: 30 iunie 2021. Răspunde:
Cabinet Primar.
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• Asigurarea unei colaborări substanțiale pe termen lung între toți actorii locali relevanți
cu atribuții în domeniul culturii, prin parteneriate și alte instrumente de lucru
adecvate,pentru punerea în practică a proiectelor și programelor strategice în domeniul
cultural; stimularea, de către municipalitate, a unui rol activ al tuturor partenerilor locali
ai acesteia în sensul semnării și implementării acestor parteneriate. Termen:
permanent. Răspunde: Cabinet Primar.

• Reactivarea, la nivelul Primăriei municipiului Constanța, a Comisiei de identificare și
inventariere a monumentelor istorice aflate pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Constanța. Termen: 30 iunie 2022. Răspunde: Cabinet Primar.

• Constituirea Consiliului onorific cultural și artistic pe lângă Direcția de specialitate a
municipiului (Direcția Cultură, Educație, Sport și Turism). Termen: 30 martie 2022.
Răspund: Cabinet Primar; Direcția Cultură, Educație, Sport și Turism.

• Asigurarea unui “brainstorming” permanent al actorilor culturali locali și al mediilor de
tineret, prin organizarea de întâlniri periodice cu elevii și studenții din municipiu pe teme
culturale (parteneri: municipalitatea, asociațiile de elevi, studenți și tineri, alți parteneri
interesați). Termen: semestrial. Răspunde: Cabinet Primar.

Totodată, pentru anul 2022, la Capitolul 67 (Cultură, recreere și religie), UAT Constanța
(prin Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene) are înscrise următoarele proiecte:

• Actualizare/Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de
investitii “Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanţa" (studii de teren, expertiză
tehnică, DALI, PT, DTAC, avize etc.).

• Elaborare documentație tehnico-economică aferentă (expertiză tehnică, audit energetic,
studii de teren - geotehnic și topografic, DALI - inclusiv studiu istoric, proiect pentru
autorizarea execuției lucrărilor, POE, PT și DE și altele, cerere de finanțare) aferentă
obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Casa Ion Bănescu".

• Elaborare documentație tehnico-economică (audit energetic, expertiză tehnică, studii de
teren - geotehnic și topografic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE,
PT și DE și altele) aferentă obiectivului de investiții “Reabilitarea și dotarea Teatrului
Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța".

• Elaborare documentație tehnico-economică (proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor,
POE, PT și DE, avize, altele) pentru obiectivul de investiții ”Lucrări pentru racordarea la
utilități și lucrări tehnico – edilitare ”Sală sport Polivalentă 5000 locuri – zona Badea
Cârțan.

Se află de asemenea, pe lista anuală de investiții pe anul 2022, elaborarea documentației
tehnico-economice pentru Grădina de Vară Tomis, ca obiectiv identificat în domeniul
prioritar al extinderii infrastructurii culturale (obiectiv cu dublă funcționalitate, culturală și
de divertisment).
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[1] Primăria municipiului Constanţa salută implicarea pro-activă, în implementarea
Strategiei şi a Planurilor operaţionale anuale, a partenerilor instituţionali publici şi
independenţi din municipiul Constanţa şi din afara acestuia şi invită totodată partenerii săi
să se implice în mod activ şi cu bună credinţă în procesul de implementare a măsurilor care
vizează îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă culturală la nivelul municipiului
Constanţa.

[2] Prioritățile identificate sunt minimale și pot implica asumări adiționale, conform
prevederilor documentului strategic adoptat de către CLM Constanța.

[3] Se are în vedere creșterea constantă și progresivă a sprĳinului bugetar alocat culturii,
în perioada de referință a Strategiei / creșterea susținerii bugetare a domeniului cultură de
către municipalitate, până la o medie anuală de 6% din buget la finele perioadei de
implementare a Strategiei.

[4] Cu luarea în calcul a măsurii coroborate de inițierea unor lucrări de modernizare a
Galeriei de Artă din str. Ștefan cel Mare nr 15, din perspectiva transformării ei într-un spațiu
propice desfășurării de evenimente artistice relevante.

[5] Municipalitatea și comunitățile etnice vor avea în vedere, prioritar, proiectele
minorităților etnice propuse de către reprezentanții acestora și menționate în Strategie.

[6] Enumerarea nu este exhaustivă. Se au în vedere toate măsurile şi acţiunile menţionate
în documentul strategic al municipalităţii.
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Sănătate

Unitățile sanitare cu paturi publice din Constanța sunt prezentate în tabelul următor:

Sursa: Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța

În privința numărului de paturi existente în unitățile sanitare din municipiul Constanța,
sectorul public este cel reprezentat în proporție covârșitoare și dacă observăm rata de
utilizare a acestor paturi, înt ̦elegem nevoia unui spital regional care să preia din fluxul de
pacienți.

În ceea ce privește unitățile sanitare cu paturi private din Constanța, situația se prezintă
astfel:

Sursa: Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța

4
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Denumire spital Subordonare Profil Număr de paturi Rată de utilizare
paturi

Spitalul Clinic
Județean de Urgență
“Sf. Apostol Andrei”
Constanța

Consiliul Județean
Constanța Unitate publică 1346 258.59

Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase
Constanța

Primăria mun.
Constanța Unitate publică 24 132.24

Spitalul de
Pneumofiziologie
Constanța

Consiliul Județean
Constanța Unitate publică 185 198.93

Denumire unitate sanitară Tip de spitalizare Număr de paturi Rată de utilizare paturi
Isis Medical Center Continuă 60 137.65
Medstar 2000 Continuă 29 113
Medical Analysis Continuă 13 74.38
Euromaterna Continuă 83 199.42
Rocomedicor Continuă 8 73.13
Diagnost Continuă 47 42.72
Gastromond Zi 13 /
Affidea Zi 15 /
Medstar 2000 Clinic Zi 10 /
Civica Med Zi 8 /
Mogadormed Zi 14 /
Aqua Med Consult Zi 21 /
Iowemed Zi 11 /
Diaverum Zi 10 /
Gastromed Zi 10 /
Eurodializa Zi 23 /
Pozitron Investigatin Zi 10 /



Mai jos este evidențiată situația personalului medical care își desfășoară activitatea în
unitățile medicale publice din municipiul Constanța:

Sursa: Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța

În municipiul Constanța, conform Direcției de Sănătate Publică, își desfășoară activitatea
180 de medici de familie. În rețeaua școlară (anul școlar 2020-2021) și-au desfășurat
activitatea 14 medici, 13 dentiști și 63 de asistenți medicali.

Parcul mobil al Serviciului Județean de Ambulanță Constanța deține untotal de 79 de
autosanitare, din care 65 în mediul urban și 13 în mediul rural.

În contextul COVID, au fost raportate 621 de decese în 2020 și 1626 de decese în 2021 prin
infecția cu SARS COV-2.

În anul 2021 conform INS, numărul născuților-vii din mun. Constanța a fost de 2202, din
care 1149 de sex masculin și 1053 de sex feminin. Vârsta medie mamei la naștere, în
același an, a fost de 30,6 ani.

Ponderea mamelor după starea civilă, conform INS

210

Denumire spital Medici [din care
rezidenți]

Asistenți
medicali Farmaciști Asistenți

farmacie
Spitalul Clinic
Județean de
Urgență “Sf.
Apostol Andrei”
Constanța

1077 801 884 244 21

Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase
Constanța

25 2 61 2 3

Spitalul de
Pneumofiziologie
Constanța

25 / 89 1 2



În 2021, sporul natural în municipiul Constanța a fost unul negativ (-2546).

Născuți-vii și decese în mun. Constanța în 2021, conform INS

Referitor la decese, situația în anul 2021 a fost următoarea:

Ponderea deceselor înregistrate în anul 2021 în mun. Constanța,
conform INS

Vârsta media a decedaților a fost de 74.9 ani (pentru decedații de sex masculin a fost de
72.7 ani, iar pentru cei de sex feminin a fost de 77.3 ani), conform INS.
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Asistența
socială

5.1. Creșe
Direcția administrare creșe, parte a Direcției generale de asistență socială Constanța
(D.G.A.S.) aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța, este o instituție
publică specializată în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea,
îngrĳirea și educarea timpurie a copiilor de vârstă ante preșcolară.

În anul 2021, în perioada de înscrieri a existat un număr de 566 de cereri depuse pentru
înscrierea copiilor în creșe, din care 3 retrase imediat după depunere. În urmă intrării în
colectivitate a celor admiși, au rămas de lista de așteptare/rezervă un număr de 203 cereri.
Direcția administrare creșe își desfășoară activitatea în 5 sedii, conform tabelului următor:

Personalul creșelor este format din coordonator personal de specialitate, asistente
medicale, infirmiere, îngrĳitoare, educatori puericultori și bucătari. Activitățile din creșe
sunt diverse și sunt menite să permită dezvoltarea armonioasă a copiilor. Sunt organizate
de către educatorii puericultori, în baza unei planificări anuale și a unor planificări
săptămânale, pe grupe de vârstă.

Toate activitățile realizate în creșă sunt sub formă de joc, ca mĳloc de realizare și stimulare
a capacității și creativității acestuia. Jocul este la această vârstă metoda principală de
învățare.

Tipurile de activități desfășurate cu copiii în creșă sunt:

• jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip și apă, jocul de construcție,
jocul didactic;

• activități artistice și de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activități practice și
gospodărești;

• activități de muzică și de mișcare: audiții, jocuri muzicale, jocuri cu text și cânt, cântece,
euritmie;

• activități de creație și de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de
imagini;

• activități de cunoaștere: observări, lecturi după imagini, activități matematice,
convorbiri, experimente, jocuri didactice;

• activități în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri și întreceri sportive, utilizarea
aparatelor de joacă.
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Denumire Adresă Număr locuri

Creșa nr. 1 Aleea Cameliei nr.2, Constanța (în incinta Școlii gimnaziale nr.6, până la
finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare) 80

Creșa nr. 2 Str. Poporului nr.25, Constanța (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare,
modernizare și mansardare) 60

Creșa nr. 13 Al. Pelicanului, nr.3, bl. AV29, Constanța 80
Creșa nr. 18 Al. Cutezătorilor, nr.7, bl. D, Constanța 80
Creșa Licuricii B-dul I.C. Brătianu, nr.50, Constanța 50



Investiții

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 (PNDL 2), au fost accesate fonduri pentru
reabilitarea, modernizarea și mansardarea creșelor: Creșa nr.1, Creșa nr.2, Creșa nr.5.

Scopul principal al acestor investiții este acela de a mări capacitatea celor trei creșe și de a
aduce la standarde europene clădirile existente. Lucrările sunt în execuție în acest moment,
în proporții diferite. În stadiul cel mai avansat al lucrărilor se află Creșa nr.5, situată pe
Aleea Mimozelor nr. 4, apoi Creșa nr. 1, situată pe str. Adamclisi nr. 1 și Creșa nr. 2, situată
pe Aleea Mălinului nr. 4, la care lucrările au început mai târziu comparativ cu celelalte două
creșe.

Prin Compania Națională de Investiții au demarat procedurile cu privire la construirea a
două creșe, o creșă conform proiectul tip “Creșă mare”, situată pe B-dul Aurel Vlaicu, zona
Târgului săptămânal, iar cea de-a a doua, conform proiectului tip “Creșă mică”, situată în
cartierul Palazu Mare, în locul Cantinei sociale, situată pe Str. Tineretului nr. 23.

5.2. Căminul pentru persoane
vârstnice
Instituția are o capacitate de 298 de locuri, beneficiarii fiind cazați în 43 de garsoniere, 114
camere cu două paturi și 9 camere cu 3 paturi. Camerele sunt dotate cu mobilier, fiecare
camera având grup sanitar propriu. În anul 2021 au beneficiat de serviciile Căminului de
bătrâni 233 persoane.

Scopul centrului este acela de a oferi îngrĳirea și asistența socială în regim rezidențial a
persoanelor vârstnice din municipiul Constanța, care necesită acest tip de servicii prin
menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale, pentru depășirea situației
specifice de nevoie socială, depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea
riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Căminul pentru persoane vârstnice
Constanța sunt:

• Persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, la momentul
depunerii cererii, care au nevoie de servicii sociale, în limita locurilor disponibile în
ordinea de priorități stabilită de Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor
vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare.

• Persoane vârstnice singure sau cu soțul/soția, aflate în situații de dificultate sau în risc
de excluziune socială, admise în cămin după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul
de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale în vigoare. Vârstnicii care solicită
servicii sunt evaluați pe baza Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor
vârstnice fiind încadrați intr-un grad de dependență.

Principalele obiective ale centrului:

• sprĳinirea persoanelor vârstnice prin asigurarea de servicii sociale: găzduire, hrană,
îngrĳire, întreținere completă, asistență medicală, psihosocială și crearea unui climat de
viață apropiat familiei;

• evitarea excluderii sociale a acestei categorii de populație;
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• asigurarea autonomiei și siguranței persoanelor vârstnice beneficiare;

• crearea de condiții de îngrĳire care să respecte identitatea și integritatea persoanei
vârstnice;

• stimularea participării persoanei vârstnice la viața socială din instituție și nu numai;

• menținerea/ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice;

• încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

• supravegherea și îngrĳirea medicală primară necesară;

• servicii proximale de asistență psihosocială și medicală;

• consiliere socială, psihologică, juridică, administrativă, medicală, spirituală;

• socializare și petrecere a timpului liber (jocuri de societate, șah, rummy, citirea presei,
excursii, vizionare de emisiuni TV, participarea la concerte și piese de teatru);

• sprĳinirea acțiunilor de voluntariat.

Servicii oferite:

• asigurarea hranei; blocul alimentar cuprinde sala de mese cu o capacitate de 120 locuri,
bucătărie propriu-zisă, depozitul de veselă, sala pentru curățat legume, sala de tranșat
carne, camera frigorifică, birou, depozit alimente, vestiarul personalului, beci pentru
alimente;

• asistență medico-socială (fizioterapie, EKG, stomatologie, psihiatrie, geriatrie,
infirmerie);

• asistență religioasă;

• servicii de menaj, spălătorie, frizerie;

• activități de socializare;

• modalități de petrecere a timpului liber (cluburi, spații pentru vizionare programe TV,
bibliotecă).

La nivelul Căminului pentru persoane vârstnice s-au instituit măsuri de protecție
pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu virusul SARS-COV-2,
astfel:

• s-a realizat supravegherea medicală strictă a tuturor beneficiarilor instituționalizați de
către medicul de familie al acestora;

• s-au achiziționat materiale sanitare, dezinfectanți și echipamente de protecție pentru
diminuarea riscului de infecție;

• se efectuează zilnic triajul epidemiologic al beneficiarilor și angajaților;

• s-a urmărit aplicarea regulilor de igienă de către personalul centrului;

• au fost diseminate materialele primite de la DSP Constanța (postere de informare și
recomandări de conduită în vederea prevenirea răspândirii coronavirusului) în cadrul
centrului;

• s-au achiziționat 10 aparate concentratoare de oxigen;

• s-a efectuat dezinfecție permanentă la cămin (inclusiv spațiile exterioare: curte și
terasă);
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• s-a elaborat, la nivelul centrului, Procedura privind măsurile dispuse la nivelul Căminului
pentru persoane vârstnice, în contextul pandemiei de COVID-19, care a fost revizuită
ulterior;

• pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu virusul SARS-COV-2, s-a
efectuat testarea personalului și a beneficiarilor în conformitate cu Metodologia de
supraveghere a sindromului respirator acut cu noul corona virus (COVID-19) a INSP;

• s-au achiziționat 4 lămpi UV bactericide, cu stativ mobil;

• s-a identificat și operaționalizat un spațiu destinat exclusiv izolării beneficiarilor
confirmați cu infecție COVID – 19 asimptomatici sau cu formă ușoară de boală, inclusiv
cu cameră de dezechipare, hol C la parter;

• s-a identificat și operaționalizat un spațiu destinat exclusiv carantinării contacților direcți
ai beneficiarilor confirmați cu infecție COVID–19, inclusiv cu cameră de dezechipare, hol
D la etajul 2;

• s-au creat circuite funcționale separate atât pentru sectorul de izolare cât și pentru
sectorul de carantină;

• se utilizează materiale de unică folosință pentru efectuarea curățeniei în spațiile de
izolare și carantinare;

• la nivelul căminului s-a amenajat un centru de vaccinare anti-COVID, pentru beneficiari
și angajați, fiind imunizați aproximativ 80% din beneficiari și 90% din angajați;

• s-a obținut avizarea programului de lucru de către DSP;

• s-au achiziționat 13 echipamente de decontaminare a aerului, care oferă beneficii anti
microbiene și antivirale, fără a afecta organismul uman și fără întreruperea activității din
instituție.
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5.3. Cantina de ajutor social
Constanța
Cantina de ajutor social Constanța (cod serviciu social 8899 CPDH -I), are sediul în strada
Petre Romulus nr. 22, Constanța. Scopul cantinei este: asigurarea, prepararea și servirea
hranei beneficiarilor aflați în situație de dificultate, în vederea prevenirii și combaterii
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții
acestora. Cantina de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost
persoanelor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite. La data de
31.12.2021 sunt înregistrați la Cantina Constanța conform H.C.L nr.99/2017 privind
aprobarea unor măsuri referitoare la cantinele de ajutor social din municipiul Constanta, un
număr de 214 beneficiari.

Beneficiarii serviciilor sociale

• copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net
mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

• tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în
condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani,
respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare
de 5 ani, care se află in situația prevăzută la lit. a);

• persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate in
condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

• pensionarii;

• persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele
situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

• persoane încadrate într-un grad de handicap/invaliditate (prin certificat permanent/ cu
termen de revizuire) și bolnavii cronici (conform adeverinței medicale eliberate de medic
specialist);

• orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.
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5.4. Cantina de ajutor social Palazu
Mare
Cantina de ajutor social Palazu Mare (cod serviciu social 8899 CPDH -I), are sediul în strada
Tineretului nr. 23, Constanța. Scopul cantinei este: asigurarea, prepararea și servirea
hranei beneficiarilor aflați în situație de dificultate, în vederea prevenirii și combaterii
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții
acestora. Cantina de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost
persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.

