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Cuvânt înainte
adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Naþiunilor Unite
pentru Dezvoltare în România

Agenda Localã 21 (AL21) a fost elaboratã ºi adoptatã la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992, ca instrument de
promovare a conceptului dezvoltãrii durabile. Dupã zece ani, la Johannesburg în 2002, al II lea Summit global promoveazã
AL21 ca principalul instrument în realizarea bunãstãrii populaþiei lumii. Dedicatã administraþiei locale, AL21 stabileºte prin
participare publicã un echilibru între dezvoltarea economicã, echitatea socialã ºi protecþia mediului.

Conceptul dezvoltãrii durabile determinã o reevaluare permanentã a legãturilor dintre om ºi naturã ºi pledeazã pentru
solidaritatea între generaþii ca singura opþiune viabilã pentru dezvoltarea pe termen lung.

Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare din România sprijinã activ dezvoltarea durabilã prin asistenþa acordatã în
cadrul proiectului sãu de „Construire a capacitãþilor locale de implementare a Agendei Locale 21 în România”. Proiectul a
fost implementat în 9 oraºe-pilot, în perioada 2000-2002, în 13 oraºe în perioada 2003-2004, iar în perioada 2004 – 2005
s-au finalizat încã 3 oraºe ºi un judeþ. În perioada 2005 – 2006 proiectul a fost implementat cu succes în judeþul Braºov,
muncipiile Constanþa ºi Medgidia ºi oraºul Gura Humorului. Proiectul acoperã în fiecare an un set de oraºe ºi se aflã
sub coordonarea Centrului Naþional pentru Dezvoltare Durabilã, agenþia de implementare a PNUD pentru AL21.

Procesul participativ de elaborare a fost unic, stimulând energia cetãþenilor, a sectorului privat, a mediului academic, a
ONG-urilor ºi a autoritãþilor locale. Toþi aceºtia s-au ridicat la înãlþimea aºteptãrilor, iar eforturile lor colective au dat naºtere
prezentului document. Acest raport îºi are rãdãcinile în necesitãþile ºi ideile locale, devenind  o mãrturie a eforturilor,
energiei ºi entuziasmului lor. Fie prin furnizarea de informaþii, fie prin acordarea de asistenþã tehnicã, fie prin participarea
directã, întreaga comunitate a avut o contribuþie enormã la succesul acestuia. 

Rezultatul este o strategie coerentã, cu un plan concret de acþiune ºi de implementare. Ambele oferã o garanþie practicã
a faptului cã proiectul poate rãspunde necesitãþilor comunitãþii ºi cã reprezintã o contribuþie importantã la dezvoltarea
durabilã în România. Felicit ºi mulþumesc tuturor celor care au contribuit la succesul sãu.

Soknan Han Jung
Reprezentant Rezident PNUD
Coordonator Rezident ONU
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Cuvânt înainte 
adresat de Primarul Municipiului Constanþa

În aceastã perioadã, Constanþa este pe cale sã devinã o metropolã modernã, un oraº european în adevãratul sens al
cuvântului. Iar aceastã transformare se face vizibilã de la un an la altul, de la o zi la alta, de la o clipã la alta.

Implementarea Programului Agenda Localã 21 în municipiul Constanþa, a reprezentat un bun prilej pentru punerea în
discuþie a obiectivelor pe termen mediu ºi lung ale comunitãþii locale, contribuind în mod nemijlocit la identificarea ºi
armonizarea unor obiective ºi þinte precise pentru perioada urmãtoare.

La elaborarea Planului Local de Dezvoltare Durabilã a Municipiului Constanþa ºi-au adus aportul toate celelalte instituþii
publice locale, societatea civilã ºi comunitatea localã de afaceri, mass-media localã, precum ºi reprezentanþii minoritãþilor
naþionale ºi ai cultelor religioase.

În acest context, Planul Local de Dezvoltare Durabilã a Municipiului Constanþa constituie produsul efortului comun,
angajat de toþi aceºti actori timp de aproape un an, efectul unei solidaritãþi constructive, motivatã de interesul general
al oraºului în care trãim.

Totodatã, acest document poate fi extrem de util în perspectiva accesãrii Fondurilor Structurale ºi de Coeziune, odatã cu
aderarea României la Uniunea Europeanã.

În numele municipiului Constanþa, doresc sã adresez mulþumiri speciale deopotrivã Programului Naþiunilor Unite pentru
Dezvoltare ºi Centrului Naþional pentru Dezvoltare Durabilã pentru sprijinul constant acordat ºi pentru permanenta
îndrumare în implementarea Programului Agenda Localã 21 ºi în elaborarea Planului de Dezvoltare Durabilã a Municipiului
Constanþa.

În final, vreau sã mulþumesc cu prisosinþã acelor cetãþeni care au participat în mod activ la elaborarea Planului de
Dezvoltare Durabilã a Municipiului Constanþa, dovedind astfel cã acest document aparþine cu adevãrat constãnþenilor.

Primarul municipiului Constanþa
RADU ªTEFAN MAZÃRE
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1. PREZENTARE GENERALÃ

Municipiul Constanþa, centrul economic ºi administrativ al
judeþului cu acelaºi nume, este situat în extremitatea sud-
esticã a României, având coordonatele: 440 11`- latitudine
nordicã ºi 280 39`- longitudine esticã, suprafaþa teritoriului
administrativ fiind de 12.489 km2.
Latura de est a municipiului este scãldatã de Marea Neagrã
(mare continentalã ce comunicã cu Marea Mediteranã prin
strâmtorile Bosfor ºi Dardanele), iar în proximitatea vesticã,
la cca. 50 de Km. distanþã, se gãseºte fluviul Dunãrea. 
Ca forme de relief predominã structura de podiº cu altitudine
joasã, specifice fiind ºi lacurile naturale ºi de luncã, limanele
marine ºi lagunele. Clima este temperat continentalã, cu
o temperaturã medie anualã de 10,5o-11,5o C.
Constanta, vechea cetate greacã Tomis, posedã o istorie
impresionantã, în anul 1991 sãrbãtorind 2500 ani de exis-
tentã ºi 2250 ani de atestare documentarã. Totuºi, cele
mai vechi urme de vieþuire umanã în aceastã zonã dateazã
încã din epoca paleoliticului.
Metropola anticã a Pontului Euxin s-a afirmat de-a lungul
secolelor în strânsã legãturã cu istoria românilor, cu inte-
resele lor comerciale ºi spirituale, ca o placã turnatã ºi ca o
punte de confluenþã a civilizaþiilor, Constanþa reprezentând
din totdeauna un nod important de comunicare între Orient
ºi Occident. 
Prima perioadã de înflorire a localitãþii coincide cu înfiinþarea
celor dintâi colonii greceºti pe þãrmul vestic al Pontului
Euxin. Urmeazã perioada stãpânirii romane, când vechea
cetate Tomis, ca de altfel întreaga provincie Scythia Minor
(Dobrogea de astãzi), capãtã o importanþã strategicã deo-
sebitã ºi cunoaºte o dezvoltare economicã ºi culturalã fãrã
precedent. Odatã cu scindarea ºi mai apoi decãderea
imperiului roman, viaþa înfloritoare a Tomisului va fi grav
perturbatã, localitatea perpetuând în anonimat aproape
un mileniu ºi jumãtate. Oraºul revine însã la viaþã ºi îºi

redezvãluie potenþialul unic de care dispune în secolul al
XIX-lea, dupã obþinerea independenþei de stat a României
ºi restabilirea autoritãþii statului român asupra Dobrogei. 
Istoria modernã atestã o dezvoltare constantã ºi chiar
acceleratã a localitãþii, în prezent Constanþa fiind al doilea
centru urban al României ca importanþã, cel mai mare
port la Marea Neagrã ºi al patrulea ca mãrime din Europa
ºi cel mai dezvoltat oraº din euro-regiunea din care face
parte (Euro-regiunea 2 Sud Est).

2. CADRUL NATURAL ªI CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU

2.1. Clima ºi calitatea aerului

Regimul climatic se caracterizeazã prin veri mai puþin fier-
binþi, datoritã brizelor marine ºi ierni mai blânde, datoritã
acþiunii moderatoare a Mãrii Negre.
Temperaturile medii multianuale înregistreazã cele mai
mari valori din întreaga þarã, situându-se la 11,2oC. Media
maximelor lunare, cu valori de peste 30oC sunt atinse în
iulie, august ºi septembrie; în aceste luni valorile minimelor
lunare ºi anuale atingând 12 -13oC. Primãvara, datoritã
prezenþei mãrii, temperaturile sunt mai coborâte cu
1 – 3oC decât în interiorul Dobrogei, iar toamna, din ace-
leaºi motive, sunt mai ridicate cu câteva grade.
Durata de strãlucire a soarelui se ridicã la o valoare
medie multianualã de 2286,3 ore/an.
Energia radiantã primitã de la soare sub formã de radiaþie
globalã anualã, exprimatã în valori multianuale, însumeazã
cca 4.000 calorii/cm2/an, pe timp cu cer acoperit reducân-
du-se cu peste ½ din valoarea înregistratã pe cer senin. 
Precipitaþiile sunt reduse, sub 400 mm/an, municipiul Con-
stanþa aflându-se în arealul cu probabilitatea cea mai redu-
sã a precipitaþiilor din toatã Dobrogea.
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Evapotranspiraþia potenþialã este de 697 mm însã cea
realã atinge numai 370 mm, excedentul de apã faþã de
evapotranspiraþia potenþialã fiind de 0 mm, deficitul ajun-
gând la 327 mm. Datoritã evaporaþiei ridicate, umezeala
aerului este mare, media multianualã depãºind 81%.
Nebulozitatea se caracterizeazã printr-o evoluþie inversã a
valorilor medii lunare în comparaþie cu temperatura aeru-
lui, cele mai mari valori înregistrându-se în lunile de iarnã
(6,7 – 7,2), cu maxima în decembrie. Numãrul mediu de
zile cu ceaþã este de 50 zile/an, numãrul maxim fiind în
timpul iernii, cu o medie de 8 zile/lunã ºi cu un maxim de
16 zile/lunã, ceaþa fiind destul de persistentã iarna.
În ceea ce priveºte vânturile, în aceastã zonã frecvenþa
medie (%) cea mai ridicatã se întâlneºte în cazul vân-
turilor din Nord (21,5%), urmatã de cele din Vest (12,7 %)
ºi Nord – Est (11,7 %). Cea mai scãzutã frecvenþã se
înregistreazã pentru vânturile din direcþia Sud – Vest (5,9 %)
ºi Est (6,1%), urmate de cele din Sud (8,7 %), Nord – Vest
(8,8 %) ºi Sud (9,4%). Pe direcþiile vânturilor predominante,
din sectorul nordic (NV, N, NE) se înregistreazã ºi cele
mai mari viteze medii anuale: 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s
pentru nord-est ºi 4,7 m/s pentru nord-vest.
Situat într-o zonã puternic aeratã ºi ventilatã, municipiul
Constanþa nu se confruntã cu probleme majore de poluare
a aerului.
Emisiile de poluanþi în aer sunt în general reduse ºi provin
ca urmare a proceselor tehnologice ºi industriale, de la
autovehicule, ca efect al arderii combustibililor lichizi, de la
instalaþiile individuale de alimentare cu cãldurã ºi producere
de apã caldã etc.

2.2. Apa

În municipiul Constanta ºi în zona de proximitate existã
surse importante de ape subterane ºi de suprafaþã.
Resursele de apã subterane sunt însemnate, stratul acvifer
subteran asigurând mare parte din alimentarea cu apã po-
tabilã a municipiului.
Apele de suprafaþã, cuprind:
Lacurile litorale, Tãbãcãrie de 99 ha ºi Siutghiol de 1900 ha,
utilizate în principal pentru pescuit sportiv ºi industrial
(Siutghiol), precum ºi pentru activitãþile turistice ºi recrea-
þionale. Lacul Tãbãcãrie se numãrã printre lacurile foarte
poluate, colmatate, hipereutrofe care necesitã urgent o
reabilitare ecologicã adecvatã.

Apele marine, mãrginesc partea esticã a municipiului. În
conformitate cu legislaþia naþionalã ºi cea a Uniunii Euro-
pene, sunt delimitate apele de îmbãiere, în dreptul plajelor
turistice, ºi apele pentru creºterea ºi exploatarea moluºtelor
de consum situate între cele douã porturi, Midia ºi Constanþa,
izobata de 5 m ºi limita apelor teritoriale (12 Mm).
La 35 km sud de Municipiul Constanþa se gãseºte lacul
Techirghiol, bogat în nãmol cu calitãþi terapeutice deosebite.
În ciuda activitãþii economice intense care se desfãºoarã în
zonã, poluarea apelor de pe raza teritorialã a municipiului
Constanþa se încadreazã în limite normale. Principala sursã
de poluare o reprezintã activitatea portuarã, la care se
adaugã celelalte activitãþi economice, precum ºi cele cas-
nice ale populaþiei.

2.3. Solul ºi depozitele de deºeuri

Solurile din municipiul Constanþa au texturi medii (lutoase
sau luto-nisipoase), ceea ce conferã solului o permeabilitate
ridicatã ºi au însuºiri fizice bune, care s-au menþinut ca
atare de-a lungul anilor. Nivelul de salinizare al solurilor a
rãmas relativ staþionar.
Pe raza municipiului Constanþa nu existã depozite de deºe-
uri menajere. Deºeurile menajere ºi asimilabile acestora
sunt transportate în vederea depozitãrii la rampa ecologicã
amplasatã în oraºul Ovidiu. Depozitarea deºeurilor inerte
se face în incinta Portului Constanþa, la Poarta 9, în apro-
pierea danei 103,  pe un teren special amenajat.