Beneficiarii serviciilor sociale:

• copiii în vârstă de pană la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net
mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

• tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în
condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani,
respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare
de 5 ani, care se află in situația prevăzută la lit. a);

• persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în
condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

• pensionarii;

• persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele
situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

• persoane încadrate într-un grad de handicap/invaliditate (prin certificat permanent sau
cu termen de revizuire) și bolnavii cronici (conform adeverinței medicale eliberate de
medicul specialist);

• orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Un număr de 60 persoane a beneficiat de serviciile Cantinei de ajutor social Palazu Mare
până la data de 31.03.2021.

Începând cu data de 01.04.2021 Cantina de ajutor social Palazu Mare își încheie activitatea
conform HCL nr.32/29.01.2021 prin care se aproba schimbarea destinației imobilului situat
in municipiul Constanta str. Tineretului nr. 23, Palazu Mare, din cantina de ajutor social in
creșă. Conform Dispoziției de primar nr.1763/09.03.2021 se aprobă transferul celor 60 de
beneficiari de la Cantina de ajutor social Palazu Mare la Cantina de ajutor social Constanța.
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5.5. Cluburile de pensionari
Având în vedere evoluția situației epidemiologice din anul 2021 care indică o creștere
alarmantă a numărului de persoane confirmate cu SARS-COV-2 și ținând cont de faptul că
există un risc mai crescut de afecțiuni la categoria de persoane vârstnice, s-a aplicat, ca
măsură de reducere a riscului de îmbolnăvire și de răspândire a virusului, închiderea a 9
dintre cele 12 locații amplasare pe teritoriul municipiului Constanța, cu destinația „Club
pentru pensionari”.

Celelalte 3 locații rămase funcționale deservesc activități ale altor servicii și
birouri din subordinea D.G.A.S. Constanța, după cum urmează:

• Club Zorelelor – Strada Zorelelor nr. 69 bis, în care își desfășoară activitatea serviciul
medicină comunitară – etaj I, care a fost mutat din cadrul SCJU Sf. Andrei; la parter își
desfășoară activitatea personalul serviciului Sprĳin Comunitar și evenimente Sociale
pentru procesarea cererilor din programul RESPECT și CT Bus, etaj II – depozit pentru
Serviciul Informatizare din cadrul Direcției Financiare Organizare Personal.

• Club pensionari Duiliu Zamfirescu – aici își desfășoară activitatea personalul Serviciului
Sprĳin comunitar și evenimente sociale; sarcini: procesare cereri pentru programul
RESPECT și CT Bus, primire si procesare dosare acordare ajutoare încălzire Termoficare
Constanța SRL, CURENT ELECTRIC și GAZE NATURALE.

• Club pensionari KM 4-5 - Șoseaua Mangaliei nr.86A la subsol funcționează adăpostul în
caz de situații de urgență, persoane fără adăpost. La parter își desfășoară activitatea
personalul serviciului Sprĳin Comunitar și evenimente Sociale pentru procesarea
cererilor din programul RESPECT și RATC. La etajul I funcționează adăpostul pentru
victimele violenței domestice.

Pe raza municipiului Constanța, în perioada sezonului cald, se deschid 8 pavilioane de vară
pentru pensionari și sunt amplasate pe teritoriul municipiului Constanța în așa fel încât
pensionarii din fiecare cartier să beneficieze de un astfel de spațiu, pe întreaga durată a
zilei.

• "Pavilion Tomis II" - în parcul Tomis II;

• "Pavilion Teatru de stat" - în parcul din zona teatrului de stat;

• "Pavilion Țara piticilor" - în parcul Tăbăcărie, incintă Țara piticilor;

• "Pavilion Badea Cârțan" - piațeta Badea Cârțan;

• "Pavilion Cet" - Str. Albatrosului;

• "Pavilion Poarta 6" - Str. Brizei;

• "Pavilion Casa de Cultură" - în parcul din zona casei de cultură;

• "Pavilion Gară" - în parcul din zona gării.
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5.6. Sprĳinul comunitar și
evenimentele sociale
Activitatea de acordarea de beneficii sociale se realizează după cum urmează:

Ability Taxi

Ability Taxi oferă transport gratuit, cu o mașină special adaptată, persoanelor cu dizabilități
care folosesc scaune rulante pe raza municipiului Constanța, pentru a facilita deplasarea
acestora. Obiectivul principal al acestui serviciu implementat de Primăria Constanța, prin
Direcția Generală de Asistență Socială, îl reprezintă asigurarea dreptului la transport
adaptat al persoanelor cu dizabilități motorii, utilizatori de fotolii rulante din municipiul
Constanța. Pentru a folosi serviciile ABILITY TAXI, potențialii beneficiari trebuie să aibă
certificat de handicap, să aibă domiciliul în Constanța și să nu fie instituționalizați într-un
centru rezidențial public. Serviciile ABILITY TAXI au fost disponibile începând cu luna
septembrie 2020, până la sfârșitul anului existând 13 beneficiari pentru care s-au făcut 35
transporturi.

Beneficii sociale și persoane vulnerabile

Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale
sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. Complementar
acestora, Primăria municipiului Constanța acordă beneficii sociale persoanelor vulnerabile,
în conformitate cu prevederile hotărârilor de consiliu local. Beneficiile de asistenţă socială
cuprind: alocaţii, indemnizaţii, ajutoare sociale, ajutoare de urgență etc.

Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite,
a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite.

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a
veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai
minimal, precum şi o formă de sprĳin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii
calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute
expres de lege.

Beneficiile de asistenţă socială pot avea caracter individual (acordate persoanei singure,
unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie
particulară şi necesită intervenţie individualizată) sau caracter familial (acordate pentru
creşterea calităţii vieţii în familie şi menţinerea unui mediu familial propice realizării
funcţiilor de bază ale acesteia).
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Categorie Număr beneficiari
Beneficiari permise de călătorie „CT BUS” ian.2021-dec.2021 36.042/lună
Beneficiari programul social „RESPECT” ian.2021-dec.2021 24.684/tranșă
Beneficiari ajutor de încălzire ian.2021-mar.2021

Beneficiari ajutor de încălzire noi.2021-dec.2021

2.130

6.208
Beneficiari ai cutiilor cu produse de igienă (fonduri europene) 2.839
Beneficiari ai cutiilor cu produse alimentare (fonduri europene) 2.839
Beneficiari ai tichetelor pentru mese calde (fonduri europene) 1.269
Copii care au primit cadouri (ghiozdane, rechizite, cărți) cu ocazia începerii anului
școlar 2021 - 2022 31.828

Copii care au primit cadouri (cărți) cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021 31.888
Persoane vulnerabile care au beneficiat de pachete cu alimente în starea de alertă 300



În perioada 01.01-31.12.2021, în cadrul Serviciului beneficii sociale și persoane
vulnerabile, s-au acordat și gestionat următoarele beneficii/servicii sociale:

• Ajutor social: acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 50/2011, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Ajutorul social se
acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau persoanei singure,
pentru asigurarea venitului minim garantat. Pentru sumele acordate sub formă de ajutor
social, una din persoanele majore apte de muncă din familie trebuie să presteze lunar,
la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, pentru toți membrii familiei,
fără a se depăși regimul normal de lucru. Neîndeplinirea obligației de a presta lunar
acțiuni sau lucrări de interes local atrage suspendarea ajutorului social, iar dacă în 3 luni
de la suspendare nu se îndeplinește această obligație, plata ajutorului social încetează.

• Nr. dosare în plată la 31.12.2021: 211 (333 membri);

• Nr. cereri de acordare / modificare cuantum primite și înregistrate în programul
informatic: 58;

• Nr. referate și dispoziții întocmite: 219+219;

• Nr. borderouri întocmite: 74;

• Nr. anchete sociale efectuate: 485;

• Nr. adeverințe eliberate beneficiarilor: 39;

• Nr. persoane consiliate (telefon, email, curtea instituției, teren): 1650.

• Alocație pentru susținerea familiei: acordată conform prevederilor Legii nr.
277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și
completările ulterioare şi ale H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei,
cu modificările și completările ulterioare (se acordă familiilor care realizează venituri
nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei).

• Nr. dosare în plată la 31.12.2021: 68 (258 membri);

• Nr. cereri de acordare / modificare cuantum primite și înregistrate în programul
informatic: 58;

• Nr. referate și dispoziții întocmite: 122+122;

• Nr. borderouri întocmite: 26;

• Nr. anchete sociale efectuate: 161;

• Nr. adeverințe eliberate beneficiarilor: 0;

• Nr. persoane consiliate (telefon, email, curte instituție, teren): 1100.
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• Stimulent educațional: conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu
modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării
în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță și ale H.C.L. nr. 21/2021 privind aprobarea
stabilirii modalității de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate
și de acordare a tichetelor sociale, copiilor provenind din familii defavorizate și care
frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar. Tichetele sociale pentru
grădiniță se acordă copiilor din familii defavorizate care participă la activitățile
organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar și în cazul cărora există atât
riscul de a abandona, cât și de a nu frecventa cursurile preșcolare, din cauza accesului
limitat la resursele economice și la educație. Valoarea nominală lunară minimă a
stimulentului educațional, acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, este de
50 lei/lună. Tichetul social pentru grădiniță se acordă copiilor proveniți din familii
defavorizate, în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii: copilul
este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar, iar venitul lunar pe membru de
familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană
singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
și completările ulterioare.

• Nr. beneficiari la 31.12.2021: 9 (în perioda ianuarie-iunie 2021-15 beneficiari);

• Nr. cereri de acordare / modificare cuantum primite și înregistrate în programul
informatic: 20;

• Nr. Referate și dispozitii întocmite: 26+26;

• Nr. borderouri întocmite / Anexe / procese verbale / comenzi: 16;

• Nr. Anchete sociale efectuate: 8;

• Monitorizări grădinițe: 119;

• Numar tichete predate beneficiarilor: 104;

• Nr. Persoane consiliate (telefon, email, curtea instituției, teren): 44.
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• Indemnizație creștere copil și stimulent de inserție: se acordă conform
prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru
creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.52/2010 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările
ulterioare.

• Indemnizația pentru creșterea copiilor este formă de sprĳin la care au dreptul
persoanele care, in ultimele 24 luni anterior datei nașterii copilului, au realizat timp
de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din
activități agricole supuse impozitului pe venit -venituri supuse impozitului/s-au aflat
în perioade asimilate.

• În vederea creșterii și îngrĳirii copiilor, statul sprĳină familiile prin acordarea
dreptului la concediu pentru creșterea copilului in vârsta de pana la 2 ani, respectiv
3 ani in cazul copilului cu handicap, precum si acordarea unei indemnizație lunare.
De acest drept poate beneficia oricare dintre părinții firești ai copilului, precum și
persoana care a adoptat un copil, cu condiția să îndeplinească criteriile de
eligibilitate.

• Durata de acordare a concediului pentru creșterea copilului se prelungeste
corespunzator in cazul suprapunerii a doua sau mai multor situatii de natura a
genera acest drept. Pe perioada suprapunerii concediilor pentru creșterea copilului in
vârsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cuantumul
indemnizatiei lunare se majoreaza cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe
tara garantat in plata, pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea.

• Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul
pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la stimulent
de inserție. Și persoanele care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor și obțin
venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserție până la împlinirea
de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului încadrat în grad de
handicap.

• Nr. de cereri (însoțite de documente) primite pe email, transformate în PDF și
înregistrate: 2762;

• Nr. de borderouri întocmite: 110.

• Alocații de stat: se acordă conform prevederilor din Legea nr. 61/1993 privind alocația
de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.577/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993, cu
modificările și completările ulterioare.

• Alocaţia de stat pentru copii este o formă de ocrotire a copilului pe care statul o
acordă tuturor copiilor, fără discriminare. De alocaţie de stat pentru copii
beneficiază toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, cât și tinerii care au împlinit
vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional,
organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

• Beneficiază de alocaţie de stat şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără
cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu
părinţii.

• Nr. de cereri (însoțite de documente) primite pe email, transformate în PDF și
înregistrate: 1497;

• Nr. de borderouri întocmite: 24.

• Având în vedere situația pandemică actuală, cererile și documentele justificative
pentru accesarea indemnizației pentru creșterea copilului, alocației de stat și
stimulentului de inserție se primesc pe e-mail. Pentru întocmirea celor 3.592 de
cereri de indemnizație creștere copil, alocație de stat și stimulent de inserție au fost
primite 7.128 de e-mailuri de la solicitanți și s-au acordat în jur de 7.000 de
consilieri (telefon, e-mail, curtea instituției).
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• Total indemnizații creștere și îngrĳire copil, stimulent de inserție și alocații de stat,
primite în perioada 01.01-31.10.2021:

• Nr. cereri (însoțite de documente) primite pe e-mail, transformate în PDF și
înregistrate: 4259;

• Nr. borderouri întocmite: 134;

• Nr. cereri (însoțite de documente) primite și scanate: 1500;

• Nr. emailuri primite de la solicitanți: 8333;

• Nr. persoane consiliate (telefon, email, sediul instituției): 8185;

• Ajutor de urgență: se acordă în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.73/2017 privind
aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul
local.

• Ajutorul de urgență se întemeiază pe principiul solidarității sociale, în cadrul politicii
naționale de asistență socială și se acordă familiilor/persoanelor care se află în
situații de necesitate, în vederea depășirii acestor situații, respectându-se
prevederile art. 47, alin. (1) din Constituția României care stipulează că "Statul este
obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să
asigure cetățenilor un nivel de trai decent."

• Se pot acorda ajutoare urgență familiilor și persoanelor singure care au domiciliul
sau reședința în municipiul Constanța, ale căror venituri nete lunare sunt inferioare
cheltuielilor necesare depășirii situației pentru care se solicită ajutorul și care se află
în una sau mai multe situații de vulnerabilitate socio-economică care pot conduce la
riscul de excluziune socială (au probleme grave de sănătate dovedite cu acte
medicale, au fost evacuate/sunt în risc iminent de evacuare, a decedat o persoană
din familia beneficiară de ajutor social sau dintr-o familie cu venituri reduse care nu
a primit ajutor de deces de la altă instituție, au copii care frecventează cursurile
școlare, elevi majori sau studenți, în scopul: achitării taxelor şcolare şi/sau a altor
cheltuieli ocazionate de frecventarea unei unităţi de învăţământ, achiziţionării de
rechizite şi/sau îmbracăminte pentru aceştia sau achitării cheltuielilor ocazionate de
participarea la un anumit concurs sau la festivitatea de decernare a unui premiu
câştigat, locuiesc în condiţii improprii unui trai decent, în case degradate ca urmare
a sărăciei extreme și necesită sprĳin pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, pentru
repararea locuințelor și pentru racordarea la rețelele de apă și electricitate sau sunt
persoane fără adăpost, se află în situaţii de necesitate ca urmare a distrugerii
bunurilor imobile și mobile cauzate de incendii sau inundații și, datorită faptului că
au venituri inferioare cheltuielilor lunare de strictă necesitate şi nu sunt susţinute
financiar de alţi membrii de familie, nu pot remedia din surse proprii pagubele
produse).

• Nr. persoane consiliate (telefon, email, sediul instituției): aprox. 120;

• Nr. ajutoare de urgență acordate: 27;

• Suma acordată: 118.228 lei.
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• Subvenții asociații și fundații conform prevederilor Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subvenții asociațiilor şi fundațiilor române cu personalitate juridică care
înființează şi administrează unității de asistență socială, cu modificările și completările
ulterioare, ale H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor
române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență
socială, cu modificările și completările ulterioare; În anul 2021 s-a acordat subvenție
FUNDATIEI GIOVANNI BOSCO pentru 17 copii din centrul de zi și 5 copii din casele de
tip familial. Subventia propusă a fi acordata in anul 2021 este în cuantum de 50.700 lei
( 35.700 centru zi si 15.000 casele de tip familial).

• Anchete sociale pentru persoane care solicită încadrarea în grad de handicap (anexa
6 din H.G. nr. .430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap):

• Nr. cereri de solicitare primite, înregistrate: 1725;

• Nr. anchete sociale efectuate: 1699;

• Nr. persoane consiliate (telefon, email, sediul instituției, teren): 2500;

• Nr. adrese întocmite: 27.
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5.7. Serviciul de medicină școlară
Asistența medicală și de medicină stomatologică acordată preșcolarilor, elevilor și
studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ se asigură în
cabinetele școlare de medicină generală și medicină dentară din grădinițe, școli, licee și
unități de învățământ superior de stat. Asistența medicală și de medicină stomatologică din
cabinetele medicale școlare se asigură de următoarele categorii profesionale:

• 18 medici de medicină generală / medicină de familie;

• 15 medici de medicină dentară cu drept de liberă practică;

• 103 asistenți medicali.

Această activitate se asigură în cabinetele medicale școlare de medicină generală și
medicină dentară din grădinițe, școli, licee și unități de învățământ superior de stat și
presupune îndeplinirea în principal a următoarelor atribuții principale:

• acordă îngrĳiri medicale pentru afecțiuni curente, care nu necesită apelarea la Serviciul
unic de urgență - 112, până la preluarea copilului de către medicul de familie sau în
colaborare cu acesta;

• efectuează acțiuni medicale curative: acordarea de consultații medicale la cerere,
eliberarea de bilete de trimitere în regim special și de rețete gratuite și acordarea de
prim ajutor în caz de urgență;

• evaluează starea de sănătate a preșcolarilor, elevilor și studenților cu monitorizarea
celor cu afecțiuni cornice și eliberarea documentelor medicale necesare (scutiri medicale
pentru orele de educație fizica, motivarea absentelor școlare);

• asigură menținerea stării de sănătate individuală și colectivă prin imunizări, atunci când
este cazul, triaj epidemiologic după fiecare vacanță școlară sau ori de câte ori este
nevoie;

• asigură un mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi prin
identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității, gestionarea
circuitelor funcționale și verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;

• desfășoară activități de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață
sănătos.