2.4. Vegetaþia ºi fauna în municipiul Constanþa

2.4.1. Vegetaþia

Vegetaþia specificã supralitoralului din dreptul oraºului
Constanþa se caracterizeazã printr-o puternicã antropizare
ºi ruderalizare. Zona fiind intens influenþatã de vecinãtatea
marii aglomerãri urbane, în Constanþa nu mai pãstreazã în
compoziþia floristicã decât puþine specii arenicole ºi halofile
caracteristice fitocenozelor iniþiale, cum ar fi: Elymus gigan-
teus, Salsola kali ssp. Ruthenica, Argusia sibirica, Crambe
maritima, Glaucium flavum, Ecballium elaterium, Cakile
maritima, Salicornia europaea, Sueda maritima. 
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Vegetaþia din parcuri ºi spaþii verzi se caracterizeazã prin
uniformitate, speciile fiind cultivate. În marea lor majoritate
sunt specii exotice ºi ornamentale. Speciile arboricole ºi
arbustive mai reprezentative sunt: castan sãlbatic, plop,
mesteacãn, arþar, frasin, ulm, sâmbovina, tei, platan, salcâm
alb, salcâm galben, glãdiþã, salcie, sãlcioarã, oþetar, pin
negru, molid, dud, cãtina roºie, meriºor, iedera, vâsc etc.

2.4.2. Fauna

Observaþiile ºi studiile privind calitatea vieþii sãlbatice din
municipiul Constanþa sunt puþine ºi se concentreazã în
special, asupra speciilor de pãsãri care pot fi studiate, în
zona lacurilor Tãbãcãrie ºi Siutghiol precum ºi pe fâºia
litoralã limitrofã Constanþei. 

Cele mai întâlnite specii clocitoare pe tot parcursul anului, în
oraº, sunt: Larus argentatus (pescãruºul argintiu), Larus
ridibundus (pescãruºul râzãtor), Passer domesticus (vrabie
de casã), P. montanus (vrabia de camp), Pica pica (coþo-
fana), Streptopelia decaocto (guguºtiuc), Corvus monedula
(stãncuþa), C. corone corone (cioara neagrã), C. corone
cornix (cioara grivã), C. frugilegus (cioara de semãnãturã),
Garrulus glandarius (gaita), Hirundo rustica (rândunica).
Alte specii de pãsãri observate în ecosistemele acvatice
de pe suprafaþa municipiului Constanþa, sunt: Podiceps
cristatus (corcodelul mare), P.nigricollis (corcodelul cu cap
negru), Cygnus olor (lebada de vara ), Ardea cinerea (stârc
cenuºiu), A. purpurea (stârc roºu), Phalacrocorax carbo
(cormoran mare), P. pygmaeus (cormoran mic), Egretta
alba (egreta), Oxyura leucocephala (raþã cu cap alb), etc.
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2.4.3. Analiza SWOT

Puncte forte Puncte slabe

- poluare scãzutã
- staþii de epurare a apelor uzate la standarde europene ºi
dimensionate corespunzãtor pentru necesarul zonei;
- groapã de gunoi ecologicã situatã în extravilanul localitãþii;
- sistem de irigaþii modern, întreþinerea spaþiilor verzi la stan-
darde europene;
- instituþii ºi organisme abilitate sã supravegheze respectarea
legislaþiei privind protecþia mediului, sã analizeze ºi sã inter-
preteze permanent starea factorilor de mediu la nivel local.

- creºterea traficului auto, în special în perioada sezonului esti-
val;
- activitate economicã intensã în proximitatea zonelor turistice
ºi în zona costierã;
- proliferarea activitãþilor cu caracter economic în zone rezi-
denþiale ale oraºului;
- reducerea spaþiilor verzi, în special în zona centralã a oraºului;
- dotãri insuficiente în ceea ce priveºte monitorizarea ºi analiza
factorilor de mediu.

Oportunitãþi Ameninþãri
- perspectiva aderãrii la Uniunea Europeanã ºi implementarea
standardelor comunitare privind protecþia mediului;
- sporirea programelor educative privind protecþia mediului ºi
implicarea tot mai activã a societãþii civile în acest domeniu;
- accesarea programelor europene de finanþare nerambursa-
bilã, precum ºi a celorlalte programe naþionale ºi locale de
finanþare poate reprezenta o sursã importantã în vederea
aplicãrii acquis-ului comunitar în domeniul protecþiei mediului;
- încurajarea agenþilor economici de a investi în echipamente ºi
tehnologii nepoluante ºi de a apela la surse de energie necon-
venþionale (energie eolianã, energia pãmântului, energie solarã
etc.)

- creºterea gradului general de poluare ºi a efectului de serã cu
efecte importante în ceea ce priveºte schimbãrile climaterice;
- eroziunea continuã a falezelor ºi a plajelor;
- ameninþarea unor specii de florã ºi faunã marinã, datoritã
activitãþilor economice desfãºurate în zona de proximitate a
þãrmului ºi datoritã pescuitului industrial;
- decalajul mare între industria româneascã ºi cea din Uniunea
Europeanã în ceea ce priveºte implementarea unor mãsuri
de ordin tehnologic în vederea protecþiei mediului ºi reducerii
poluãrii;
- lipsa fondurilor necesare destinate domeniului conservãrii ºi
protecþiei mediului;
- întârzieri în procesul de descentralizare regionalã ºi localã, cu
efecte asupra aplicãrii eficiente a politicii de protecþie a mediu-
lui ºi a strategiilor de dezvoltare durabilã.



3. INFRASTRUCTURA ªI SITUAÞIA
LOCATIVÃ

3.1. Infrastructura de transport

Municipiul Constanþa, prin aºezarea sa geograficã, repre-
zintã o zonã de intersecþie a magistralelor internaþionale
de transport, care leagã atât nordul de sudul Europei, cât
ºi vestul de estul acesteia. Reþeaua de transport existentã
în zonã asigurã legãtura cu toate reþelele þãrilor vecine, pre-
cum ºi cu cele din þãrile Europei ºi Asiei.
Aºa cum s-a stabilit la Conferinþa Pan-Europeanã a Tran-
sporturilor de la Creta din 1994, municipiul Constanþa se
aflã situat pe coridorul de transport pan-european 4: Berlin
– Nurnberg – Praga – Budapesta – Bucureºti – Constanþa
– Salonic – Istanbul. Totodatã culoarul european nr. 9
(Marea Balticã, Kiev, Chiºinãu, Iaºi, Bucureºti) face con-
fluenþa la Bucureºti cu culoarul nr. 4.
De asemenea, aceastã zonã este strãbãtutã de culoarul
european nr. VII Constanta - Canalul Dunãre-Marea Neagrã
- Dunãre - Main – Rihn - Portul Rotterdam (Olanda).

3.1.1. Transportul rutier

Municipiul Constanþa este traversat (de la nord la sud ºi
de la est la vest) de douã drumuri europene: E60, care
leagã Bucureºti de Constanþa ºi E87, care leagã Constanþa
de Bulgaria, prin Vama Veche. De asemenea, municipiul
este tranzitat de urmãtoarele drumuri naþionale: DN 2A –
B-dul Tomis; DN 39; DN 3; DN 3A-C; DN 3C.
Reþeaua rutierã interioarã a municipiului Constanþa însu-
meazã 410 km strãzi, dintre care 320 km strãzi trafic
mediu ºi uºor ºi 90 km strãzi trafic greu.
Pentru îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere din municipiul
Constanþa, în anul 2003 a fost demarat un amplu program
de reabilitare ºi modernizare a tramei stradale. Programul
se deruleazã pe o perioadã de 4 ani ºi are o valoare de
cca. 40 de milioane de euro, pânã în prezent fiind executate
peste 75% din totalul lucrãrilor.
Traficul rutier în municipiul Constanþa se desfãºoarã în
general degajat. Principalele probleme apar în perioada

estivalã, atunci când numãrul de autoturisme care tran-
ziteazã municipiul se dubleazã. 
În contextul extinderii permanente a parcului auto ºi pentru
a îmbunãtãþii în mod sustenabil condiþiile de participare la
trafic, mai ales sub aspectul asigurãrii locurilor de parcare
ºi staþionare a autovehiculelor, în anul 2005 a fost demaratã
implementarea unui program integrat de gestiune a trafi-
cului rutier din municipiul Constanþa, urmãrindu-se fluidi-
zarea circulaþiei auto ºi creºterea gradului de siguranþã a
participãrii la trafic. În acest sens, pe mai multe strãzi ºi
bulevarde, în special din zona centralã a oraºului, a fost
instituitã regula „sensului unic”, noi intersecþii au fost se-
maforizate, indicatoarele rutiere ºi semafoarele vechi au fost
înlocuite cu altele noi, de mai bunã calitate ºi care asigurã
o vizibilitate mai bunã.
Rezultatele programelor de reabilitare ºi modernizare a
infrastructurii stradale ºi de fluidizare a traficului rutier
sunt deja vizibile. În prezent, starea drumurilor din munici-
piul Constanþa ºi condiþiile de trafic îndeplinesc standar-
dele europene în domeniu.
Transportul în comun este asigurat în proporþie de 80% de
cãtre RATC, regie subordonatã Consiliului Local Municipal
Constanþa, pe piaþã acþionând însã ºi alþi operatori privaþi.
Actualmente, parcul de vehicule destinate transportului în
comun de persoane al R.A.T.C. deserveºte 18 trasee locale
ºi este alcãtuit din: 26 troleibuze, 65 de tramvaie ºi 135 de
autobuze dotate cu catalizator euro 3, Constanþa fiind singu-
rul oraº din þarã care posedã un parc auto complet reînnoit,
la standarde europene.

3.1.2. Transportul feroviar

Transportul feroviar, de marfã ºi cãlãtori, se deruleazã în
principal pe magistrala Bucureºti – Ciulniþa – Feteºti –
Constanþa, dar ºi pe traseul Feteºti – Constanþa – Tulcea.
Prin linia ce strãbate întreaga þarã: Constanþa – Bucureºti
– Braºov – Deva – Arad, municipiul Constanþa are legãturã
cu Ungaria, Austria ºi vestul Europei. 
Cãile ferate din zona de proximitate a municipiului
Constanþa au o lungime de cca. 406 km. Pe relaþia
Constanþa – Bucureºti circulã zilnic 11 trenuri, alte 6 leagã
Constanþa de Tulcea, punctul de începere a Deltei Dunãrii,
iar 14 trenuri circulã zilnic spre sud, spre Mangalia.
În ceea ce priveºte transportul feroviar de marfã, acesta
este foarte bine dezvoltat ºi beneficiazã de o infrastructurã
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modernã ºi adaptatã tuturor categoriilor de servicii solici-
tate.

3.1.3. Transportul naval

Portul Constanþa – cel mai important port la Marea Neagrã
ºi al patrulea ca mãrime din Europa, are o suprafaþã totalã
de 3.926 ha, din care 1.312 ha - uscat ºi 2.614 ha – apã, ºi
este situat pe coasta vesticã a Mãrii Negre, la 179 nM de
Strâmtoarea Bosfor ºi la 85 nM de Cotul Sulina prin care
Dunãrea se varsã în mare.
Situat la întretãierea rutelor comerciale care leagã þãrile
dezvoltate ale Europei Occidentale ºi pieþele în dezvoltare
ale Europei Centrale de furnizorii de materii prime din C.S.I.,
Asia Centralã si Transcaucaz, Portul Constanþa oferã o
serie de avantaje, dintre care cele mai importante sunt: 
• port multifuncþional cu facilitãþi moderne ºi adâncimi ale
apei în bazinul portuar suficiente pentru acostarea navelor
cu o capacitate de 220.000 dwt;
• acces direct la Coridorul Pan European VII - Dunãrea,
prin Canalul Dunãre-Marea Neagrã, oferind o alternativã
de transport cãtre Europa Centralã mai scurtã ºi mai ieftinã
decât rutele care folosesc porturile din partea de nord a
Europei;
• conexiuni bune cu toate modalitãþile de transport: feroviar,
rutier, fluvial, aerian si prin conducte;
• noul terminal de containere de pe Molul II S, prin care ca-
pacitãþile de operare a containerelor în Portul Constanþa au
crescut considerabil;
• terminale Ro-Ro ºi Ferry Boat potrivite pentru dezvoltarea
navigaþiei de cabotaj care deserveºte þãrile riverane Mãrii
Negre ºi Dunãrii;
• statutul de „port cu facilitãþi vamale”;
• management integrat de mediu;
• programe planificate de dezvoltare viitoare a portului.

Cu o lungime totalã a cheiurilor de 29,83 km, Portul
Constanþa are 145 de dane din care 119 sunt operaþionale
ºi au adâncimi între 8 ºi 19 m, ceea ce permite accesul
tancurilor ºi navelor de mãrfuri vrac de 220.000 dwt.
In ceea ce priveºte traficul fluvial în Portul Constanþa, aces-
ta este de aproximativ 10 milioane tone/an ºi reprezintã
24% din traficul total anual. Zilnic, mai mult de 200 barje se
aflã sub operare sau sunt acostate în aºteptarea încãrcãrii
sau descãrcãrii mãrfii.

Pânã în anul 2010 traficul fluvial este prevãzut sã creascã la
17 milioane tone/an, ceea ce ar duce la depãºirea capaci-
tãþii prezente de operare. În acest sens este planificatã o
dezvoltare viitoare a sectorului fluvio-maritim, prin moder-
nizarea terminalul de barje, care va stimula traficul fluvial ºi
va acoperi creºterile de trafic prevãzute.
Infrastructura portuarã destinatã navelor de pasageri ºi
ambarcaþiunilor de agrement este asiguratã de Portul turis-
tic Tomis. Acesta este situat la 1.200 metri nord de Portul
Constanþa ºi are o suprafaþã totalã de circa 200.000 m2,
din care 17.000 platformã betonatã de-a lungul cheiurilor. 
Portul turistic Tomis a fost construit în urmã cu 40 de ani,
fiind conceput, în principal, pentru agrement nautic ºi dis-
pune de diguri de protecþie, facilitãþi de acostare, teritoriu
portuar, platforme etc.
Administraþia Porturilor Maritime Constanþa (APMC), autori-
tatea care deþine în administrare Portul turistic Tomis,
intenþioneazã sã demareze un amplu program de moderni-
zare ºi reamenajare a acestuia, în valoare de peste 6 mili-
oane euro. Printre lucrãrile care vor fi realizate în cadrul
programului de reabilitare se numãrã amenajarea gurii de
acces, pentru limitarea propagãrii valurilor, reparaþii ale
construcþiilor de adãpostire existente, compartimentarea
acvatoriului portuar pentru delimitarea suprafeþelor de
apã, amenajarea platformelor, precum ºi construcþia unor
parcãri auto ºi a unor clãdiri administrative ºi comerciale.
În urma lucrãrilor de modernizare, capacitatea portului va
fi de aproximativ 325 de ambarcaþiuni de diferite mãrimi.