Cabinete medicale școlare și locațiile acestora (Sursa: D.G.A.S. Constanța):
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• Colegiul Național Mihai Eminescu
(Medicină generală, dentară)

› Adresa: Str. Traian, Nr. 19

• Școala Gimnazială Nr. 28 Dan Barbilian
(Medicină generală)

› Adresa: Str. Decebal, Nr. 15

• Colegiul Comercial Carol I (Medicină
generală)

› Adresa: Str. Decebal, Nr. 15

• Școala Gimnazială Nr. 36 Dimitrie
Știubei (Medicină generală)

› Adresa: Alea Fragilor, Nr. 1

• Liceul Tehnologic Virgil Madgearu
(Medicină generală)

› Adresa: Aleea Melodiei, Nr. 3

• Liceul Teoretic George Călinescu
(Medicină generală, dentară)

› Adresa: Str. Dobrilă Eugeniu, Nr. 6

• Școala Gimnazială Nr. 29 Mihai Viteazul
(Medicină generală)

› Adresa: Str. Cișmelei, Nr. 13

• Grădinița Cu Program Normal Nr. 51
(Medicină generală)

› Adresa: Str. Badea Cârțan, Nr. 8
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• Colegiul Tehnic Tomis (Medicină
generală, dentară)

› Adresa: Blvd. Tomis, Nr. 153

• Liceul George Emil Palade (Medicină
generală)

› Adresa: Str. N. Iorga, Nr. 87

• Scoala Gimnazială Nr. 30 Gheorghe
Țițeica (Medicină generală)

› Adresa: Str. Flămânda, Nr. 13

• Grădinița cu P.P. Nr. 6 (Medicină
generală)

› Adresa: Str. Cameliei, Nr. 2

• Școala Gimnazială Nr. 12 B.P. Hașdeu
(Medicină generală, dentară)

› Adresa: Str. B.P. Hașdeu, Nr. 98

• Școala Gimnazială Nr. 6 Nicolae
Titulescu (Medicină generală, dentară)

› Adresa: Str. Cameliei, Nr. 2

• Grădinița Cu Program Normal Zubeyde
Hanim (Medicină generală)

› Adresa: Str. B.P. Hașdeu, Nr. 53

• Grădinița Cu Program Normalnr. 9 Tom
Degețel (Medicină generală)

› Adresa: Str. Delfinului, Nr. 2

• Grădinița Cu Program Normal Nr. 48
Gulliver (Medicină generală)

› Adresa: Str. B.P. Hasdeu, Nr. 98

• Grădinița Cu Pp. Nr. 13 Norocel
(Medicină generală)

› Adresa: Str. Iasomiei, Nr. 3

• Liceul Tehnologic Gheorghe Duca
(C.F.R.) (Medicină generală)

› Adresa: Str. Vifor Haiducul, Nr. 34

• Colegiul Tehnic Pontica (Agricol)
(Medicină generală)

› Adresa: Str. I.C. Bratianu, Nr. 248

• Școala Gimnazială Nr. 31 (Medicină
generală)

› Adresa: Str. I.C. Brătianu, Nr. 141

• Grădinița Cu Pp. Nr. 14 Căsuța De
Turtă Dulce (Medicină generală)

› Adresa: Aleea Dealului, Nr. 1

• Gradinița Cu Program Normal/Prelungit
Nr. 10 (Medicină generală)

› Adresa: Aleea Topolog, Nr. 8

• Colegiul Tehnic Energetic (Medicină
generală)

› Adresa: Bld. Mamaia, Nr. 284

• Școala Gimnazială Nr. 3 Ciprian
Porumbescu (Medicină generală)

› Adresa: Str. Ciprian Porumbescu, Nr.
3a

• Gradinița cu P.P. Nr. 45 (Medicină
generală)

› Adresa: Str. Unirii, Nr. 68

• Colegiul National Pedagocic Constantin
Brătescu (Medicină generală, dentară)

› Adresa: Str. Rascoalei 1907, Nr. 42

• Liceul cu program sportiv Nicolae
Rotaru (Medicină generală)

› Adresa: Str. Ion Corvin, Nr. 2

• Școala Gimnazială Nr. 11 Dr.
Constantin Angelescu (Medicină
generală)

› Adresa: Str. Călărași, Nr. 48

• Liceul Tehnologic Ioan N. Roman
(Medicină generală)

› Adresa: Str. Cuza Vodă, Nr. 80

• Școala Gimnazială Nr. 24 Ion Jalea
(Medicină generală)

› Adresa: Str. Grivitei, Nr. 70

• Liceul Tehnologic C.A. Rosetti (SNC)
(Medicină generală)

› Adresa: Bld. 1 Mai, Nr. 44

• Grădinița cu program normal Rosetti
(Medicină generală)

› Adresa: Bld. 1 Mai, Nr. 44
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• Grădinița cu P.P. Nr. 42 (Medicină
generală)

› Adresa: Bld. 1 Mai, Nr. 48

• Grădinița cu P.P. Nr. 57 (Medicină
generală)

› Adresa: Sos. Mangaliei, Nr. 74

• Colegiul Național de Arte Regina Maria
(Medicină generală)

› Adresa: Bld. Al. Lăpușneanu, Nr. 11

• Școala Gimnazială Nr. 10 Mihail Koiciu
(Medicină generală, dentară)

› Adresa: Str. Izvor, Nr. 26

• Grădinița cu P.P. Nr. 46 Azur (Medicină
generală)

› Adresa: Str. Aluniș, Nr. 2 Bis

• Școala Gimnazială Nr. 22 I.C. Brătianu
(Medicină generală)

› Adresa: Str. Razvan Vodă, Nr. 6

• Grădinița cu P.P. Nr. 2 (Medicină
generală)

› Adresa: Str. Alba Iulia, Nr. 5

• Grădinița cu P.P. Nr. 49 Lumea Copiilor
(Medicină generală)

› Adresa: Aleea Pelicanului, Nr. 2

• Colegiul Tehnic De Marină A.I. Cuza
(Medicină generală)

› Adresa: Aleea Pajurei, Nr. 1

• Școala Gimnazială Nr. 40 Aurel Vlaicu
(Medicină generală)

› Adresa: Aleea Pelicanului, Nr. 2a

• Gradinița cu P.P. Nr. 53 (Medicină
generală)

› Adresa: Str. Steluței, Fe 14

• Școala Gimnazială Nr. 37 (Medicină
generală)

› Adresa: Str. Arcului, Nr. 8

• Școala Gimnazială Nr. 33 Anghel
Saligny (Medicină generală)

› Adresa: Str. Narciselor, Nr. 8

• Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida,
Liceul Auto (Medicină generală)

› Adresa: Aleea Pelicanului, Nr. 3

• Grădinița cu P.P. Nr. 19 Dumbrava
Minunată (Medicină generală)

› Adresa: Str. Progresului, Nr. 7

• Grădinița cu P.P. Nr. 33 (Medicină
generală)

› Adresa: Prl. Liliacului, Nr. 32

• Liceul Tehnologic Gheorghe Miron
Costin (Medicină generală)

› Adresa: Bld. Aurel Vlaicu, Nr. 86

• Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae
Tonitza (Medicină generală)

› Adresa: Str. Solidarității Nr. 8

• Gradinița cu P.P. Nr. 36 Steluțele Mării
(Medicină generală)

› Adresa: Str. Corbului, Nr. 2

• Grădinița cu P.P. Nr. 47 Lumea
Poveștilor (Medicină generală)

› Adresa: Str. Solidarității Nr. 8

• Liceul Teoretic Lucian Blaga (Medicină
generală, dentară)

› Adresa: Str. Mărțișorului, Nr. 3-5

• Grădinița cu P.P. Perluțele Mării
(Medicină generală)

› Adresa: Str. Mihai Viteazu, Nr. 56

• Grădinița cu P.P. Nr. 8 (Medicină
generală)

› Adresa: Str. Lăcrămioarei, Nr. 8

• Grădinița cu P.P. Nr 44 (Medicină
generală)

› Adresa: Str. Labirintului, Nr. 8

• Școala Gimnazială Nr. 7 Remus
Opreanu (Medicină dentară)

› Adresa: Str. Adamclisi, Nr. 4

• Școala Gimnazială Nr. 16 Marin
Ionescu Dobrogianu (Medicină dentară)

› Adresa: Șos. Mangaliei, Nr. 103



• Liceul Teoretic Decebal (Medicină dentară)

› Adresa: Aleea Horia Agarici, Nr. 4

• Liceul Teoretic Ovidius (Medicină dentară)

› Adresa: Stradela Basarabi, Nr. 2

• Grup Școlar Gh. Miron Costin (Medicină dentară)

› Adresa: Bld. Aurel Vlaicu, Nr. 86

5.8. Alte activități, prestații și
servicii sociale
Adăpostul “Sfânta Filofteia”

Adăpostul „Sfânta Filofteia” din cadrul Direcției Generale de asistență socială Constanța
funcționează începând cu data de 14.09.2020 la etajul I al Complexului comercial „Doi
Cocoși”. Spațiul, în suprafață de aproape 372,6 mp, a fost reamenajat, compartimentat,
utilat și mobilat, în conformitate cu standardele pentru serviciile sociale organizate ca
adăposturi de noapte. Adăpostul are o capacitate de 50 de locuri: 1 dormitor pentru femei
cu 14 paturi și 1 dormitor pentru bărbați cu 36 de paturi, dotate cu grupuri sanitare și
dușuri. Spațiul deține sală de socializare, sală de primire, 1 birou pentru personal și spațiu
pentru mașină de spălat. Serviciul social furnizează gratuit persoanelor fără adăpost servicii
de îngrĳire personală, supraveghere, găzduire temporară pe timp de noapte, în vederea
depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială,
promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Principalele activități oferite în acest
adăpost sunt: cazare pe perioada nopții 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 6
luni; asigurarea condițiilor pentru igienă corporală (duș), igienizarea lenjeriei beneficiarilor;
supravegherea beneficiarilor pe timpul nopții; asigurarea unor echipamente de
cazarmament adecvate. De serviciile adăpostului "Sfânta Filofteia” a beneficiat în anul 2021
un număr de 20 persoane. În urma pandemiei de Covid-19 la recomandarea Direcției de
Sănătate Publică Constanța adăpostul de noapte a funcționat la 25 % din capacitatea
acestuia.

În cadrul adăpostului de noapte Sfânta Filofteia, începând cu data de 29.07.2021 s-a
înființat Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială. Scopul acestui centru este de a
furniza gratuit persoanelor fără adăpost servicii de informare, consiliere, educație extra
curriculară, facilitare acces pe piața muncii, la locuință, la servicii medicale și de educație,
la servicii de formare și reconversie profesională, activități de orientare vocațională, terapii
diverse, activități de petrecere a timpului liber, activități de voluntariat, masă caldă și/sau
rece (în funcție de resursele disponibile), în concordanță cu nevoile individuale identificate,
în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune
socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Serviciile oferite în cadrul
Centrului de zi pentru integrare/reintegrare sociala sunt următoarele: ancheta socială și
evaluarea nevoilor beneficiarului și a situației de dificultate în care se află acesta,
elaborarea planului de intervenție individualizat, facilitarea accesului la cursuri de formare/
reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă, alte activități care
contribuie la reînșirați în familie și în comunitate a beneficiarilor, precum și servicii de
consiliere psihologică privind optimizarea motivațională, susținere psiho-emoţională,
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menținerea unui stil de viață sănătos, dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă
în funcție de resursele individuale, diminuarea consumului de alcool, tutun, prevenirea
bolilor transmisibile și servicii pentru igiena personală. Principalele activități derulate de
centrul de zi sunt : activități de informare a beneficiarilor, consiliere psihosocială, orientare
vocațională și consiliere ocupațională, activități de socializare și recreative (ludoterapie);
consiliere psihologică individuală și de grup.

Asistență medicală comunitară:

Asistența medicală comunitară se asigură de către următoarele categorii profesionale:

• 4 asistenți medicali comunitari;

• 2 mediatori sanitari.

Compartimentului de asistență medicală comunitară are drept scop îmbunătățirea stării de
sănătate a populației vulnerabile din municipiul Constanța prin asigurarea echitabilă a
accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de
statutul socioeconomic, nivelul de educație sau de distanța față de furnizorul de servicii
medicale.

Acest compartiment este sprĳinit tehnic și metodologic de compartimentul de specialitate
din cadrul Direcției de sănătate publică Constanța.

Compartimentul de prevenție, derulare și coordonare programe de sănătate:

Misiunea acestui compartiment este de a coordona și controla implementarea și realizarea
programelor locale de sănătate prin desfășurarea activităților specifice la nivel local.
Împreuna cu specialiștii în domeniul sănătății se implementează programe de sănătate
publică identificate la nivel local.

În colaborare cu Comisia mixtă pentru elaborarea „Strategiei de sănătate a municipiului
Constanța, se duc la îndeplinire programe locale de sănătate aprobate la nivel local.

Serviciul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități a monitorizat în anul
2021 o medie lunară de 1295 de dosare ale bolnavilor care primesc indemnizații lunare
acordate persoanelor încadrate în gradul grav de dizabilitate și un număr mediu lunar de
873 dosare ale asistenților personali – angajați cu contract de muncă la DGAS Constanța și
care îngrĳesc de persoane (adulte și copii) cu gradul grav de dizabilitate.

În anul 2021 au fost vizitate la domiciliu un număr de 2.013 persoane încadrate în gradul
de handicap "grav cu asistent personal" care beneficiază, fie de serviciile unui asistent
personal, fie de indemnizaţie în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal
gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a
personalului plătit din fonduri publice.

Violența domestică - Centrul de Găzduire Sfânta Sofia

Este un serviciu social fără personalitate juridică, organizat ca locuință protejată putând
găzdui un număr de maxim 6 beneficiari. Beneficiarii centrului sunt: adulții, victime ale
violenței domestice, cupluri părinte/reprezentant legal-copil. Centrul este destinat cu
precădere victimelor care nu au locuință proprie și care au nevoie să-și continue procesul
de pregătire și adaptare la viața independentă, precum și reinserția socio-profesională până
la identificarea unei soluții de locuire. Centrul oferă cazare pe durată determinată de timp
de până la 1 an, supraveghere, îngrĳire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare
vocațională, reabilitare și reinserție socio-profesională pentru o viață independentă. În
cursul anului 2021, în centru au fost găzduite 3 persoane.
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Programul “Infant”

Obiectivul programului "Infant" este creșterea natalității în rândul populației de pe raza
municipiului Constanța, prin acordarea de sprĳin financiar pentru efectuarea procedurii de
fertilizare în vitro. Beneficiarii pot fi femeile singure sau cuplurile care au diagnostic de
infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în
tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical. În anul 2021
s-au primit un număr de 45 dosare, din care s-au aprobat 58 dosare, au fost respinse 4. S-
au distribuit către beneficiari un număr de 54 de vouchere Infant.

Serviciul autoritate tutelară

Serviciul autoritate tutelară dispune de un efectiv de 11 angajați, respectiv șef serviciu, doi
referenți, doi consilieri, cinci inspectori și un psiholog, dispunând la finalul anului 2021 de
un post de inspector superior vacant.

În intervalul de timp cuprins între 01.01.2021 și 31.12.2021, Serviciul autoritate tutelară a
avut o atribuții bazate exclusiv pe interacțiunea cu publicul, aducându-și aportul în
promovarea drepturilor minorilor și ale persoanelor majore aflate în dificultate (persoane
vârstnice și persoane cu dizabilități psihice). În conformitate cu fișa postului, reprezentanții
serviciului au desfășurat, în principal, activități cuprinzând:

• Deplasare pe teren la domiciliul părților sau la alte adrese indicate, culegere de
informații și întocmirea a 644 anchete psihosociale cu privire la modalitatea de
exercitare a autorității părintești, stabilirea locuinței la domiciliul unuia dintre părinți,
stabilirea cuantumului contribuției și a programului de vizită a părintelui nerezident în
cazurile de divorț și reglementarea vizitării minorului, la solicitarea instanțelor
judecătorești, a notarului public sau a mediatorului;

• Deplasare în teren și redactarea a 496 anchete sociale pentru completarea dosarelor de
indemnizație pentru creșterea copilului, pentru alocații sau pentru clarificarea situației
familiale și locative a persoanelor cu dizabilități;

• Analizare și soluționarea unui număr de 269 de dosare în vederea protejării intereselor
persoanelor cu dizabilități sau ale minorilor, care au avut ca finalitate emiterea a 269
dispoziții cu referatele aferente, având ca obiect instituire curatelă și numire curator
special. Pentru redactarea lor, a fost necesară corespondența cu birourile notariale sau
cu familia ocrotitului, pentru furnizarea actelor ce au stat la baza întocmirii referatelor,
respectiv a dispozițiilor. Solicitanții, în cazul dispozițiilor, au fost: instanța, birouri
notariale sau petenți;

• Întocmire dosar în vederea promovării, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios,
a acțiunii de punere sub interdicție a persoanelor încadrate în grad de handicap, ce nu
au aparținători sau ai căror aparținători refuză sarcina îngrĳirii;

• Îndeplinirea atribuțiilor de curator special/tutore pentru persoane fără aparținători sau
ai căror aparținători refuză sa se ocupe de acestea, pentru care s-a demarat în instanță
acțiune de punere sub interdicție și numire a unui tutore;

• Monitorizare și gestionare a 350 dosare de tutelă, colaborând cu instanța de judecată,
în vederea respectării drepturilor persoanelor puse sub interdicție, pentru care a fost
numit un tutore;

• Oferire de consiliere, respectiv un număr de 1015 situații, în vederea prezentării cadrului
legislativ, a drepturilor și obligațiilor fiecărei părți implicate, cu sublinierea respectării
interesului superior al copilului/persoanei cu dizabilități. În cadrul serviciului activează
un psiholog, care are rolul de a analiza situațiile de risc pentru minori ai căror părinți se
află în proces de divorț sau pentru minorii care necesită consiliere psihologică pentru a
depăși situații tensionate generate de procese prelungite sau cu impact negativ;

• Deplasare în teren, culegere de informații și întocmire ancheta socială cu privire la
contractele de întreținere încheiate de persoane vârstnice;

• Consiliere persoane vârstnice cu privire la clauzele contractelor de întreținere sau
contractelor cu clauză de întreținere, sau alte acte juridice pe care urmează sa le
încheie, în baza Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
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• Deplasarea la birourile notariale în vederea asistării persoanelor vârstnice la încheierea
contractelor de întreținere;

• Medierea eventualelor conflicte ce pot să apară în derularea contractelor de întreținere
încheiate de vârstnici;

• Corespondență reprezentată de 2468 adrese si răspunsuri pentru furnizarea de
informații sau pentru solicitarea de informații, care sa înlesnească alegerea soluțiilor
optime pentru promovarea interesului superior al persoanelor vulnerabile, cu
respectarea cadrului legal în vigoare.