3.1.4. Transportul aerian

La 23 de km. de municipiul Constanþa se gãseºte Aero-
portul Internaþional Mihail Kogãlniceanu, în perioada sezo-
nului estival acesta asigurând legãturi aeriene cãtre toate
oraºele importante din Europa. Aeroportul posedã o pistã
de aterizare ºi decolare în lungime de peste 3500 de
metri ºi are o capacitate de operare de 6 avioane per orã.

3.2. Telecomunicaþiile

Infrastructura de telecomunicaþii din municipiul Constanþa
este foarte bine dezvoltatã, societãþile care acþioneazã în
acest domeniu oferind servicii similare celor din Uniunea
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Europeanã. Modernizarea sistemului de telecomunicaþii s-a
realizat prin schimbarea reþelei clasice cu cea de telefonie
digitalã, introducerea cablurilor de fibre optice ºi extinderea
capacitãþii telefonice a oraºului.
În ultimii 5 ani domeniul telecomunicaþiilor a cunoscut un
ritm accelerat de dezvoltare, aspect care se datoreazã în
principal apariþiei ºi promovãrii unor produse ºi servicii noi ºi
a diversificãrii celor existente. Cea mai mare ratã de dez-
voltare s-a înregistrat în domeniul serviciilor de internet ºi al
telefoniei mobile. Cu toate acestea, potenþialul în domeniul
telecomunicaþiilor este încã departe de a fi epuizat. 

3.3. Energia

Zona de proximitate a municipiului Constanþa este strãbã-
tutã de magistrale de gaze, importante la scara continen-
talã ºi de linii electrice de înaltã tensiune, interconectate la
reþeaua europeanã. Producþia energeticã este realizatã în
cadrul a trei termocentrale cu o putere instalatã de 407
MW ºi în cadrul Centralei nuclearoelectrice, situatã la o

distanþã de cca. 60 Km vest de municipiul Constanþa, care
asigurã o producþie anualã de 4.451.418 MWh (10% din
producþia naþionalã).
Centrala nuclearoelectricã funcþioneazã în prezent la 20%
din capacitatea pentru care a fost proiectatã ºi utilizeazã
una dintre cele mai avansate ºi eficiente tehnologii din
domeniu (tip CANDU), fiind cea mai modernã ºi mai sigurã
centralã nuclearoelectricã din Europa Centralã ºi de Est.
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3.3.1. Alimentarea cu energie electricã ºi iluminatul public

În municipiul Constanþa, distribuþia ºi furnizarea energiei electrice este asiguratã de S.C. Electrica Dobrogea S.A. prin
Sucursala de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice Constanþa. Principalii indicatori în domeniul distribuþiei, furnizãrii
ºi consumului de energie electricã se prezintã astfel:

Lungimea reþelei de distribuþie a energiei electrice 1.654 Km 

Linii de medie tensiune 540 Km

Linii de joasã tensiune 1.114 Km

Numãr total de consumatori 131.696

Consumatori casnici 122.217

Consumatori industriali 9.276

Mari consumatori 203

Consum total (mediu lunar) 41.480 KWh

Consumul casnic 15.600.000 KWh

Consumul industrial 25.880.000 KWh



În perioada 2001 – 2003 sistemul de iluminat public în muni-
cipiul Constanþa a fost reabilitat complet prin intermediul
unui program în valoare de 18 milioane euro, iniþiat de
Primãria Municipiului Constanþa.
În cadrul acestui amplu program de reabilitare ºi moderni-
zare a iluminatului public din municipiul Constanþa au fost
montaþi circa 2.274 stâlpi metalici noi, 507 stâlpi noi de
beton, 4.965 stâlpi noi din fibrã de sticlã ºi 15.000 lãmpi de
iluminat. De asemenea, reþeaua existentã de iluminat public
a fost complet reabilitatã. În prezent iluminatul public din
municipiul Constanþa se desfãºoarã la standarde europene.

3.3.2. Alimentarea cu energie termicã

În municipiul Constanþa, distribuþia ºi furnizarea energiei ter-
mice este asiguratã în regim centralizat de cãtre R.A.D.E.T.
Constanþa, regie autonomã subordonatã Consiliului Local
Municipal Constanþa. În prezent, 77,7 % din unitãþile loca-
tive din municipiul Constanþa sunt racordate la sistemul
centralizat de distribuþie a energiei termice.
RADET Constanþa opereazã un numãr de 132 de puncte
termice ºi 2 centrale termice locale care funcþioneazã cu
gaze naturale. Punctele termice sunt alimentate cu apã
fierbinte din reþeaua primarã de cãtre Centrala Electro
Termicã Palas. Reþeaua primarã mai furnizeazã de aseme-
nea agent termic pentru 70 de puncte termice industriale
care deservesc în principal operatori industriali.
Sistemul centralizat de distribuþie a energiei termice este
structurat pe douã componente principale: reþeaua de dis-
tribuþie primarã, care asigurã transportul agentului termic
primar de la CET Palas la punctele termice gestionate de
RADET, ºi reþeaua secundarã, prin intermediul cãreia se
asigurã furnizarea apei calde ºi a cãldurii cãtre consuma-
torii finali.
Lungimea totalã a sistemului termic primar este de 82 km,
însemnând 164 km de conducte. Punctul final este fixat la o
distanþã de aproape 9 km faþã de C.E.T. Palas. Acest sis-
tem a fost conceput pentru o presiune de 16 bari ºi o cobo-
râre a temperaturii de 150°C/70°C. În prezent sistemul
opereazã la o presiune maximã de 8 pânã la 10 bari ºi o
cãdere maximã de temperaturã de 100-135°C/60°C, în
timpul sezonului cald.
Lungimea totalã a reþelei secundare este de 225 km, iar
lungimea totalã a conductelor este de 900 km. Numãrul

total de reþele secundare este 685, o medie de 5 reþele
pentru fiecare punct termic.
Capacitatea caloricã totalã instalatã în punctele termice a
RADET Constanþa este:

În ultimii trei ani, RADET Constanþa, beneficiind de sub-
venþii din partea Primãriei Municipiului Constanþa, a dez-
voltat mai multe programe de modernizare ºi eficientizare
a activitãþii. În acest sens, au fost reabilitate cea mai mare
parte a punctelor termice, a fost realizatã contorizarea
tuturor consumatorilor, prin montarea de gigacalorimetre la
branºamentele imobilelor, iar serviciile asigurate de RADET
au fost certificate SR EN ISO 9001/2001 - privind manage-
mentul integrat al calitãþii ºi SR EN ISO 14001/1997 –
privind îmbunãtãþirea permanentã a performanþelor de
mediu. 
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Încãlzire centralã 479 Gcal./h

Apã caldã menajera 195 Gcal./h.

Total 674 Gcal./h.



3.3.3. Alimentarea cu gaze naturale

În municipiul Constanþa, alimentarea cu gaze naturale se realizeazã de cãtre S.C. CONGAZ S.A. Principalii indicatori
în acest domeniu sunt:

În perspectiva extinderii teritoriale ºi demografice a oraºului ºi în ipoteza constituirii unei zone metropolitane în jurul
municipiului Constanþa, gazele naturale vor reprezenta o resursã energeticã importantã, ieftinã ºi accesibilã atât consuma-
torilor casnici, cât ºi agenþilor economici. În acest context, S.C. CONGAZ S.A. îºi propune sã dezvolte exponenþial
infrastructura de distribuþie ºi sã-ºi diversifice serviciile oferite, în sensul asigurãrii necesarului de consum ºi ajustãrii
la cerinþele pieþei. În acest sens, pânã la sfârºitul anului 2005 reþeaua de distribuþie a gazelor naturale în municipiul
Constanþa se va dubla, extinzându-se cu încã 180 Km.

3.4. Infrastructura de canalizare ºi alimentare cu apã

3.4.1. Alimentarea cu apã

În municipiul Constanþa alimentarea cu apã se realizeazã de cãtre R.A.J.A. Constanþa, regie autonomã aflatã în subor-
dinea Consiliului Judeþean Constanþa.
Sursele naturale folosite pentru alimentarea cu apã a municipiului Constanþa sunt:
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Lungimea conductelor de distribuþie a gazelor (presiune medie) 14,891 Km

Lungimea conductelor de distribuþie a gazelor (presiune joasã) 157,426 Km

Numãrul total de consumatori 9.876

Consumatori casnici 9.279

Consumatori industriali 597

Consumul total (pentru anul 2004) 240.207.629 Nm3

Consumul casnic 13.693.152 Nm3

Consumul industrial 226.514.477 Nm3

Sursa Debit instalat m3/h
Debit exploatat
mii m3/an 2005

Ciºmea I + II 10.132 60.375

Caragea 3.594 19.199

C-þa Nord 2.218 4.169

Basarabi I  ºi II 2.220 4.458

Valu Traian 680 980

Galeºu 16.250 19.520



Indicatorii de referinþã din domeniul alimentãrii ºi consumului de apã a municipiului Constanþa ºi a infrastructurii aferente
sunt:

3.4.2. Evacuarea apelor uzate

Apa uzatã
ajunge în staþiile de epurare atât gravitaþional cât ºi cu ajutorul celor 20 de staþii de pompare a apelor uzate. Staþiile de epu-
rare a apelor uzate din municipiul Constanþa sunt:
• Staþia de epurare Constanþa Sud. În condiþii normale apa uzatã ce intrã în staþie este de Q = 3.200l/s, pe timp de
ploaie debitul poate ajunge pânã la 6.400 l/s. Procesul de epurare se realizeazã în douã trepte: mecanic ºi biologic.
• Staþia de epurare Constanþa Nord are o capacitate de 1920 dm3/s. Q maxim/zi, respectiv 1.600 dm3/s. Q mediu/zi.
La aceastã staþie de epurare se desfãºoarã în prezent ample lucrãri de reabilitare finanþate prin programul ISPA care vor
avea ca rezultat transformarea staþiei de epurare Constanþa Nord într-una dintre cele mai moderne de acest fel din þarã.

3.5. Situaþia locativã

Situaþia locativã actualã din municipiul Constanþa este puternic marcatã de influenþa a douã mari cicluri de transformare
urbanã. Specific perioadei anilor ‘50-‘80 ai sec. XX, primul ciclu s-a caracterizat prin expansiunea acceleratã a zonelor de
locuit în intravilan, ca urmare a dezvoltãrii economice generale a oraºului, dar a avut un impact negativ în planul
design-ului urban, al habitatului ºi al mediului ambiant. Cel de al doilea ciclu s-a declanºat dupã anii ‘90 ai sec. XX ºi se
caracterizeazã prin proliferarea haoticã a construcþiilor individuale, în contextul lipsei unei strategii de dezvoltare
urbanã ºi a unui plan integrat de considerare a zonei metropolitane.
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Lungimea simplã a reþelei de distribuþie a apei potabile 532 Km

Total consumatori (abonaþi) 62.450

Consumatori casnici 57.000

Consumatori industriali 3.750

Asociaþii de proprietari 1.500

Total consum / an 28.906.000 m3/an
Consum casnic 15.750.000 m3/an

Consum industrial 13.156.000 m3/an
Locuinþe care beneficiazã în interior de apã potabilã 110 633 (96,2%)

Lungimea simplã a reþelei de canalizare 456,32 Km

Lungimea simplã a reþelei de evacuare a apelor pluviale 114,08 Km

Numãrul locuinþelor 115.015

- permanente 106.230

- sezoniere 8.785



Dotarea locuinþelor cu instalaþii ºi dependinþe:

3.6. Analiza SWOT
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Suprafaþa camerelor de locuit (mp)

- pe o locuinþã 36.8 m2

- pe o camerã 14.4 m2

- pe o persoanã 14.0 m2

Locuinþe dotate cu:

- Apã în locuinþã 110.633  (96.2%)

- Canalizare din reþea publicã 109.299  (95.0%)

- Canalizare în sistem propriu 1.253    (1.1%)

- Instalaþie electricã 114.442  (99.5%)

- Încãlzire termoficare 89.310    (77.7%)

- Încãlzire centralã termicã 4.016    (3.5%)

- Baie în locuinþã 104.504  (90.9%)

- Baie în afara locuinþei 1.644    (1.4%)

- Bucãtãrie în locuinþã 109.125  (94.9%)

- Bucãtãrie în afara locuinþei 2.080    (1.8%)

Puncte forte Puncte slabe

- utilitãþi publice ºi infrastructurã urbanã la standarde europene
(reabilitarea în totalitate a tramei stradale; iluminat public 
modern; reabilitarea spaþiilor publice, modernizarea reþelelor de
canalizare, alimentare cu apã, distribuþie a agentului termic ºi
electricitate; reabilitarea la standarde europene a transportului
public);
- municipiul Constanþa este situat la confluenþa mai multor cori-
doare de transport pan-european;
- Portul Comercial Constanþa, cel mai mare port de la Marea
Neagrã ºi al patrulea ca mãrime din Europa ºi Portul Turistic
Tomis;
- aeroport internaþional;
- standard locativ bun sub aspectul numãrului de locuinþe
raportat la numãrul de persoane (2,92 persoane/locuinþã) ºi a
spaþiului locativ raportat la numãrul de persoane (14m2/per-
soanã).

- infrastructurã urbanã deficitarã în anumite zone mãrginaºe ale
oraºului (lipsa reþelelor de canalizare ºi alimentare cu apã, a
sistemului centralizat de încãlzire ºi cãi de acces adecvate);
-  fond locativ învechit, construit în cea mai mare parte a sa
în perioada 1965 – 1980;
- situaþie locativã precarã pentru mai multe categorii de per-
soane defavorizate (rromi, tineri, persoane cu venituri reduse,
familii cu mulþi copii).