Protecția și promovarea drepturilor copilului

În cadrul Serviciului protecția și promovarea drepturilor copilului sunt desfășurate activități
privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului.

În vederea respectării prevederilor legale, angajații din cadrul acestui serviciu desfășoară
următoarele activități:

• Întocmesc dispoziţii şi planuri de servicii în baza cărora se realizează planificarea
acordării de servicii şi prestaţii în vederea prevenirii separării copilului de familia sa,
reprezentare în instanţe şi instituţii pentru diferite cauze, comunică dispoziţiile şi
urmăresc aducerea lor la îndeplinire, înregistrează dispoziţiile în evidenţa Serviciului
protecţia și promovarea drepturilor copilului;

• Efectuează în teren şi întocmesc anchete sociale familiilor cu domiciliul în municipiul
Constanţa ai căror copii sunt internaţi în instituţii de recuperare şi reabilitare din ţară,
în vederea reintegrării lor în familia naturală sau în familia extinsă;

• Monitorizează minorii reintegraţi în familiile naturale, în conformitate cu art. 74 din
Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

• Realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copiilor care au
fost părăsiţi de mame în maternitate, a copilului găsit în familie sau într-un loc public,
precum şi a celui părăsit de părinţi în alte unităţi sanitare, a cărui naştere nu a fost
înregistrată;

• Eliberează adeverinţe conform Legii nr. 272/2004 republicată şi HG nr. 691/2015, pentru
părinţii care pleacă să lucreze în străinătate şi notifică primăria în acest sens;

• Monitorizează situaţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate,
oferind consiliere persoanelor care se ocupă de creşterea minorilor şi pregătind dosarele
pentru obţinerea unor ajutoare acolo unde se impune;

• Colaborează cu medicii de familie şi instituţiile medicale în vederea identificării precoce
a gravidei aflate în situaţie de risc social şi face toate demersurile necesare pentru
acordarea de servicii sociale pentru prevenirea părăsirii copilului în unităţi sanitare;

• Monitorizează situaţia minorilor pentru care s-a instituit măsura tutelei şi transmite
către AJPIS raportul trimestrial privitor la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale,
morale sau sociale a copiilor;

• Colaborează cu instituţiile de învăţământ şi solicită informaţii cu privire la situaţia
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate în conformitate cu
prevederile HG nr. 691/2015;

• Efectuează monitorizarea programului de vizită la solicitarea părinților, întocmind în
baza celor constatate rapoarte de monitorizare pe care le înmânează ambelor părți,
putând fi folosite în instanță;

• Efectuează anchete sociale în vederea încadrării copilului în grad de handicap/orientare
școlară.

• Oferă consiliere psihologică copiilor/familiilor aflați în situații de risc.

• Oferă consiliere și monitorizare cazurilor speciale din unitățile de învățământ la
solicitarea directă a acestora.
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În funcție de caz, sunt situații când activitatea se desfășoară și în afara orelor de program,
de exemplu: activități desfășurate cu organele de poliție pentru combaterea cerșetoriei și
monitorizarea programului de vizită la solicitarea părintelui nerezident, în funcție de
programul de vizită stabilit de instanță, acest program fiind de regulă stabilit în week-end.
Conform Legii 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului
angajații serviciului participă la monitorizarea programului de vizită.

În anul 2021, în cadrul Serviciului protecția și promovarea drepturilor copilului s-au efectuat
următoarele lucrări:

• 682 anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C, fundații și diverse instituții din țară;

• 171 anchete pentru S.C.J.U. (nou născuți, minori, mame minore sau gravide în situație
de risc);

• 492 anchete sociale în vederea încadrării copilului în grad de handicap/orientare școlară;

• 130 rapoarte de monitorizare pentru minorii aflați în situație de risc – Fiecare
monitorizare a fost făcută lunar pentru o perioadă cuprinsă între 2- 6 luni, în funcție de
situație;

• 342 rapoarte de monitorizare pentru minorii aflați în situație de risc – Fiecare
monitorizare a fost făcută lunar pentru o perioadă cuprinsă între 2- 6 luni, în funcție de
situație;

• 6 anchete sociale minori infractori - la solicitarea organelor de cercetare penală;

• 216 rapoarte monitorizare minori încadrați în grad de handicap;

• 198 rapoarte de monitorizare plan abilitare – reabilitare copii cu dizabilități și cu
certificate de orientare școlară;

• 465 consilieri telefonice la sediul instituției;

• 34 consilieri parentale privind reducerea comportamentelor negative ale copiilor și
îmbunătățirea relației părinte-copil;

• 269 lucrări de corespondență care cuprind anchete sociale către instituții din alte județe;

• 80 rapoarte de evaluare inițială pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în
străinătate;

• 10 notificări conform Legii 272/2004, republicată;

• 5 dosare monitorizări program de vizită – monitorizarea a fost cuprinsă între 3 și 5 luni
fiind efectuate vizite în weekend conform hotărârilor judecătorești;

• 20 lucrări de stare civilă – certificate, extrase, declarări nașteri, la care se adaugă și
adresele către alte primării și servicii de stare civilă din țară, inclusiv deplasări la diverse
instituții pentru obținerea documentelor necesare;

• 3 anchete sociale pentru proiectul ,,Lumină pentru educațieʺ

• 1 anchetă pentru fundația ,,Giovani Boscoʺ

• 22 monitorizări tutelă;

• 1 propunere plan servicii cu anchetă socială, referat propuneri servicii și redactat
dispoziție semnată de primar;

• Participare webinar – Pachet Minim de Servicii, baza pentru implementarea Garanției
pentru Copii în România din cadrul Școlii de vară;

• Participare la conferință organizată de Salvați Copii România pentru a marca finalizarea
proiectului ,Și eu vreau la școală, derulat în perioada 11.04.2018 10.10.2021;
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• Pe tot parcursul anului toți angajații serviciului au desfășurat zilnic câte 4 - 5 ore la
Centrul de vaccinare de la Pavilionul Expozițional, restul programului desfășurându-se
la birou și în teren pentru efectuarea anchetelor sociale și monitorizarea situației
minorilor și familiilor acestora;

• Întocmire proces verbal si fisa prezenta privind domeniul eticii si integritatii.
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Siguranța, ordinea și
liniștea publică:
Poliția Locală

Pe parcursul anului 2021, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală
Constanța au acționat în scopul îndeplinirii atribuțiilor și activităților prevăzute de legislația
specifică, în următoarele domenii:

• ordinea și liniștea publică;

• circulația pe drumurile publice;

• disciplina în construcții și afișajul stradal;

• protecția mediului;

• activitatea comercială;

• evidența proceselor verbale.

Structura de poliție locală a fost organizată în anul 2010 prin preluarea posturilor și a
personalului poliției comunitare precum și a altor structuri din aparatul de specialitate al
primarului responsabil cu controlul disciplinei în construcții, protecției mediului și activității
comerciale cu încadrarea numărului de posturi stabilit în condițiile stabilite de lege.

Direcția Generală Poliția Locală Constanța s-a înființat în anul 2017, prin reorganizarea
Direcției Poliția Locală la nivel de direcție generală, fără personalitate juridică, ca și
compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Constanța.

În anul 2021 Direcția Generala Poliția Locală și-a desfășurat activitatea cu un efectiv de 185
de polițiști locali, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, când efectivul poliției locale
era de 208 de polițiști locali, înregistrându-se astfel o descreștere de 11,05%.

6
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La nivelul Direcției Generale Poliția Locala au fost înregistrate in anul 2021, comparativ cu
aceeași perioadă a anului 2020, următoarele rezultate:

Nr. Total, Sursa: Direcția Generală Poliția Locală Constanța

Valoare, Sursa: Direcția Generală Poliția Locală Constanța
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2020 v. 2021: total sancțiuni contravenționale înregistrate la nivelul DGPL, conform
Direcției Generale Poliția Locală Constanța:

2020 v. 2021: taloare sancțiuni contravenționale înregistrate la nivelul DGPL, conform
Direcției Generale Poliția Locală Constanța:
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6.1. Biroul baze de date, dispecerat
și armament
În cursul anului 2021, polițiștii locali din cadrul biroului au desfășurat următoarele activități:

• cunoașterea permanentă a situației operative din teren, informarea în timp real a
conducerii instituției despre situația existentă, precum și transmiterea operativă a
dispozițiilor acesteia către efective;

• recepționarea apelurilor telefonice, cât și a mesajelor primite prin intermediul aplicației
whatsapp de la personalul propriu (până la data de 31.01.2021), oferind acestora
informații de interes personal sau comunitar, cu respectarea normelor legale în vigoare
privind liberul acces la informațiile de interes public;

• primirea, notarea în registrul de evidență și transmiterea, prin mĳloacele de comunicare
aflate la dispoziție, a sesizărilor, personalului propriu coordonându-i și oferindu-le
susținerea logistică prin acordarea la solicitare, de date suplimentare în scopul
soluționării operative a acestora, precum și prin interogarea bazelor de date ale
Ministerului Afacerilor Interne;

• asigurarea primirii rapoartelor de la personalul care acționează în teren, implementând,
în bazele de date ale poliției locale elementele stabilite prin programele de aplicație
specifice, informând ori de câte ori este nevoie conducerea instituției în legătură cu
evoluția situației operative a tuturor serviciilor din cadrul Direcției generale poliția
locală;

• punerea în valoare a resurselor informaționale centralizate;

• menținerea unei legături permanente cu serviciile din cadrul Primăriei municipiului
Constanța, precum și cu alte instituții/servicii publice, în limitele stabilite de către
conducătorii structurilor din cadrul DGPL, în timpul desfășurării activităților specifice
printre care am putea enumera:

• starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere;

• nefuncționarea mĳloacelor de semnalizare optice;

• necesitatea salubrizării unor zone, precum și pentru eliminarea efectelor produse de
fenomenele meteo nefavorabile.

• conectarea la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne permițând efectuarea
unui număr de 48.355 interogări înregistrându-se astfel o creștere față de aceeași
perioadă a anului precedent, cu 73,18%, când au fost efectuate 27.922 interogări.

2020 v. 2021: sesizări telefonice recepționate
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6.2. Biroul de ordine publică și Biroul
de monitorizare zone publice și
intervenție
În cursul anului 2021, polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și al liniștii publice au
desfășurat activități în interesul comunității locale, pentru asigurarea ordinii și liniștii
publice în imediata apropiere a unităților de învățământ, a unităților sanitare, în zonele de
agrement, parcuri, cimitire, precum și alte locuri publice, stabilite prin Planul de ordine și
siguranță publică al poliției locale, ocazie cu care:

• au fost aplicate un număr de 25.926 sancțiuni contravenționale, față de 16.890 în anul
2020, ceea ce reprezintă o creștere de 41,26%;

• au fost constatate 61 de infracțiuni în flagrant, cu o scădere de 44.5% față de anul 2020,
când au fost constatate un număr de 110;

• au fost legitimate 34.759 persoane, fiind identificați și predați către DGASPC / DGAS /
Poliție 215 de persoane, din care 89 minori și 126 adulți, precum și 24 persoane
urmărite.

În anul 2021 polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice au desfășurat
independent activități specifice, acestea fiind orientate în principal pentru:

• creșterea gradului de siguranță publică în zonele identificate ca fiind un potențial pericol
criminogen;

• executarea acțiunilor organizate la nivelul Direcției generale poliția locală pe linia ordinii
și liniștii publice (provocare și participare la scandal, tulburarea liniștii publice, consumul
de băuturi alcoolice pe domeniul public, apelarea la mila publicului, etc), eliberarea
domeniului public de persoanele și adăposturile improvizate ori obiecte depozitate/care
blochează domeniul public, prevenirea și combaterea răscolirii, adunării și depozitării
deșeurilor de orice fel pe domeniul public; a transportului public local de persoane, a
identificării de persoane ce locuiesc în diverse imobile, etc., în colaborare cu lucrători din
cadrul serviciilor cu atribuții în domeniile circulație pe drumurile publice, activitate
comercială și protecția mediului;

• supravegherea teritoriului, a celor 32 de unități de învățământ, care sunt repartizate
Direcției Generale Poliției Locale, conform Planului local comun de acțiune nr.
183083/14.09.2021 (grădinițe, scoli generale, licee, facultăți), a unităților sanitare
publice, a parcurilor, a locurilor de joacă, a piețelor, a parcărilor auto aflate pe domeniul
public sau privat al unității administrativ- teritoriale de pe raza teritorială de
competență;

• însoțirea și protecția lucrătorilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Constanța ori din cadrul unor Servicii Publice, cu ocazia unor acțiuni
tematice (CT BUS - campanie de informare și conștientizare a călătorilor referitor la
respectarea normelor de protecție sanitară, deplasări cu autobuzele școlare, controlae
inopinate; RAEDPP Constanța - preluarea unor spații locative ori sprĳin identificare
persoane ce ocupau spații ale acestora; DGAS - anchete sociale, deplasări vaccinare,
predare - primire persoane ce fac parte din categorii socialedefavorizate; DGGSP -
verificări depozite deșeuri; SCPLEP - oficierii de ceremonii în afara sediului de către
ofițeri de stare civilă, etc.);
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• identificarea și verificarea zonelor/locurilor unde se depun frecvent și in mod necontrolat
deșeuri de orice fel (inerte, menajere, etc.), precum și depistarea persoanelor care
aruncă/depozitează deșeuri pe domeniul public, în loc nepermis;

• identificarea clădirilor dezafectate din zona peninsulară, precum și depistarea
persoanelor care pătrund, fără drept, în interiorul acestora;

• constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale precum și pentru
prevenirea și combaterea faptelor antisociale de orice gen.

2020 v. 2021: Numărul sancțiunilor contravenționale încheiate la nivelul birourilor de
ordine publică

6.3. Birourile de circulație pe drumurile publice

În domeniul circulației pe drumurile publice polițiștii locali din cadrul birourilor rutiere, au
desfășurat activități în interesul comunității locale, pentru asigurarea siguranței și fluidizării
rutiere, au organizat acțiuni tematice având ca scop constatarea contravențiilor și aplicarea
sancțiunilor privind opririle / staționările neregulamentare, au desfășurat activități specifice
de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS CoV 2.

În urma acestor activități, au fost aplicate un număr de 18.383 de sancțiuni
contravenționale, cu o creștere de 97,83% față de anul 2020, când au fost aplicate un
număr de 18.383 de sancțiuni contravenționale. De asemenea au fost constatate 8
infracțiuni în flagrant.

În cursul anului 2021 au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 107 de
autovehicule abandonate sau fără stăpân, ca urmare a aplicării Legii nr. 421/2002 și un
număr de 2034 vehicule staționate neregulamentar pe partea carosabilă, de pe raza
teritorială a municipiului Constanța, ca urmare a încălcării prevederilor O.U.G. nr. 195 /
2002, rep., privind circulația pe drumurile publice.
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În analiza acestor rezultate trebuie avut în vedere faptul că, prin Decizia nr. 11/2017, înalta
curte de Casație și Justiție a restrâns competențele polițiștilor locali cu atribuții în domeniul
circulației pe drumurile publice, în sensul că li s-a interzis solicitarea datelor cu privire la
identitatea persoanei care a condus un autovehicul pe drumurile publice.

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice au desfășurat pe
parcursul anului 2021 următoarele activități specifice:

• verificarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă prevederile
legale privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

• verificare respectării prevederilor Legii nr. 421 /2002 privind regimul juridic al
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al șta,tului sau ai
unităților administrativ - teritoriale, ridicând un număr de 107 autovehicule de pe raza
municipiului Constanța;

• verificarea respectării prevederilor HCL nr. 189/2017, ca urmare a desfășurării lucrărilor
de intervenție în domeniul public;

• verificarea și sancționarea autovehiculelor care desfășoară activități de transport
persoane în regim taxi, fără a deține documente legale;

• verificarea prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind accesul pe anumite
sectoare de drum de pe raza municipiului Constanța;

• verificarea și identificarea problemelor cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile,
a autovehiculelor oprite/staționate neregulamentar, care îngreunează desfășurarea
activității utilajelor de deszăpezire, precum și pentru identificarea persoanelor fără
adăpost și conducerea acestora în spațiile special amenajate în acest sens;

• asigurarea măsurilor de ordine și de fluidizare a traficului rutier cu ocazia unor sărbători
religioase (Bobotează, Paște, Adormirea maicii Domnului, 1 Decembrie etc);

• desfășurarea de activități în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de
COVID-19, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea
sănătății;

• verificarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă prevederile
legale privind zonele în care este interzisă oprirea/staționarea voluntară.

2020 v. 2021: numărul sancțiunilor contravenționale încheiate la nivelul birourilor rutiere
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6.4. Biroul control disciplina în
construcții și afișajul stradal
Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții au desfășurat activități
specifice de control în vederea identificării lucrărilor de construcții executate fără autorizație
de construire/desființare, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu precum și verificare
a modului de respectare a normelor legale privind afișajul stradal, conform procedurii
operaționale aprobată prin Dispoziția primarului nr. 3851/14.12.2016, încheindu-se 524 de
procese-verbale de constatare a contravenției pe Legea nr. 50/1991 cu o creștere de
143,72% față de anul 2020 când au fost încheiate 215 procese verbale de constatare și
sancționare a contravenției, iar referitor la la verificarea respectării normelor în vigoare
privind păstrarea curățeniei, polițiștii locali au încheiat 412 de procese-verbale de
constatare și sancționare a contravenției conform prevederilor H.C.L. nr. 184/2013 rep.
respectiv HCL nr.77/2021, înregistrând o creștere

Polițiștii locali din cadrul biroului au efectuat controale operative și tematice pentru:

• verificarea legalității executării lucrărilor edilitare (reabilitare infrastructură rutieră,
modernizări, extinderi și branșamente la rețele) precum și acțiuni de verificare/
monitorizare/remediere avarii la rețelele edilitare;

• verificarea organizărilor de șantier, a existenței rampelor de spălare în incinta
șantierelor, neacoperirea cu plasă/neîmprejmuirea cu panouri a construcțiilor aflate în
execuție, murdărirea carosabilului precum și neasigurarea măsurilor pentru prevenirea
împrăștierii prafului în șantiere;

• o atenție deosebită a fost acordată verificării montării mesh-urilor pe clădirile în execuție
sau pe clădirile în stare de conservare;

• verificarea legalității afișajului stradal;

• verificarea rețelelor de comunicații aeriene prin cablu precum și desființarea surplusului
de cablu și îndepărtarea celor inactive;

• identificarea clădirilor cu aspect tehnic neîngrĳit și propunerea majorării impozitului
acestora, conform prevederilor HCL nr.27/2016;

• verificarea întreținerii curățeniei pe domeniul public al municipiului.

2020 v. 2021: ancțiuni contravenționale încheiate la nivelul biroului disciplina în
construcții și afișaj stradal:
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6.5. Biroul urmărire și executare
măsuri în domeniul construcțiilor
Polițiștii locali din cadrul Bioului urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor au
întocmit 156 referate în vederea sesizării instanței judecătorești pentru neexecularea
măsurilor dispuse prin procesele-verbaie de constatare și sancționare a contravenției pe
Legea nr. 50/1991 și 173 referate în vederea demolării pe cale administrativă a
construcțiilor nelegale în municipiul Constanța.

Astfel, au fost încheiate 782 de note de constatare de către lucrătorii Biroului urmărire și
executare măsuri în domeniul construcțiilor, referitor la măsurile dispuse prin procesele-
verbaie de constatare și sancționare a contravențiilor pe Legea 50/1991.

Polițiștii locali din cadrul biroului au procedat la desființarea pe cale administrativă a
următoarelor construcții:

• container metalic Portul Tomis;

• platformă betonată Portul Tomis;

• garaje aleea Nalbei;

• construcții bd. Ferdinand nr 17-19;

• garaj tip SOMACO bl. K3, str. Traian;

• bd. Tomis-Sala Sporturilor-Entourage;

• beach bar sector plaja Constanța 1, susbsector 3m - SC Extra Old;

• beach bar sector plajă Constanța 1, subsector 3n - SC mega Telecom SRL;

• container str. Traian și str. Doinei;

• teresa dom. public al statului bd. Aurel Vlaicu nr. 123 - SC Claudiu SRL;

• magazii bd. Ferdinand nr. 11 Teatrul de Stat Constanța;

• garaje-bd Ferdinand nr. 21;

• garaje Str. Condorului;

• ponton Stațiunea Mamaia - complex Melody;

• terasă 70 mp Restaurant Zorile;

• garaj str. Zefirului nr. 4, garaje str. Zefirului;

• beach baruri Sc Exelero Events SRL. SC Pilistera Market SRL. SC Dampari Company SRL,
SC Mystic Beach SRL, SC Safra Mali SRL, SC Quick Clas SRL, SC New Raka Beach SRL,
SC Mitcos Art SRL, SC Luna Beach SRL, SC Steel Bars SRL.
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2020 v. 2021: referate de demolare încheiate la nivelul biroului urmărire și executare
măsuri în domeniul construcțiilor

6.6 Biroul inspecție activitate
comercială
În cursul anului 2021, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au
acționat în vederea verificării legalității desfășurării exercițiilor comerciale precum și pentru
combaterea comerțului stradal neautorizat desfășurat cu preponderență în perimetrul
principalelor piețe agroalimentare.

În domeniul activității comerciale s-au aplicat 854 sancțiuni contravenționale față de 465
aplicate în anul 2020, în creștere cu un procent de 83,65%.

În domeniul activității comerciale au fost, de asemenea, întreprinse activități în sistem
integrat cu lucrătorii celorlalte servicii din cadrul Direcției Generale Poliția Locală, pentru:

• verificarea operatorilor economici din centrele comerciale VIVO, City Park Mall și Tom,
care practică vânzări cu preț redus (lichidări/soldări/vânzări promoționale);

• verificarea stării de igienă în perimetrul structurilor de vânzare, îndepărtarea zăpezii și
a gheții din zona imobilelor;
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• verificarea operatorilor economici cu privire la întreținerea și înfrumusețarea fațadelor
spațiilor comerciale de pe raza municipiului Constanța acolo unde situația o impunea;

• verificarea legalității activităților comerciale desfășurate pe sectoarele de plajă atât din
Constanța cât și din Stațiunea Mamaia;

• verificarea structurilor de vânzare - tip terasă de pe raza administrativ teritorială a
municipiului Constanța;

• verificarea structurilor de vânzare - alimentație publică, de pe raza administrativ
teritorială a municipiului Constanța;

• verificarea comerțului stradal de pe raza municipiului Constanța și a Stațiunii Mamaia;

• verificarea zonelor publice, de promenadă cu privire ia respectarea normelor SARS CoV
2;

• inventarierea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare din
magazia DGPL și arhivarea documentelor rezultate din activitatea biroului;

• verificarea clădirilor nerezidențiale utilizate în scop comercial, amplasate în zona și la
frontul arterelor de circulație prevăzute în hotărârea 433/2020, în care nu se desfășoară
activități economice;

• verificarea activității prestate de către persoanele fizice in scopul închirierii/subînchirierii
unităților locative în scop sezonier;

• verificarea piețelor de pe raza UAT Constanța cu privire la respectarea normelor privind
prevenirea și combaterea virusului SARS CoV 2.

2020 v. 2021: Sancțiuni contravenționale încheiate la nivelul biroului inspecție activitate
comercială:
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6.7. Biroul control protecția mediului
În domeniul protecției mediului, în anul 2021 s-a acționat în principal pe linia creșterii
gradului de igienizarea a proprietății publice și private, precum și pentru asigurarea unui
aspect estetic și a unei stări tehnice corespunzătoare pentru împrejmuirile aferente
terenurilor libere de construcții situate pe principalele artere de circulație și trasee de
intrare și ieșire din oraș.

Au fost aplicate un număr de 892 sancțiuni contravenționale față de 364 aplicate în anul
2020, în creștere cu un procent de 145,05%.

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului au desfășurat următoarele
activități:

• au transmis somații pentru luarea măsurilor de Igienizare a terenurilor neîngrĳite din
zona peninsulară și centrală a orașului, de pe principalele artere circulabile și de pe
traseele de intrare șl Ieșire din oraș și pentru prezentare documente;

• au transmis înștiințări/adrese/răspunsuri către Direcția Patrimoniu și SPIT VBL în
vederea identificării proprietarilor de terenuri terenuri;

• au efectuat verificări ale contractelor de salubrizare;

• au efectuat verificări ale contractelor de produse reciclabile;

• au efectuat verificări ale contractelor de produse menajere;

• au efectuat verificări de ridicare deșeuri vegetale;

• au efectuat verificări ale terenurilor insalubre;

• au monitorizat străzile din zona central și peninsulară în vederea menținerii stării de
curățenie;

• au identificat terenurile din Stațiunea Mamaia;

• au efectuat verificări de igienizare a spațiilor verzi;

• au întreprins acțiuni în colaborare cu Serviciul ordine publică prin cele 3 birouri pentru
verificarea șl sancționarea faptelor antisociale privind:

• abandonarea/depozltarea de gunoaie pe domeniu public, de către cetățeni, în alte
tipuri de recipiente decât europubele (saci, cutii, bidoane etc.) și în alte zile decât
cele stabilite pentru colectarea gunoiului menajer conform graficelor;

• depozitarea gunoiului colectat din coșulețele stradale și din operațiunile de măturare
a străzilor în saci, pe domeniul public, de către operatorul de salubritate;

• respectarea graficelor de ridicare a deșeurilor menajere și a celor de măturat stradal,
de către operatorul de salubritate;

• murdărirea cu orice tip de vehicule sau prin orice mĳloace a drumului public cu orice
fel de materiale sau substanțe etc.
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2020 v. 2021: sancțiuni contravenționale încheiate la nivelul biroului control protectia
mediului
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6.8. Biroul implementare procese
verbale și acte procedurale
Polițiștii locali din cadrul biroului au desfășurat activități specifice, sarcinile principale fiind
cele evidență și circuit al proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

Pe parcursul anului 2021, polițiștii locali au întreprins următoarele activități:

• implementarea unui număr de 44662 de proceselor verbale de constatare și sancționare
încheiate de către polițiștii locali la nivelul DGPL în creștere cu 56,51% față de aceeași
perioadă a anului 2020, câng a fost implementat un număr de 28536 procese verbale
de constatare și sancționare a contravenției;

• comunicarea prin intermediul factorului poștal a proceselor verbale;

• comunicarea prin afișare la sediul/domiciliul contravenienților a unui număr de 5232 de
procese verbale;

• comunicarea a 6973 de procese verbale neachitate, către serviciile fiscale sau unitățile
administrației fiscale;

• întocmirea adreselor referitoare la punctelor de vedere aferente plângerilor
contravenționale înregistrate.

2020 v. 2021: Numărul proceselor verbale implementate la nivelul DGPL
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6.9. Principalele obiective ale
Direcției Generale Poliția Locală
pentru anul 2022

În urma analizei efectuate la nivelul conducerii Direcției Generale Poliția Locală, s-a
concluzionat ca pentru eficientizarea și buna desfășurare a activităților este necesar ca în
anul 2022 să fie îndeplinite următoarele obiective:

• Revizuirea/elaborarea de proceduri operaționale la nivelul serviciilor Direcției Generale
Poliția Locală;

• Analiza îndeplinirii planurilor de muncă la nivelul compartimentelor funcționale ale
direcției;

• Creșterea efectivului de polițiști locali în vederea îndeplinirii atribuților prevăzute de
lege;

• Creșterea prezenței polițiștilor locali în zonele unităților de învățământ, parcuri, piețe,
parcări publice;

• Scăderea comerțului stradal neautorizat în perimetrul piețelor agroalimentare, inclusiv
cel cu produse susceptibile de a fi produse de contrabandă care necesită plasarea sub
regim vamal;

• Creșterea gradului de aplicare a prevederilor legale pentru terenurile libere de
construcții identificate;

• Continuarea activităților pe linia autovehiculelor abandonate sau fără stăpân, conform
Legii nr. 421/2002, și ridicarea acestora de pe domeniul public, eliberând astfel locuri de
parcare;

• Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în instituția Poliției Locale Constanța, prin
desfășurarea unei continue și intense campanii de mediatizare a atribuțiilor conferite de
lege, a cazurilor de încălcare ale unor acte normative și mai ales a consecințelor ceea ce
de fapt reprezintă o reală și eficace activitate de prevenire;

• Reducerea fenomenului de abandon al deșeurilor pe domeniul public, identificarea
terenurilor neîntreținute;

• Creșterea operativității privind preluarea și soluționarea petițiilor adresate Direcției
generale poliția locală;

• Pregătirea profesională continuă în vederea îmbunătățirii cunoștințelor profesionale ale
polițiștilor locali;

• Îmbunătățirea relației cu cetățenii prin dezvoltarea capacității de comunicare;

• Prevenirea și reducerea prin acțiuni punctuale și periodice a:

• fenomenului cerșetoriei;

• siguranței elevilor la intrarea și ieșirea de la cursuri.
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Starea de mediu a
municipiului
Constanța

VI



Protecția
mediului

Mediul înconjurător reprezintă ansamblul de factori naturali abiotici (apă, aer, sol, subsol,
energie solară) și biotici(organismele existente), care, în interacțiune, influențează direct
funcționarea sistemelor biologice, determină condițiile de viață ale omului și perspectivele
de dezvoltare ale societății.

Din punct de vedere structural, deosebim trei componente ale mediului înconjurător:
mediul natural, mediul transformat prin acțiunile umane (antropic sau construit) și mediul
social.

Mediul natural este reprezentat de biocenoza în cadrul căruia omul trăiește și desfășoară o
amplă activitate.

Interferența activităților umane cu mediul natural a avut ca rezultat antropizarea mediului
și adaptarea lui treptată la cerințele sociale. Prin transformarea mediului, omul și-a creat
de fapt un mediu artificial compus din toate produsele creației sale: hrană preparată,
îmbrăcăminte, locuințe, drumuri, mĳloace de transport, activități industriale, etc. dar și o
multitudine de reziduuri și deșeuri rezultate din producție și consum.

Din acest punct de vedere, mediul înconjurător este permanent supus acțiunii omului și
pericolului poluării. Un mediu sănătos este indispensabil. Drepturile fundamentale ale
omului garantează dreptul la o viață sănătoasă și dreptul de a transmite un mediu nealterat
generațiilor viitoare.

În acest sens, este nevoie de o gândire profundă a factorilor de răspundere, precum și a
fiecărui cetățean al planetei astfel ca, în niciun context, activitatea umană să nu provoace
repercusiuni negative în timp asupra mediului.

În prezent, legislația națională din domeniul protecției mediului și al spațiilor verzi de
interes public beneficiază de umbrela normelor europene și internaționale în domeniu, însă
este încă deficitară din perspectiva metodologiilor și instrumentelor de aplicare în plan
operațional.

Cu toate acestea, dezideratul privind conștientizarea necesității conservării spațiilor verzi
existente, suplimentarea fondului vegetal prin înlocuirea vegetației îmbătrânite sau care a
fost desființată, respectiv prin introducerea de noi plantații în zone deficitare, precum și
dezvoltarea rețelei de spații verzi în zonele urbane pentru contracararea expansiunii
construcțiilor reprezintă ținte de atins pentru administrațiile locale și persoanele
deținătoare de terenuri în mediul urban.

În vederea asigurării unei norme anuale optime de oxigen pe locuitor (400 kg) este
necesară o zonă verde de 0,1-0,3 ha.

Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) apreciază că, pentru fiecare locuitor din mediul
urban, sunt necesari 50 mp de zonă verde intravilană și 300 mp zonă verde extravilană.

1
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Pentru realizarea acestui obiectiv, pe plan național au fost adoptate legi privind protecția
mediului și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane.

Pentru alinierea la normele europene, conform OUG nr. 114/17.10.2007 pentru modificarea
și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, republicată, administrațiile
publice locale din marile centre urbane au obligația de a asigura o suprafață de spațiu verde
de minim 26 mp / locuitor.

În acest sens, municipiul Constanța a contractat serviciul privind elaborarea Registrului
Local al Spațiilor Verzi (RLSV), ce reprezintă instrumentul de inventariere a spațiilor verzi,
a terenurilor degradate sau deteriorate cu potențial de transformare în spații verzi și a
vegetației aferente acestora, inclusiv arborii izolați. Prin intermediul acestuia, se poate
asigura evidența terenurilor și a arborilor din intravilan, gestiunea acestora în mod dinamic,
cu posibilitatea actualizării stadiului de întreținere respectiv a stării fitosanitare și de
ambient în timp real, având în vedere faptul că elementele inventariate au fost cartate și
încărcate pe platformă GIS pentru asigurarea conformității cu normele tehnico-legislative
instituite la nivel național și european (Directiva INSPIRE privitoare la datele spațiale). Prin
procesele verbale de recepție parțială încheiate în decursul anilor 2019-2020 a fost
recepționată, în mod progresiv, inventarierea spațiilor verzi și a vegetației aferente
acestora, la nivelul întregului intravilan (cca 526 ha spații verzi + cca 43 ha terenuri
degradate/ deteriorate cu potențial de transformare în spații verzi); asupra inventarierii
recepționate în cele 6 tranșe grevează actualizările prevăzute în cadrul etapei finale,
precum și dinamica actualizărilor ulterioare în ceea ce privește gestiunea extragerilor de
arbori uscați, respectiv a plantărilor de puieți, dispuse în aliniamentele stradale (cca
145.000 arbori cf. evidențelor RLSV din care cca 45.000 arbori situați în aliniamentele
stradale).

Creșterea numărului de parcuri publice în cartierele deficitare, reabilitarea celor existente
prin suplimentarea fondului vegetal cu înlocuirea elementelor și a exemplarelor degradate
de plante, restaurarea spațiilor verzi din cadrul ansamblurilor de locuințe precum și
transformarea terenurilor abandonate, cu potențial de reconversie în spații verzi, în grădini
comunitare, zone de promenadă sau mini-parcuri de buzunar (pocket-parks) reprezintă
obiectivele administrației constănțene.
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Spații
verzi

Urbanizarea este un proces continuu și dinamic care necesită și o redimensionare a zonei
verzi adiacente. Fenomenul de restrângere a spațiilor verzi are un impact negativ asupra
calității vieții și asupra sănătății populației.

Pe raza municipiului Constanța au apărut cartiere rezidențiale noi. Dezvoltările imobiliare
au afectat inclusiv fâșia verde de protecție a lacului Siutghiol ce reprezintă arie protejată
de interes comunitar (ROSPA0057 inclusiv Lacul Tăbăcărie), iar expansiunea fondului
construit a avut ca efect apariția cartierelor Tomis Plus, Veterani, Baba Novac, Compozitori,
etc. Situația actuală este destul de alarmantă de la an la an, multe dintre acestea neavând
în proximitate zone tampon de asigurare a unui mediu construit plăcut și armonios.
Expansiunea imobiliară ocupă tot mai multe teritorii, iar spațiul verde rămâne limitrof,
concentrat mai mult în jurul parcărilor și a aleilor de acces spre condominii, orașul
rămânând aparent văduvit de resurse teritoriale în vederea asigurării unui bilanț corect al
suprafețelor construite și plantate.

În prezent, suprafața de spații verzi este în continuă scădere din cauza expansiunii
construcțiilor în detrimentul zonelor acoperite de vegetație, precum și a retrocedărilor
fostelor proprietăți sau punerilor în posesie realizate din fondul neconstruit al localității în
deceniul anterior.