4. RESURSE UMANE

4.1. Situaþia demograficã ºi structura populaþiei

Potrivit datelor statistice de la ultimul Recensãmânt al populaþiei, din anul 2002, situaþia demograficã ºi structura populaþiei
în municipiul Constanþa se prezintã astfel:

- Structura etnicã a populaþiei -
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Oportunitãþi Ameninþãri

- demararea lucrãrilor de realizare a unei noi ºosele de centurã
care încadreazã întreaga zonã metropolitanã ºi oferã posibili-
tatea devierii traficului greu ºi fluidizãrii circulaþiei;
- accesarea programelor europene de finanþare neram-
bursabilã, precum ºi a celorlalte programe naþionale ºi locale de
finanþare;
- dezvoltarea acceleratã a sectorului de construcþii ºi crearea
unor noi cartiere de locuinþe în zona periurbanã a municipiului;
- dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu gaze ºi extinderea
acesteia la nivelul întregului oraº.

- lipsa resurselor necesare întreþinerii ºi dezvoltãrii infrastruc-
turii;
- politici urbane permisive care permit construcþia în zone cu
arhitecturã veche ºi valoroasã a unor imobile improprii speci-
ficului arhitectonic al spaþiului respectiv;
- alocarea fondurilor publice pentru dezvoltarea infrastructurii pe
criterii de apartenenþã politicã ºi clientelã de partid;
- imposibilitatea autoritãþilor locale de a asigura provizioanele
financiare necesare accesãrii fondurilor comunitare de prea-
derare ºi a celor structurale.

Total populaþie 310.471 (100%)

- Români 286.332 (92.2%)

- Turci 9.018 (2.9%)

- Tãtari 8.724(2.8%) 

- Rromi 2.962 (1.0%) 

- Ruºi, lipoveni 879 (0.3%)

- Greci 546 (0.1%)



- Structura confesionalã a populaþiei

4.2. Forþa de muncã ºi ºomajul

- Populaþia activã -

- Populaþia inactivã - 

- Numãr mediu anual de salariaþi -
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Total populaþie 310.471 (100%)

Ortodocºi 286.392 (92.2%)

Musulmani 18.245 (5.9%) 

Romano-catolici 2.320 (0.7%)

Baptiºti 699 (0.2%)

Populaþia activã 132.133

- populaþia ocupatã 115.604

- ºomeri în cãutarea altui loc de muncã 12.815

- ºomeri în cãutarea primului loc de
muncã

3.714

Populaþia inactivã 178.338

- Elevi, studenþi 58.925

- Pensionari 68.617

- Casnice 24.989

- Întreþinute de alte persoane 19.587

- Întreþinute de stat sau de organizaþii private 801

- Persoane cu altã situaþie economicã 5.419

Total salariaþi (numãr mediu anual) 104.872

Agricultura 420

Industria extractivã 1.364

Industria prelucrãtoare 18.875



Ponderea ºomerilor în populaþia stabilã (în vârstã de 18 – 62 ani) în municipiul Constanþa, comparativ cu acelaºi indicator
la nivelul judeþului Constanþa:

Numãrul ºomerilor din municipiul Constanþa încadraþi în muncã în anul 2004 prin intermediul Agenþiei Judeþene de
Ocupare a Forþei de Muncã Constanþa a fost de 6.203 persoane. Conform statisticilor AJOFM Constanþa, principalele
meserii solicitate pe piaþa muncii în judeþul Constanþa sunt:
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Energie electricã, termicã, gaze ºi apã 2.683

Construcþii 9.171

Comerþ cu ridicata, amãnuntul, repararea ºi
întreþinerea auto, moto ºi a bunurilor casnice

21.058

Transport, depozitare, comunicaþii 21.787

Activitãþi financiare 1.935

Administraþie publicã 2.954

Învãþãmânt 5.788

Sãnãtate 5.555

Alte activitãþi 13.282

An
Numãr ºomeri

Constanþa
(medie anualã)

Ponderea ºomerilor
în populaþia stabilã

- Constanþa
(medie anualã)

Numãr ºomeri
judeþ Constanþa
(medie anualã)

Ponderea ºomerilor
în populaþia stabilã
– judeþ Constanþa

(medie anualã)

Ratã ºomaj 
– judeþ Constanþa

(medie anualã)

2004 3.407 1,6% 16.776 3,5% 5,6%

Nr.
crt. Denumire Total locuri de muncã declarate

vacante

1
Agent de pazã, control acces,

ordine ºi intervenþie
1.2622

2 Ospãtar 1.180

3 Muncitor necalificat în agriculturã 1.160

4
Muncitor necalificat întreþinere dru-

muri, ºosele, poduri, baraje
1.021

5 Muncitor necalificat în construcþii 819

6 Cameristã hotel 753
7 Vânzãtor 654
8 Ajutor ospãtar 528
9 Bucãtar 511

10 Zidar roºar-tencuitor 426

11 Lãcãtuº mecanic 353

12 Croitor 333

13 Sudor electric 328



4.3. Analiza SWOT
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14 Agent vânzãri 323

15
Croitor-confecþioner

îmbrãcãminte
278

16 Pomicultor 274

17 Viticultor 274

18
Lãcãtuº construcþii 
metalice ºi navale

269

19 Sudor autogen 267

Puncte forte Puncte slabe

- zona metropolitanã Constanþa reprezintã a doua
mare aglomerare urbanã (cca. jumãtate de milion
de locuitori) din România dupã capitala þãrii -
Bucureºti;
- forþã de muncã bine calificatã în sectoare eco-
nomice diverse (comerþ, servicii, industrie, turism,
activitãþi portuare etc.);
- ºomaj scãzut (1,6%), mult sub media naþionalã;
- spaþiu multietnic unic în þarã ºi lipsa conflictelor
interetnice;

- raportul negativ între populaþia activã ºi populaþia
inactivã;
- lipsa unor prerogative legale clare pentru adminis-
traþia publicã localã în vederea implicãrii directe în
procesul de combatere a ºomajului ºi încurajãrii
creãrii unor noi locuri de muncã;
- tendinþa migraþionistã din ultima perioadã cãtre
Europa occidentalã ºi cãtre mediul rural a condus
la scãdere demograficã;
- spor demografic natural negativ (2,8%);
- speranþã de viaþã sub media Uniunii Europene;
- procent ridicat de mortalitate infantilã.

Oportunitãþi Ameninþãri
- derularea unor noi programe de formare ºi
reconversie profesionalã, adresate persoanelor
aflate în cãutarea unui loc de muncã ºi/sau per-
soanelor ori categoriilor profesionale expuse riscului
de a-ºi pierde locul de muncã;
- conºtientizarea importanþei programelor de per-
fecþionare ºi formare continuã a persoanelor
angajate în muncã;
- crearea a noi locuri de muncã prin încurajarea
investiþiilor private;
- aderarea la Uniunea Europeanã ºi posibilitatea
participãrii neîngrãdite la piaþa forþei de muncã co-
munitare.

- reforma ºi restructurarea economicã poate con-
stitui un element favorizant pentru creºterea
ºomajului;
- întârzieri în procesul de descentralizare regiona-
lã ºi localã, cu efecte asupra aplicãrii eficiente a
politicii de combatere a sãrãciei ºi discriminãrii ºi
de diminuare a ºomajului.