Situația spațiilor verzi se prezintă astfel:

2
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• spații verzi aferente condominiilor -
1.360.915,33 m2 (25,6% din total spații
verzi);

• fâșii plantate de spații verzi - 581.962,64
m2 (10,95%);

• spații verzi din incintele unităților militare -
575.011,24 m2 (10,82%);

• spații verzi cu caracter utilitar -
519.596,58 m2 (9,78%);

• parcuri, parcuri sportive, parcuri
expoziționale - 422.092,22 m2 (7,94%);

• spații verzi aferente unităților economice
(zone industriale, comerciale) -
406.603,38 m2 (7,65%);

• spații verzi aferente unităților de
învățământ public - 351.101,88 m2
(6,61%);

• scuaruri - 285.120,04 m2 (5,36%);

• spații verzi aferente bazelor de agrement,
complexurilor și bazelor sportive -
185.688,9 m2 (3,49%);

• spații verzi de protecție a cursurilor de apă
și a lacurilor - 106.498,31 m2 (2%);

• spații verzi neatribuite unei categorii -
105.732,63 m2 (1,99%);

• spații verzi aferente unităților sanitare sau
de protecție socială - 99.102,28 m2
(1,86%);

• spații verzi aferente instituțiilor publice -
93.755,90 m2 (1,76%);

• culoare verzi de protecție față de
infrastructură - 82.338,21 m2 (1,55%);

• spații verzi aferente cimitirelor - 55.605,03
m2 (1,05%);

• grădini botanice, zoologice, publice -
49.892,53 m2 (0,94%);

• spații verzi aferente edificiilor de cult -
23.919,99 m2 (0,45%);

• zone ambientale de agrement - 5.908,50
m2 (0,11%);

• muzee în aer liber - 2.661,08 m2 (0,05%);

• terenuri libere neproductive - 1.339,40 m2
(0,03%);

• spații verzi din perimetrele fântânilor
arteziene - 502,16 m2 (0,01%);

• spații verzi aferente edificiilor din sectorul
cultural (teatre, biblioteci, muzee) - 124,63
m2 (0%);

• spații verzi din perimetrele monumentelor
(monumente, statui) - 76,74 m2 (0%).



După cum lesne se observă din procentele prezentate, municipiul Constanța are un deficit
incredibil de spații verzi. Unitățile de învățământ constănțene ar putea deveni mai
prietenoase pentru elevi prin crearea de spații verzi în interiorul curților lor, în prezent
majoritatea dintre acestea fiind betonate.

De asemenea, spațiile verzi aferente zonelor ambientale de agrement ocupă un procent de-
a dreptul rușinos pentru un municipiu cu o populație de 300.000 de locuitori, muzeele în
aer liber sunt cvasi-inexistente iar unitățile de cultură, zone cu trafic public intens prin
excelență, nu au deloc spații verzi, deși, în majoritatea orașelor europene, ele sunt
înconjurate de astfel de spații.

Pe fondul general al amplasamentului geografic al orașului Constanța, în zona de stepă a
Dobrogei, preocuparea pentru spațiile verzi trebuie să reprezinte o prioritate mai ales
acum, în acest interval de încălzire globală accentuată.

Parcurile publice din municipiul Constanța reprezintă zone verzi urbane care au fost
înființate în scopuri recreative pe suprafețe ce constituie domeniul public al UAT sau al
Statului în administrarea diferitelor entități de interes public, care asigură accesul și drept
de folosință în mod egal tuturor cetățenilor, astfel:

Parcurile au o suprafață totală de 783.195 m2.

Din punct de vedere cantitativ, pe lângă unitățile de spații verzi identificate ca parcuri sau
scuaruri cu titulatură de parc, în cadrul UAT Constanța figurează și zone publice de
agrement cu funcție de parc (părculețul destinat copiilor “Țara Piticilor delimitat în cadrul
Parcului Tăbăcărie - 23.899,10 mp și cel din zona "Butelii", skate-park-ul "Gravity Parc” -
9.400 mp delimitat în cadrul Parcului Tăbăcărie), zone de agrement care beneficiază de
proximitatea unor culoare verzi asociate (Port Turistic Tomis, Riviera Tomis, Plaja Modern)
- 50.334 mp, zone de agrement cu spații verzi interstițiale în Stațiunea Mamaia - 135.954
mp, scuaruri și fâșii plantate aferente tramei stradale (scuar Tribunal, scuar B-dul Mamaia,
scuar Piața Ovidiu, scuar statuie Anghel Saligny, scuaruri adiacente Edificiului Roman cu
Mozaic, Esplanada Faleză Plaja Modern - Str. Marcus Aurelius, alte scuaruri din zona
peninsulară)- 40.092,24 mp. În Stațiunea Mamaia, ultimul inventar prezintă un total de
52.962,94 mp constituind zone verzi.
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• Parcul Tăbăcărie - cadastrat, în întreținere
(271.921 m2);

• Parcul Tăbăcărie - necadastrat (87.204
m2);

• Parcul Arheologic, Palatul Administrativ
(40.684 m2);

• Parcul Gării (41.032 m2);

• Parc cartier Tomis 2 (21.670 m2);

• Parcul Regina Maria, Casa de Cultură
(22.049 m2);

• Parcul Viitorului (15.454 m2);

• Scuar cartier KM 4-5 "Doraly" 1 (8.130
m2);

• Scuar cartier KM 4-5 "Doraly" 2 (10.766
m2);

• Ovidius Park, Campus Universitar -
Universitatea "Ovidius" din Constanța
(142.359 m2);

• Parcul Carol I, taluz Peninsula Constanța
(21.430 m2);

• Scuar Far (14.188 m2);

• Parc cartier Poarta 6 (27.937 m2);

• Scuar Dragoslavele, grădină comunitară
(6.200 m2);

• Scuar Rotterdam (6.900 m2);

• Scuar Procuratură (2.151 m2);

• Parcul Teatrului de Operă și Balet "Oleg
Danovski" (20.329 m2);

• Faleza Cazino (22.791 m2).



În cadrul ansamblurilor de locuințe, prin HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului
bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Constanța, fără a fi delimitate însă
de echipamentele publice și aleile de circulație, spațiile verzi se însumează astfel:

• Zona B-dul 1 Mai - Abator - 348.880,22 mp;

• Zona KM 4 - 47.948 mp;

• Zona KM 5 - 27.433 mp;

• Zona CET - 108.716,26 mp;

• Zona Inel - 390.924,11 mp;

• Zona I.C. Brătianu - 129.312,72 mp;

• Zona Tomis III - 217.671,79 mp;

• Zona ICIL (Kaufland) - 98.466,68 mp;

• Zona Tomis Nord - 896.501,76 mp;

• Zona Casa de Cultură - 103.441,17 mp;

• Zona Trocadero - Dacia - 78.998,58 mp;

• Zona Tomis II - 122.390,83 mp;

• Zona Tomis I - 80.402,27 mp;

• Zona Faleză Nord - 152.315,67 mp;

• Zona Centrală Peninsulară - 112.024,39 mp;

• Zona Faleză Sud Poarta 6 - 136.606,04 mp.

Astfel organizate, suprafețele cu zone verzi din intravilanul municipiului Constanța se
clasifică în două grupe mari funcționale:

Grupa funcțiunilor de protecție, ameliorare și valorificare a mediului înconjurător,
care cuprinde zone de protecție și spații verzi din jurul și din interiorul cartierelor de locuit
din orașul Constanța (fig.3), respectiv din perimetrul hotelurilor din Stațiunea Mamaia
(fig.4) și faleza Mării Negre (fig.5). Aceste zone verzi contribuie prin rolul lor funcțional la:

• ameliorarea microclimei;

• ameliorarea compoziției fizico-chimice a aerului;

• diminuarea zgomotelor;

• valorificarea cadrului peisagistic.

Grupa funcțiunilor cultural-educative și de agrement, care cuprinde:

• zonele verzi aferente unităților cultural-educative - Complex Delfinariu, Științele Naturii
și Microdelta cu flora și fauna din Delta Dunării;

• parcuri de odihnă, parcuri de agrement amenajate cu jocuri pentru copii și parcuri de
distracție pentru copii și adulți - Țara piticilor, Parc AquaMagic (fig.6);

• terenuri sportive de interes local sau național - Stadioanele Farul, Port, Badea Cârțan și
Clubul Elevilor.
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Toate aceste zone verzi contribuie la înfrumusețarea arhitecturii urbane și au în afară de
funcțiile generale și rolul de a facilita desfășurarea următoarelor activități:

• cunoașterea mediului natural și în special a florei și faunei locale;

• cunoașterea sistemului planetar;

• jocuri de distracție pentru turiști și jocuri de copii pentru fiecare grupă de vârstă;

• meciuri sportive naționale;

• activități sportive pentru elevi;

• activități sportive pentru copii și tineret cu specific extrașcolar;

• odihnă activă și pasivă în aer liber;

• alte activități cu caracter sportiv sau de destindere pentru turiști (tenis, golf, înot, etc.).

Rețeaua de spații verzi din orașul Constanța și Stațiunea Mamaia este reprezentată în
perimetrul construibil, pe căile de circulație, în jurul obiectivelor industriale sau de
importanță civică, pe plajele, falezele și taluzurile Mării Negre.

Spațiile verzi publice nu pot fi îngrădite sub nici o formă, fiind destinate oricăror activități
cu caracter public. În jurul obiectivelor generale sau de importanță civică, spațiile verzi de
interes public constituie domeniu accesibil, neîngrădit, iar în cadrul incintelor, spațiile verzi
asociate acestora (atașate/aparținătoare) pot fi îngrădite, iar accesul limitat în anumite
intervale orare sau în prezența unui reprezentant. Din rațiuni de pază și protecție,
perimetrele destinate părculețelor pentru copii sunt împrejmuite.

Forma, dimensiunea și compoziția spațiilor verzi din cadrul rețelei ce constituie
infrastructura verde a orașului au fost determinate odată cu dezvoltarea urbanistică, în
funcție de arhitectura clădirilor sau peisajul natural foarte generos, respectând principiul
funcționalității, compatibilității și echilibrului, elemente obligatorii în orice stil peisagistic
realizat.
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Arhitectural și peisagistic, spațiile verzi se clasifică după funcțiunea principală, la nivelul
UAT Constanța fiind reprezentate astfel:

• Spații verzi din cartierele de locuit - constituie zone verzi aferente ansamblurilor de
locuințe cel mai frecvent colective tip condominiu, amenajate cu scopul de a încadra
ansamblul, de a asigura locul de odihnă și recreere adulților și copiilor din cartier și
pentru a îmbunătăți microclimatul. Aceste zone verzi delimitează alei de circulație
principale sau secundare, parcări și spații mai mici de joacă pentru copii.

• Grădinile comunitare aferente complexurilor de locuit - sunt amplasate compact în
cadrul complexurilor de locuit, de regulă în mĳlocul acestora amenajate cu bănci de
odihnă care asigură spațiul de recreere zilnică a locuitorilor din complexurile respective
(zona reabilitată Cartier Tomis I, teren viran cu potențial de transformare în grădină
comunitară - cartier Inel II, scuar Dragoslavele).

• Scuaruri - spații verzi cu suprafața sub 1 ha amplasate în perimetre construibile pentru
întregirea compoziției urbanistice a unei zone și pentru a servi ca loc de odihnă de scurtă
durată pentru trecători.

• Parcuri publice - constituie spații verzi amenajate, situate în perimete construibile sau
adiacent acestora, care cuprinde zone pentru odihnă mai ample și mai specializate decât
cele reprezentate de grădinile complexurilor de locuit (fig.7). Este de remarcat faptul că
zona nordică și centrală a municipiului beneficiază de proximitate în ceea ce privește
distribuția parcurilor, în timp ce zona sudică, în special în cartierele de locuințe
individuale, deficitul înregistrat este considerabil.

• Fâșii stradale - constituie elemente de infrastructură verde asociate infrastructurii
rutiere, de tipul spațiilor verzi liniare mediane dispuse de-a lungul principalelor căi de
circulație pentru separarea a două sensuri de circulație (fig.8) sau al spațiilor verzi
liniare perimetrale dispuse de-a lungul trotuarelor pentru separarea acestora de partea
carosabilă.

Zonele de promenadă și culoarele verzi de protecție a Mării Negre constituite din faleză și
taluz - reprezintă toată suprafața de spații verzi situate de la sud la nord, între Poarta 6 și
Pod Pescărie și care susțin toată faleza Mării Negre aferentă teritoriului administrativ al
Constanței. În unele zone, această faleză este amenajată pe suprafețe mari cu locuri de
promenadă prevăzute cu bănci de odihnă și alei pietonale folosite pentru plimbare și
admirare a peisajului marin (promenada Faleza Nord, Esplanada Mircea, Faleza Cazino
Constanța si faleza din Stațiunea Mamaia). Aceste zone de promenadă au fost realizate
anterior prin lucrări ample de investiții. Spațiile verzi de protectie a taluzurilor au rol major
de susținere a terenului și de protecție a malurilor.

În Stațiunea Mamaia, spațiile verzi au fost amenajate pe fondul vegetației naturale la care
s-au mai adăugat și specii cultivate adaptate pentru cultura pe nisipuri.

Aceste spații verzi au rol funcțional estetic, de odihnă, de agrement, îmbunătățesc
microclimatul acestor zone și protejează fonic și/sau împotriva vântului și a nisipului.

Având în vedere rolul lor multifuncțional, spațiile verzi din Stațiunea Mamaia se clasifică
astfel:

• spațiile verzi din perimetrul hotelurilor și complexurilor de alimentație publică;

• spațiile verzi situate pe promenada mării - această categorie cuprinde și insulele de
vegetație de pe plajă (fig.10);

• spațiile verzi situate în piațetele publice - reprezintă zone verzi amenajate în apropierea
falezei, în fața fântânilor arteziene, cu scopul de a oferi o priveliște de ansamblu asupra
peisajului natural. Ocazional, în aceste locuri publice se desfășoară festivaluri, expoziții,
târguri de carte sau de produse meșteșugărești și spectacole în aer liber.
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Din punct de vedere al accesului pentru publicul vizitator, totalitatea spațiilor verzi din
intravilan se pot clasifica în trei categorii:

• spații verzi cu acces nelimitat (scuarurile, parcurile, fâșiile stradale, spațiile verzi
asociate unităților cultural-educative, zonele de agrement, promenadele și piațetele
publice);

• spații verzi cu acces limitat (din incintele instituțiilor publice sau private și cele de
învățământ);

• spațiile verzi cu rol de consolidare a taluzurilor și terenuri nisipoase;

• spații verzi de protecție (perdele de protecție împotriva vântului, a nisipului, a cimitirelor
și a obiectivelor industriale).

Aceste amenajări complexe au în componența lor, în funcție de scopul pentru care au fost
realizate, ponderi diferite de: peluze de gazon, grupuri de arbori, arbuști, trandafiri, garduri
vii, borduri și chenare de flori și alte tipuri de plante decorative, platbande, ronduri rabate
și alte tipuri de compoziții floricole sau ierboase în care predomină flori anuale, bianuale,
perene și/sau ierburi decorative (gramineae).

Dinamica spațiilor verzi în municipiul Constanța

Analizând evoluția în timp a spațiilor verzi din municipiul Constanța, se poate realiza
dinamica acestui sistem, astfel:

Sursa: Comisia Națională pentru Statistică - URBAN-PROIECT

În conformitate cu datele statistice din anul 1990, din cele 551 Ha raportate la numărul de
rezidenți înregistrați la nivelul UAT Constanța, reveneau 15,5 mp/locuitor (Sever Muja,
1994. Sursa: Comisia Națională pentru Statistică - URBAN-PROIECT).

Din evidențele RLSV înregistrate în luna ianuarie 2021 (termen raportare INS), reies cca
526 ha spații verzi astfel inventariate în baza Legii nr. 24/2007 și a Ord. nr. 1459/2008
privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a registrelor locale de spații verzi,
astfel modificat și completat prin Ord. nr. 1.466/2010, care, raportate la suprafața
întregului intravilan și la numărul de locuitori (297.251 loc.) conform ultimului recensământ
(2012), asigură un indicator de 17,70 mp/loc. spații verzi amenajate, dintre care parte din
acestea constituie spații verzi cu acces limitat sau chiar restricționat publicului larg (incinte
aparținând deconcentratelor din sectorul militar, incinte aflate în administrarea furnizorilor
de utilități publice în cadrul cărora există vaste suprafețe plantate cu rol de protecție,
semnificative din punct de vedere ecologic la nivelul întregului municipiu ș.a.a.).

Față de aceste date statistice, consemnăm faptul că populația municipiului Constanța
prezintă spor temporar de creștere periodică în sezonul estival, datorită turismului, precum
și activităților portuare.

În ultimele decenii, suprafața de spații verzi s-a redus sever la nivelul falezei și în Stațiunea
Mamaia, în zonele densificabile acolo unde lățimea adâncimii de front stradal permitea
amplasarea de noi imobile prin instituirea unor reglementări urbanistice derogatorii de la
destinația inițială de spații verzi stabilită prin Planul Urbanistic General, în ansamblurile de
locuințe colective cu pondere semnificativă de spații verzi asociate, și, nu în ultimul rând,
în parcuri.

Astfel, analizând situația din teren, în Parcul Tăbăcărie au fost realizate obiective de
investiții precum Stația de epurare a apei care aparține RAJA Constanța, parcul cu piste de
role Gravity Park, parcul pentru joacă ,,Țara Piticilor”, complexul comercial City Mall și
multiple împroprietăriri dispuse în ultimii 20 de ani, cu statut incert în prezent.
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Nr. Crt. Anul
Suprafața totală
reprezentată în %
față de 1990

Suprafața totală de
spații verzi la nivelul
intravilanului (Ha)

1 1990 (*) 100 % 551
2 1996 85,19 % 469,37
3 2005 83,82 % 461,87
4 2020 (**) 95,46 % 526



În Stațiunea Mamaia a fost realizat obiectivul turistic Parc de distracții AquaMagic, precum
și noi unități hoteliere și locative, în detrimentul conservării și suplimentării suprafețelor de
spații verzi.

În celelalte parcuri, au fost construite locuri de joacă noi și parcuri de joacă tip ,,Țara
Piticilor” (Parc Casa de Cultură, Parc Viitorului, Parc Tomis II etc.), accentuând funcția de
recreere a acestor zone, dată fiind proximitatea respectivelor unități față de cartierele de
locuit unde întâlnim o densitate mai mare a populației.

În ceea privește vegetația, la nivelul UAT Constanța se înregistrează o constantă de 0,49
arbori/locuitor și o producție de oxigen exprimată la 8,8 kg O2/locuitor. Echilibrul (balanța
ecologică) în atmosferă este menținut(ă) de către vegetația lemnoasă în primul rând, care
consumă bioxid de carbon și produce oxigen. Acest echilibru este o condiție a confortului
ambiental și a însăși existenței umane și este foarte instabil în aglomerările umane din
zonele lipsite de păduri. Aceasta este situația și în municipiul Constanța, oraș de câmpie,
situat într-o zonă stepică afectată de uscăciune și salinitate purtate de curenții de aer
specifici zonelor de coastă litorală.

Situația actuală impune adoptarea unor noi măsuri de extindere a spațiilor verzi în zonele
deficitare și reabilitarea celor vechi existente, subscrise unei strategii bazate pe o viziune
de ansamblu racordată la dinamica teritoriului și a intereselor publice în vederea sporirii
calității vieții și a întrunirii caracteristicilor unui oraș turistic, unic municipiu de rang 1 situat
pe litoralul românesc. Soluția financiară optimă este reprezentată de absorbția fondurilor

Întreținerea spațiilor verzi și a fondului vegetal existent în municipiul Constanța

Din punct de vedere calitativ, spațiile verzi - componentă principală a ansamblului urbanistic
- îndeplinesc trei funcții majore: funcția ecologică - vizând îmbunătățirea microclimatului
urban, funcția estetică - prin completarea ansamblurilor arhitecturale din municipiu, funcția
socio-culturală - prin asigurarea cadrului propice activităților de recreere, agrement și
activități comunitare.

Prin funcția de îmbunătățire a microclimatului, spațiile verzi au rol antipoluant, de asigurare
a calității locuirii prin aportul adus în cadrul mediului construit în ceea ce privește condițiile
de recreere și de odihnă a populației, respectiv de atenuare sau anihilare a unor factori
nocivi, iar prin funcția estetică, acestea pun în valoare sau corectează deficiențele apărute
la un moment dat în mediul construit în raport cu cadrul natural (vizând conceptul de
restaurare a peisajului).

Arborii și arbuștii plantați în jurul clădirilor acționează favorabil asupra microclimatului,
reducând efectele căldurii și uscăciunii în anotimpul cald și viscolului în anotimpul rece.

În decursul anului 2021, an deopotrivă afectat de pandemia “Sars-COV-2” a cărui apogeu
s-a suprapus cu perioada optimă de plantare din primăvară, prin starea de urgență
instituită la nivel național în lunile martie-mai, care a limitat deplasările interregionale, în
municipiul Constanța, au fost plantate următoarele cantități de plante:
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• 216 arbori;

• 2.050 arbuști din care 750 reprezentând
sponsorizare creare perdea verde de
protecție sanitară limitrofă Cimitirului
Municipal;

• 6.200 trandafiri;

• 1.850 ierburi decorative (gramineae);

• 24.530 flori perene dintre care 14.530
rustice (bulbo-rizomatoase);

• 20.000 flori anuale.



În perioada de repaus vegetatativ (nov. 2021 – apr. 2022 ) Primăria municipiului Constanța
are în vedere suplimentarea fondului vegetal existent în intravilan prin plantarea a minim
600 de arbori si minim 5970 de arbuști

Întreținerea spațiilor verzi s-a realizat pe o suprafață de 1.489.764 mp (28% din total),
raportată la total estimat 526 ha spații verzi înregistrate în intravilan. Conform datelor
înregistrate până în prezent în Registrul Local al Spațiilor Verzi, menționăm faptul că spațiile
verzi din incintele unităților militare însumează cca 55 ha, cele din incintele aflate în
administrarea furnizorilor de utilități publice în cadrul cărora există vaste suprafețe plantate
cu rol de protecție, semnificative din punct de vedere ecologic la nivelul întregului
municipiu, însumează cca 25 ha, cele aferente instituțiilor de învățământ superior peste 15
ha, administrarea acestora căzând în sarcina respectivelor instituții abilitate.

Pentru întreținerea spațiilor verzi de interes public și a fondului vegetal asociat acestora,
anual se alocă fonduri în bugetul local, destinate lucrărilor de întreținere curentă, lucrărilor
de plantat în completare în zonele în care fondul vegetal existent este slab reprezentat sau
depreciat, lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi în zonele deficitare sau în zone în care
au fost realizate lucrări de construcție a unor piațete publice, de reabilitare a tramei
stradale, a aleilor de circulație, trotuarelor și spațiilor adiacente plantabile, de către
administratorul tramei stradale S.C. CONFORT URBAN S.RL.

Lucrările de întreținere a spațiilor verzi și a vegetației aferente acestora sunt externalizate
prin intermediul contractelor de prestări servicii încheiate cu terți, anume S.C. GARDEN
SHOP SERVICES S.A. respectiv S.C. SPORT TURISM S.R.L.

Lucrările de întreținere spații verzi au caracter permanent, lunar se execută o serie de
lucrări dispuse conform unui calendar în funcție de specificitatea sezonieră a fondului
vegetal și substratului deservit de acesta (greblat, cosit, plantat, udat etc).

În sinteză, în anul 2021, au fost realizate:

• lucrări de gazonat pe o suprafață totală de 32.750 mp (3,275 ha);

• lucrări de cosit și greblat pe o suprafață totală de 1.372.139 mp (137,21 ha);

• lucrări de toaletare a arborilor pentru un total de 2.649 arbori;

• lucrări de corecție a arborilor pentru un total de 1.415 arbori;

• secționări/secționări de arbori uscați pentru un total de 1.234 arbori.

Pentru realizarea întreținerii spațiilor verzi de interes public, Primăria Municipiului
Constanța folosește sistemul de irigat spații verzi din dotare, care este alimentat din lacul
Tăbăcărie și deservește principalele parcuri și zone publice (Parcul Teatrului de Operă și
Balet “Oleg Danovski”, Parcul Tomis II, Parcul “Regina Maria” - Casa de Cultură, Parcul Gării,
faleza Cazino și fâșia verde mediană a B-dului Mamaia), precum și un sistem de irigat care
deservește Stațiunea Mamaia. Sistemul de irigat din Municipiul Constanța este deservit de
stația de pompare Tăbăcărie, amplasată în P. Tăbăcărie, iar sistemul de irigat din stațiunea
Mamaia este deservit de trei stații de pompare (SP1, SP2, SP3).

De asemenea, în Parcul Arheologic, Parcul Viitorului, Parcul Dragoslavele, scuarurile
stradale situate la intersecția B-dului Tomis cu B-dul A. Vlaicu și pe B-dul Tomis - zona
AREXIM, Primăria Municipiului Constanța are în dotare sisteme de irigat spații verzi din
rețeaua RAJA.

După modul de funcționare, sistemul de irigat din municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia
este de trei tipuri: sistem de irigat clasic (majoritatea parcurilor, scuarurile stradale situate
la intersecția B-dului Tomis cu B-dul A. Vlaicu), semiautomat (B-dul Mamaia) și automatizat
(P. Arheologic, B-dul Tomis - zona AREXIM și Sala Sporturilor).
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Rețeaua de irigat are o lungime totală a conductelor de cca. 8.935 ml. Ea este alimentată
astfel:

• de la stația de pompare SP Tăbăcărie de pe malul lacului Tăbăcărie și deservește: Parcul
Tomis II, Parcul Teatrului de Operă și Balet “Oleg Danovski”, Parcul Gării, Parcul “Regina
Maria” - Casa de Cultură, fâșia verde mediană a B-dului Mamaia și extinderea Faleză
Cazino - Poarta 1 și 2;

• din căminul de vane Cve existent pe conducta Dn 100 mm OL la conexiune în conducta
magistrală de apă Dn 500 mm FD situată pe strada Caraiman și deservește Parcul
Viitorului din zona CET.

Rețeaua de irigat spații verzi din municipiul Constanța are un număr de cca. 207 de
hidranți, iar la acești hidranți pot fi racordate 183 de aspersoare fixe.

Numărul de 183 aspersoare fixe din teren se poate mări sau micșora în funcție de
necesitățile stabilite de beneficiar într-o anumită zonă verde prin conectarea unui număr
mai mare sau mai mic de furtunuri racordate la un hidrant (racorduri de furtun) și prin
suplimentarea cu aparate de udat tip grădină, puse la dispoziție de către beneficiar.

Rețeaua de irigat spații verzi care deservește stațiunea Mamaia are o lungime totală de cca
23.500 ml și deservește suprafața de gazon cuprinsă pe malul lacului Siutghiol și suprafața
de spațiu verde aferentă hotelurilor între stația de taxare Hotel Parc - stația de taxare Hotel
Caraiman.

Pe traseul rețelei se află 311 de hidranți la care se pot racorda 311 de aspersoare.

Hidranții sunt alimentați de 3 stații de pompare SP1, SP2 și SP3 amplasate pe malul lacului
Siutghiol. De asemenea, numărul de aspersoare din teren se poate mări sau micșora în
funcție de necesitățile stabilite de beneficiar într-o anumită zonă verde printr-un număr mai
mare sau mai mic de furtunuri racordate la un hidrant (racorduri de furtun) și prin
suplimentarea cu aparate de udat tip grădină, puse la dispoziție de către beneficiar.

Fiecare stație de pompare din stațiunea Mamaia deservește un anumit teritoriu printr-o
rețea subterană de conducte principale și secundare.

Stația de pompare SP1 - alimentează rețeaua de conducte care acoperă următoarele spații
verzi:

• mal Siutghiol între debarcader Neptun și debarcader Cazino;

• faleza de la hotel Parc la piațeta Cazino.

Stația de pompare SP2 - alimentează sistemul de irigat care acoperă următoarele spații
verzi:

• mal Siutghiol între Hotel Picadilly și Hotel Apollo;

• faleza între Hotel Comandor și Hotel Apollo.
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Stația de pompare SP3 - alimentează extinderea rețelei de irigat spre nordul stațiunii
Mamaia între Hotel Apollo și restaurant Marea Neagră.

Stațiile de pompare sunt prevăzute cu sorburi. Sorburile sunt în număr de 4 bucăți și au
rolul de a aspira apa din sursa de alimentare a rețelei de irigat. Ele sunt montate în lac
Tăbăcărie pentru stația de pompare Tăbăcărie (1 buc.) și lac Siutghiol pentru stațiile de
pompare SP1, SP2 si SP3 (3 buc).

Pentru întreținerea anuală și reparațiile la sistemul de irigat spații verzi și în interiorul
stațiilor de pompare sunt încheiate contracte de servicii și lucrări în funcție de necesități.

La nivelul municipiului Constanța, sunt necesare investiții majore în extinderea și
capacitarea sistemului de irigat care să acopere o suprafață cât mai mare din rețeaua de
spații verzi existente și ce urmează a fi înființate, știut fiind faptul că Dobrogea este
regiunea din țară cel mai grav afectată de efectele secetei.

Mobilierul urban (băncile de odihnă, coșurile de gunoi), fântânile arteziene, locurile de joacă
sunt întreținute și modernizate prin înlocuirea și suplimentarea echipamentelor de joacă
uzate, care nu mai corespundeau cerințelor esențiale de securitate, cu echipamente
moderne și mult mai fiabile și prin înlocuirea mobilierului urban uzat. De asemenea, prin
programul de reabilitare a locurilor de joacă, au fost identificate amplasamente noi în
vederea realizării acestora, pentru o distribuție cât mai echitabilă la nivelul municipiului
Constanța.

Concluzii privind situația spațiilor verzi din municipiul Constanța

Este nevoie de o legislație care să stopeze, să protejeze, să conserve spațiile verzi rămase,
precum și de o strategie de dezvoltare a spațiilor verzi urbane, știut fiind faptul că
municipiul Constanța nu beneficiază de aportul adus de o zonă împădurită (pădure, pădure-
parc sau parc natural) limitrofă intravilanului, care să compenseze nevoia de oxigen și să
reducă noxele datorate activității industriale inclusiv portuare, creșterii numărului de
autovehicule sau a numărului curselor de tranzit zilnic sau periodic (estival și nu doar)
înregistrate la nivelul Zonei Metropolitane Constanța.

În consecința finalizării Registrului Local al Spațiilor Verzi, este necesară realizarea auditului
sub aspect cantitativ și calitativ al spațiilor verzi, în perspectiva necesității elaborării
Strategiei privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi din intravilanul
localităților, prevăzute ca instrumente necesare în gestiunea spațiilor verzi și a vegetației
aferente prin Legea 24/2007. Deși nu există metodologie reglementată pentru elaborarea
acestora, este evidentă imperativitatea tratării ambivalente a celor două componente
prevăzute prin titulatura dezideratului, anume componenta privind conservarea rețelei de
spații verzi (cuprinzând aspecte privitoare la gestionarea existentului, prin măsuri de
tăiere/înlocuire a arborilor depreciați cu arbori tineri în diferite stadii de dezvoltare,
asigurarea indicilor calitativi ai spațiilor verzi prin aplicarea lucrărilor de întreținere
necesare, pentru preîntâmpinarea deteriorării acestora datorită uzurii fizice și morale sau
evaluate ca terenuri destructurate/degradate), respectiv componenta privind dezvoltarea
rețelei de spații verzi (necesar a fi analizată și oportunată în perspectiva actualizării Planului
Urbanistic General în același orizont de timp cu Studiul de Peisaj - parte a studiilor de
fundamentare necesar a fi elaborate), pe baza Registrului Local al Spațiilor Verzi - ca
instrument de inventar și statistică - și a auditului cantității și calității a ceea ce se regăsește
actualmente în teren (spații verzi ne-/întreținute, terenuri abandonate, etc). Măsurile
prevăzute prin Strategie vor trebui transpuse în planuri de acțiune pe termen mediu și scurt
(1-2 ani), atât pe componenta privind conservarea rețelei de spații verzi, cuprinzând
operațiunile necesare a fi realizate asupra spațiilor verzi existente ne-/amenajate și în
special a vegetației aferente (incluzând aici planificarea lucrărilor necesar a fi realizate
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în coroanele arborilor - pe zone/cartiere), cât și pe componenta privind dezvoltarea rețelei
de spații verzi, cu referire la planificarea aferentă obiectivelor de investiții generate din
cuprinsul Strategiei referitor la reamenajări de spații publice / verzi / reconversii de terenuri
degradate precum și transformarea altor zone anterior reglementate sub o altă formă
(destinație) în spații verzi de interes socio-cultural și comunitar la nivelul cartierelor
deficitare. Prin intermediul Strategiei privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații
verzi vor trebui motivate toate acțiunile ce vizează reamenajări de spații publice / verzi /
reconversii de terenuri degradate în cadrul unui portofoliu de proiecteprevizionate pe
termen lung (10 ani) și prioritizate prin planuri de acțiune pe termen mediu și scurt (1-2
ani), în funcție de constrângerile existente și indiferent de schimbările survenite în sfera
politico-administrativă.

Revenirea anumitor terenuri având ca destinație inițială spații verzi în patrimoniul Statului/
UAT ca urmare a deciziilor instanțelor judecătorești va constitui prilej de îmbogățire a
infrastructurii verzi din intravilanul municipiului Constanța, contribuind la asigurarea
îndeplinirii obligațiilor privind calitatea vieții și a mediului construit la nivelul UAT.

Având în vedere faptul că fondul arboricol existent la nivelul UAT Constanța reprezintă
rezultatul unor plantări realizate în masiv, în perioada de debut a urbanizării (cu precădere
în cartierele-dormitor constituite din ansambluri de locuințe colective tip condominiu),
asupra căruia nu s-a intervenit în mod consecvent, coerent și corect în decursul deceniilor,
în actualul stadiu de etate a acestuia - diferențiat pe exemplare aparținând unor specii mai
repede sau mai puțin repede crescătoare - sunt necesare evaluări conforme în vederea
dispunerii de lucrări necesare a fi aplicate pentru sporirea longevității arborilor și
preîntâmpinarea pericolelor ce pot să apară în cazul unor condiții meteorologice
nefavorabile (cod galben/portocaliu/roșu de vânt/viscol/furtună specific atât în sezon
hibernal, cât și în sezon estival în zona litoralului, sub efectul schimbărilor climatice din ce
în ce mai pronunțate).

Sub acest considerent, măsurile privind conservarea rețelei de spații verzi existente la
nivelul UAT Constanța vor trebui să cuprindă propuneri specifice referitoare la necesitatea
și gradele de intervenție necesare fiecărei unități de spații verzi independente sau asociate
edificiilor/ansamblurilor/dotărilor existente în mediul urban, precum și fiecărui aliniament
stradal ori arbore izolat.

În consecință, în anul 2021, administrația publică locală își propune demararea unei serii
de acțiuni vizând atingerea obiectivelor privind îmbunătățirea calității și cantității spațiilor
verzi de interes public din cadrul rețelei, asigurarea balanței ecologice, a unui mediu urban
echilibrat și armonios pentru locuitori, prin:

• elaborarea și aprobarea unui regulament dedicat reglementării activității de întreținere
a spațiilor verzi și a vegetației aferente, cuprinzând totalitatea instrucțiunilor, normelor
și regulilor care stabilesc și asigură ordinea și bunul mers al activității de gestionare a
spațiilor verzi și a fondului vegetal aferent (standarde și măsuri aplicabile în cazul
plantărilor, tăierilor aplicate arborilor, etc.);

• încheierea unor contracte de prestări servicii performante vizând întreținerea spațiilor
verzi existente la standarde actuale;

• extinderea și optimizarea sistemului de irigat existent, precum și demararea unor studii
și proiecte în vederea suplimentării regimului hidric necesar a fi asigurat în sol prin
realizarea de investiții suplimentare în zone verzi anterior neirigate;

• reabilitarea Parcului Gării;

• Demararea proiectului ,,Adopta un spațiu verde!” al Primăriei municipiului Constanța
dorește să sublinieze interesul comun al municipalității și al diverșilor agenți economici/
instituții asociații, fundatii, ong-uri din oraș astfel încât contribuția ambelor medii să
conducă la un aspect peisagistic mai plăcut odată cu ridicarea standardelor urbane
generale. Acest proiect pornește de la posibilitatea ,,adoptării” unui spațiu verde din
domeniul public din intravilanul municipiului Constanta în baza unui acord de colaborare
încheiat între doritori si Primăria municipiului Constanța și are ca obiect implicarea
agenților economici în programul de conservare a zonelor verzi din municipiu, prin
preluarea în întreținere și amenajare cu titlu gratuit, o zonă verde, fără a altera
caracterul de folosință generală și destinația de zona verde a terenului;

262



• Înființarea unor noi parcuri ce vor fi dezvoltate în proximitatea unei zone de locuit
constituită și în dezvoltare, respectiv în imediata vecinătate a cartierelor Tomis Plus și
Boreal care reunesc ansambluri de locuințe colective și individuale recent edificate
(ulterior anilor 2000) și în care se identifică o lipsă acută de spații verzi, pentru loisir,
promenadă și relaxare pentru toate categoriile sociale și de vârstă. În plus, față de
zonele enunțate mai sus, au mai fost identificate o serie de terenuri aflate în Palazu Mare
în proximitatea lacului Siutghiol. Zona situată între limita UAT Ovidiu (nord), lacul
Siutghiol (est) și zona comercială (centrul Tomis, Dedeman etc.) conține resurse de
teren needificate aflate în proces de planificare urbanistică sau deja reglementate
pentru viitoare dezvoltări rezidențiale sau mixte, motiv pentru care, resursa de teren
pentru dezvoltarea unor facilități verzi și de agrement este mai redusă în comparație cu
zona exterioară de extravilan NV a municipiului Constanța.

DN3c oferă o conectivitate ridicată amplasamentului, facilitând viitoarele deplasări
rezidenților constănțeni din zone precum Inel I sau Brătianu, spre exemplu. De asemenea,
pentru evenimente publice de masă, organizate în viitorul amplasament, DN3c oferă o
conectare foarte bună pentru vizitatori din afara municipiului. Drumul național DN3c
prezintă o legătură directă cu Autostrada A4 prin intermediul Drumului comunal DC 89. În
plus, zona poate fi conectată facil și prin intermediul străzii Amsterdam și al bulevardului
Tomis, prin partea nord-est a amplasamentelor propuse. Municipiul Constanța a realizat o
serie de studii de specialitate cu privire la circulațiile din zonă pe Bulevardul Madrid.

Prezența căii ferate în zonă poate fi o oportunitate pentru amenajarea/ construirea unei
stații CF de transport public local. De altfel, în vederea deservirii publice, vor fi necesare
extinderi ale rutelor de transport public municipal. Zonele propuse pentru realizarea
parcurilor publice nu sunt destinate deservirii stricte a cartierelor deja dezvoltate la vest de
bulevardul Tomis, ci, prin tipurile de amenajări și dotări aferente, ele vor fi un atractor și o
destinație și pentru rezidenți aflați în alte zone ale orașului, care nu sunt adiacente
parcurilor.

• realizarea de grădini publice prin regenerarea spațiilor verzi, reconversia funcțională

• a terenurilor și a suprafețelor degradate în scopul revitalizării mediului urban al

• municipiului Constanța, reducerea poluării aerului și creșterea oportunităților de

• petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului Constanța;

• demararea investiției necesare transformării terenului viran din ansamblul de locuințe
colective tip condominiu delimitat de străzile Dreptății, Prieteniei, Solidarității și Dumitru
Marinescu (cartier Inel II) în grădină urbană comunitară, accesând finanțări
nerambursabile prin mecanismul de redresare și reziliență (PNRR 2021-2027);

• deblocarea situației patrimoniale și elucidarea sarcinilor care grevează asupra
terenurilor virane situate pe faleza Constanței, în vederea extinderii rețelei existente de
spații verzi prin includerea acestora cu prioritate în orizontul Strategiei privind
dezvoltarea rețelei de spații verzi din intravilanul municipiului Constanța;

• inițierea discuțiilor cu elaboratorul Planului Urbanistic General în vederea întocmirii
Studiului de Peisaj - parte a studiilor de fundamentare - sub imperativul identificării
acelor rezerve teritoriale incluzând terenurile degradate/virane cu potențial de
transformare în spații verzi/ culoare ecologice, în perspectiva fundamentării Strategiei
privind dezvoltarea rețelei de spații verzi din intravilanul municipiului Constanța.
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Igiena
publică

3.1. Managementul deșeurilor
Contractul de gestiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Constanța este
delegat prin contract de concesiune, până în anul 2033, către SC Polaris M Holding SRL și
cuprinde:

• Colectarea și transportul deșeurilor municipale inclusiv deșeurile toxice periculoase;

• Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea curățeniei căilor publice;

• Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora
pe timp de polei sau de îngheț;

• Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții
publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri și
echipamente electrice și electronice);

• Sortarea deșeurilor municipale;

• Colectarea și transportul la rampa de neutralizare a deșeurilor rezultate din activități de
construcții și demolări.

Valoarea anuală a contractului este de: 47.762.274 lei, fără TVA, din care:

• Prestație măturat stradal oraș: 18.206.235,61 lei fără TVA (ian. - oct. 2021), din care
1.464.406,16 lei fără TVA reprezentând contravaloarea pentru spălatul stradal;

• Prestație ridicare gunoi oraș: 11.907.180,02 lei fără TVA (ian. - oct. 2021);

• Prestație măturat stradal stațiunea Mamaia și Sat Vacanță: 2.266.837,27 lei fără TVA
(ian. – oct. 2021)

• deszăpezire februarie 2021: 226.713,03 lei fără TVA (ian. - mar.)

Eliminarea deșeurilor menajere din municipiul Constanța se face prin îngroparea și
neutralizarea lor la depozitul ecologic de la Ovidiu, conform contractului, valabil până în
2024, semnat cu S.C. Tracon S.R.L.. Valoarea contractului este de 1.000.000 dolari
garantat/an.

Contractul acord cadru nr. 220278/05.11.2021 privind „Închirierea unui utilaj cu operator
pentru nivelarea materialelor provenite din activități de construcții și desființări din
municipiul Constanța” este încheiat între Primăria Municipiului Constanța în calitate de
beneficiar și SC Autoprima Serv SRL în calitate de furnizor, valoarea maximă a acordului
cadru fiind de 1.450.944 lei fără TVA, acesta urmând să expire în anul 2025. Colectarea și
tratarea materialelor provenite din activități de construcții și desființări și reutilizarea
fracției nepericuloase utile din acestea, are loc în incinta portului Constanța, în zona
cuprinsă între Poarta nr.9 și Dana nr.103, unde acestea sunt utilizate, fără a fi supuse în
prealabil unor operațiuni de tratare, altele decât cele de sortare și mărunțire, pentru lucrări
de rambleiere a alveolelor naturale (celule de depozit) prin umplerea golurilor și nivelarea
acestora la cota terenurilor învecinate, în scopul câștigării de noi teritorii.

3
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Platforme colectare deșeuPlatforme
colectare deșeuri pe 2 fracții: 389 de
platforme

Containere colectare selectivă deșeuri de
tip igloo-uri: 158

Platforme modulare supraterane de
colectare selectivă a deșeurilor: 44



3.2. Dezinsecție, dezinfecție,
deratizare și tratamente fitosanitare
Acest serviciu public este realizat în municipiul Constanța, până în anul 2022, de către SC
Allchim Co SA, contractul având o valoare de 1.889.346,08 lei fără TVA. Acest serviciu
presupune:

• Lucrări de dezinsecție pe domeniul public al municipiului Constanța și al stațiunii
Mamaia, precum și în sediile primăriei prin mĳloace chimice;

• Acțiuni energice de deratizare pe domeniul public al municipiului Constanța și al stațiunii
Mamaia, precum și în sediile primăriei prin folosirea exclusivă a substanțelor raticide
anticoagulante cu eficiență sporită, de către personal specializat;

• Tratamente fitosanitare ce constau în efectuarea de tratamente specifice, periodice, de
combatere/prevenire a bolilor și dăunătorilor la plante, în special a agenților
fitopatogeni, arsura bacteriană, acarieni, păianjenil;

• Dezinfecția care reprezintă activitatea de distrugere a germenilor patogeni.

Începând cu data de 18 martie 2020, s-au constituit măsuri suplimentare de igienă publică
pentru combaterea răspândirii efectelor COVID-19. Activitatea de dezinfecție a platformelor
de colectare a deșeurilor s-a făcut cu soluție de hipoclorit de sodiu cu concentrație de
1,25% de către 4 echipe de câte 2 voluntari, activitatea continuată de către operatorul de
salubrizare. Dezinfecția aleilor de acces ale spitalelor s-a realizat cu autospeciale dotate cu
pompă de înaltă presiune cu soluție de hipoclorit de sodiu cu concentrație de 1,25% clor
activ. Locurile de joacă au fost spălate cu detergent concentrat pentru uz profesional,
același detergent fiind utilizat pentru spălarea străzilor și a trotuarelor.

3.3. Gestionare animale abandonate
Activitatea biroului se desfășoară în cadrul Adăpostului public pentru câini fără stăpân
situat în incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân de pe domeniul public al
Municipiului Constanța, din strada Câmpul cu Flori nr. 11 (fosta str. Vârful cu Dor nr.5).

Adăpostul public pentru câini fără stăpân, proprietate a Municipiului Constanța,
funcționează în baza Certificatului de înregistrare Nr. 695/19.10.2018, eliberat de
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, având o capacitate de 243 locuri de
cazare câini.

Pentru aprobarea modalității de gestiune, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Constanța cu nr. 296 din 31.08.2021 privind „Aprobarea menținerii gestiunii
directe ca modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân
al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de
capturare ,transport și îngrĳire a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului
Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL.”

Ulterior, s-a încheiat și contractul de gestiune directă pentru prestarea activităților specifice
de capturare,transport și îngrĳire a câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța înregistrat
sub nr. 222640/09.11.2021.

În anul 2021, asigurarea continuității activității de capturare a câinilor de pe domeniul
public al municipiului Constanța a fost realizată în baza Protocolului de colaborare încheiat
între UAT Municipiul Constanța și Asociația Animal Society înregistrat sub nr.
6043/12.01.2021. Menționăm că această activitate a fost întreruptă în anul anterior
începând cu data de 26.11.2020.
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Prin urmare, s-a capturat de pe domeniul public al Municipiului Constanța după cum
urmează:

• în prima etapă a proiectului „Efort comun pentru un viitor mai bun“ numărul total de
animale de rasă comună deparazitate,vaccinate și sterilizate a fost de 721 capete (280
câini fără stăpân și de 441 pisici);

• referitor la cea de-a doua etapă a proiectului (perioada 23 iunie - 22 iulie), respectiv
cea de-a treia (03-10 decembrie 2021) se lucrează la centralizarea datelor, proiectul
fiind încă în derulare.

Pentru realizarea activităților specifice, în anul 2021 au fost încheiate următoarele
contracte de achiziție publică:

• Contract de Prestări Servicii nr. 87555/12.05.2021 - Serviciul De Elaborare
Documentație Tehnico-Economică Pentru Reabilitare și Modernizare "Baza De
Supraveghere a Animalelor Fără Stăpân (Studii De Teren - Studiu Topografic, Studiu
Geotehnic, SF de Obiectiv Mixt, PAC , PT, DDE, CS, Documentații pentru Obținerea
Avizelor/ Acordurilor)" încheiat cu S.C. Compassarch S.R.L. în valoare de 97.000,00 lei
fără TVA;

• Contractul de gestiune directă pentru prestarea activităților specifice de
capturare,transport și îngrĳire a câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța înregistrat
sub nr.222640/09.11.2021, încheiat cu SC Confort Urban SRL. în valoare de 552.224,35
lei fără TVA/an( durata contractului va fi de 5 ani)’.

De asemenea, s-au inițiat demersurile pentru următoarele achiziții:

• Achiziția privind ”Servicii veterinare cu medici de liberă practică”;

• Achiziția privind “Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din
municipiul Constanța”.

Precizăm că existența câinilor fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Constanța este
tratată cu toată seriozitatea de către reprezentanții Primăriei Municipiului Constanța,
reprezentând o prioritate în agenda municipalității.

Singura soluție umană sustenabilă și eficientă în controlul populației canine este sterilizarea
în masă. Drept urmare, a fost încheiat protocolul de colaborare cu Asociația Animal Society
ce vizează gestionarea eficientă a situației câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța.
Menționăm că acesta a fost prelungit pentru o perioadă de 3 ani și implică mai multe
campanii de sterilizare gratuită a animalelor de rasă comună din oraș ce vor fi realizate în
cadrul Adăpostului public pentru câinii fără stăpân situat în incinta Bazei de supraveghere
a animalelor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța.
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Municipiul Constanța dispune de următoarele adăposturi pentru protecție civilă:
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Adăpost Capacitate (pers.)
Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosință

Bd. Tomis, 1. TS14B 150 mp 150 1980
Str. Badea Cârțan, bl. BC5, sc. B 161 mp 161 1978
Al. Arcului nr. 20, bl. A9, sc. B 148 mp 148 1975
Al. Arcului nr. 12, bl. A8, sc. A 145 mp 145 1975
Al. Arcului nr. 12, bl. A8, sc. B 148 mp 148 1975
Al. Arcului nr. 10, bl. C4, sc. A 160 mp 160 1975
Al Arcului nr. 20, bl. A9, sc. A 145 mp 145 1975
Bd. Tomis, bl. T14, sc. A 128 mp 128 1976
Bd. Tomis, bl. T14, sc. B 128 mp / 128 pers. 128 1976
Al. Hortensiei, bl. C5 114 mp 114 1974
Str. I.G. Duca, bl. L41, sc. A 147 mp 147 1977
Str. I.G. Duca, bl. L41, sc. B 148 mp 148 1977
Str. I.G. Duca, bl. L45, sc. A 147 mp 147 1977
Str. I.G. Duca, bl. L45, sc. B 148 mp 148 1977
Str. Eliberării, bl. F3, sc. A 161 mp 161 1978
Str. Eliberării, bl. F3, sc. B 161 mp 161 1978
Str. Baba Novac, bl. L119A, sc. B 161 mp 161 1979
Str. Tulcei nr. 3, bl. S, sc. A 123 mp 123 1976
Str. Tulcei nr. 3, bl. S, sc. B 124 mp 124 1976
Str. Badea Cârțan, bl. BC9, sc. A 161 mp 161 1979
Al. Garofiței, bl. L76, sc. B 158 mp 158 1978
Al. Garofiței, bl. L76, sc. C 158 mp 158 1978
Str. Cpt.Dobrilă Eugeniu, bl. Y, sc. A 161 mp 161 1978
Str. Egretei, bl. AV33, sc. C 161 mp 161 1979
Str. Egretei, bl. AV33, sc. D 161 mp 161 1979
Str. Pajurei, bl. FE5, sc.A 153 mp 153 1980
Str. Pajurei, bl. FE5, sc. B 153 mp 153 1980
Str. Dionisie cel Mic, bl. 68, sc. A 150 mp 150 1980
Bd. Tomis, bl. TIO, sc. B 128 mp 128 1976
Bd. Tomis, bl. TIO, sc. C 128 mp 128 1976
Str. Ștefan cel Mare, bl. M16 416 mp 416 1977
Bd. Tomis, bl. 6B, sc. A 128 mp 128 1977
Bd. Tomis, bl. 6B, sc. B 128 mp 128 1977
Bd. Tomis, bl. 10B, sc. A 128 mp 128 1977
Bd. Tomis, bl. 10B, sc. B 128 mp 128 1977
Al. Garofiței, bl. L88, sc. D 158 mp 158 1978
Bd. Aurel Vlaicu, bl. AV22, sc. A 161 mp 161 1978
Bd. Tomis, bl. TD15E, sc. A 135 mp 135 1980
Str. București nr. 8, bl. LI8, sc. A 145 mp 145 1977
Al. Garofiței, bl. L88, sc. A 158 mp 158 1978
Bd. Aurel Vlaicu, bl. AV22, sc. B 161 mp 161 1978
Bd. Ferdinand nr. 32A
Str. Baba Novac, bl. L119A, sc. A 131 mp 131 1979
Str. Dragoslavelor, bl. B2, sc. A 220 mp 220 1980
Str. Solidarității, bl. K2, sc. A 161 mp 161 1978
Str. Solidarității, bl. K2, sc. B 161 mp 161 1978
Al. Grădiniței nr. 1B, bl. CSI 37 mp 37 2003
Str. Lirei nr. 3A, bl. OB8 120 mp 120 2003
Str. Lirei nr. 3B, bl. OB9 120 mp 120 2003
Str. Brizei nr. 1B, bl. OB1 120 mp 120 2004
Str. Brizei nr. IC, bl. OB2 120 mp 120 2004
Str. Brizei nr. 1D, bl. OB3 120 mp 120 2004
Str. Brizei nr. IE, bl. OB4 120 mp 120 2005
Str. Brizei nr. 1F, bl. OB5 120 mp 120 2005
Str. Brizei nr. 1G, bl. OB6 120 mp. 120 2006
Str. Brizei nr. 1H, bl. OB7 120 mp 120 2006
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Adăpost Capacitate (pers.)
Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosință

Str. Magnoliei, bl. TI 63 mp 63 2001

Str. Orhideelor, bl. ST1, se. A 145 mp 145 1980

Str Orhideelor, bl. ST1, se. B 148 mp 148 1980

Str. Traian, bl. K1 74 mp 74 2002

Str. Traian, bl. K2 74 mp 74 2002

Str. Unirii, bl. C2, sc. A 220 mp 220 1980

Str. Pescarilor, bl. FZ12A 88 mp 88 2002

Str. Pescarilor, bl. FZ28A 88 mp 88 2003
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