5. ECONOMIA

5.1. Situaþia economicã generalã

Economia municipiului Constanþa ºi a zonei de proximitate
are un caracter complex, principalele ramuri cu ponderi
fiind: activitatea portuarã ºi transportul maritim, turismul,
industria alimentarã, comerþul, industria construcþiilor de
maºini, industria chimicã ºi petrochimicã, industria energiei
electrice ºi termice, industria de prelucrare a lemnului ºi a
producerii hârtiei, industria confecþiilor.
Dupã numãrul total al agenþilor economici înmatriculaþi,
municipiul Constanþa ocupã locul al doilea pe þarã, dupã
Bucureºti. În prezent, în municipiul Constanþa sunt înregis-
traþi peste 18.000 de agenþi economici.
În evoluþie, numãrul firmelor înmatriculate la Oficiul Regis-
trului Comerþului Constanþa a crescut an de an dupã cum
urmeazã: 5.101 firme în 1991, 6.291 firme în 1992, 5.061
firme în 1993, 5.240 firme în 1994, o medie de 2.500 firme
anual în 1995, 1996, 1997 ºi 1998, 1.920 firme în 1999,
1.823 firme în anul 2000 si 4.591 în anul 2002. Dupã tipul
capitalului: 97% au capital privat, 0,38 % au capital de
stat, 1,89% - capital mixt, restul fiind regii autonome ºi socie-
tãþi cooperatiste.
Dintre firmele cu un capital social mai mare de 100 mld. lei
menþionãm: Compania Naþionalã Administraþia Porturilor
Maritime Constanþa (administrarea infrastructurii portuare),
ªantierul Naval Constanþa (construcþii ºi reparaþii nave), Oil
Terminal (operator portuar produse petroliere), Servicii Con-
strucþii Maritime (dragaje, remorcaj, pilotaj), S.C Dobrogea
S.A (morãrit, panificaþie, patiserie), Argus (ulei alimentar),
SOCEP (operator portuar), Convex (operator portuar).
În economia localã, sectorul întreprinderilor mici ºi mijlocii
este foarte bine reprezentat, contribuind cu 63% la profitul
brut total degajat de economia constãnþeanã ºi absorbind
60% din forþa de muncã angajatã.

5.2. Activitatea portuarã

Unul din avantajele oferite de Portul Constanþa este cone-
xiunea cu toate modalitãþile de transport: rutier, pe calea

feratã, aerian, fluvial ºi prin conducte. Aceste bune legã-
turi de transport sunt realizate printr-o importantã infra-
structurã, facilitând transportul oricãrui gen de marfã în
Portul Constanþa.
Portul este conectat la reþeaua naþionalã de ºosele ºi cale
feratã ºi este situat în apropierea aeroportului internaþio-
nal Mihail Kogãlniceanu.
De asemenea este conectat la reþeaua naþionalã de con-
ducte iar legatura cu Dunãrea - Coridorul de transport
Pan-European VII - este realizatã prin Canalul Dunãre-
Marea Neagrã.
În ceea ce priveºte activitatea economicã portuarã, com-
paniile de operare din Portul Constanþa presteazã toate
tipurile de servicii pentru manipularea mãrfurilor generale.
Astfel, prin Portul Constanþa pot fi tranzitate produse ali-
mentare, bãuturi ºi tutun, celulozã ºi hârtie, laminate, piese
de schimb, ciment în saci ºi alte mãrfuri.
Principalele terminale existente în Portul Constanþa:

- Cereale

Terminalul de cereale din Portul Constanþa Nord are o
capacitate totalã teoreticã de operare de 2.400.000 tone/an,
pentru danele 31-33 ºi 1.500.000 tone/an (practic) pentru
aceleaºi dane, datoritã parcului de vagoane CF ºi a posibili-
tãþilor limitate de recepþionare ale beneficiarilor. Capacitatea
de operare în danele 17-18 este de 1.200.000 tone/an.
Capacitatea de stocare este de 90.000 tone în 3 silozuri.
Terminalul dispune de 5 dane operaþionale, având adâncimi
cuprinse între 6 ºi 10,1 metri. Încãrcarea/descãrcarea se
realizeazã cu 5 instalaþii pneumatice de 150 tone fiecare,
2 elevatoare plutitoare de 300 tone fiecare, 5 macarale de
cheu, transportoare subterane ºi aeriene. 
Operatori: Agroexport Siloz Port ºi Romtrans;
În terminalul de cereale din Portul Constanþa Sud este
construit un siloz nou, cu o capacitate de 100.000 tone.
Capacitatea anualã de trafic este de 2,5 milioane tone.
Terminalul dispune de o danã operaþionalã (dana nr.114)
cu o lungime de 200,5 m ºi o adâncime de 11,5 m, echipatã
cu instalaþii pneumatice, având o capacitate maximã de
operare de 800 tone/orã. Portul Constanþa Sud - Agigea
are 2 silozuri pentru depozitarea a câte 500.000 tone
cereale neuscate, fiecare ºi un siloz cu o capacitate de
depozitare de 500.000 tone pentru cereale uscate, pre-
cum ºi o instalaþie de uscare a cerealelor, cu o capacitate
de operare de 500 tone/zi. 
Operator: Silotrans.
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- Materiale de construcþii (în special ciment)

Terminal cu o capacitate de depozitare de 40.000 tone
vrac, cu posibilitãþi de ambalare ºi paletizare, precum ºi
posibilitãþi de transbordare a cimentului în vrac de la barje
la nave maritime.
Terminalul are 7 dane specializate, cu adâncimi cuprinse
între 7,3 ºi 12,7 m. Capacitatea anualã de trafic este de 4
mil. tone. Operarea se realizeazã cu ajutorul a 2 încãrcã-
toare de 250 tone/orã ºi 2 încãrcãtoare pneumatice pluti-
toare, având o capacitate de 7000 tone/zi. De asemenea,
existã macarale de cheu ºi macarale mobile.
Operatori: Sicim ºi Decirom.

- Produse petroliere

Terminal petrolier specializat pentru importul de þiþei brut,
pãcurã, motorinã, benzinã ºi exportul de produse rafinate,
produse petrochimice ºi produse chimice lichide. Are o ca-
pacitate de 24 mil. tone/an la descãrcare ºi 10 mil. tone/an
la încãrcare. Are o capacitate maximã de stocare produse
petroliere de 1,7 mil. tone. Dispune de 9 dane, cu adâncimi
cuprinse între 11,3 ºi 17,1 m, putând primi tancuri petroliere
cu o capacitate maximã de pânã la 165.000 tdw pentru
încãrcare/descãrcare; are legãturi prin conducte cu princi-
palele zone de prelucrare a þiþeiului din þarã. Danele au
instalaþii de cuplare cu diametrul de 12 inch ºi respectiv
16 inch (de tip Woodfield ºi Flexider), echipamente de
combatere a incendiilor ºi a poluãrii. 
Operator: Oil Terminal.

- Produse refrigerate

Terminalul de mãrfuri refrigerate este situat în dana 53,
având o lungime de 219 m ºi o adâncime de 13,5 m.
Mãrfurile pot fi depozitate într-o magazie frigorificã cu capa-
citatea de cca. 17.000 tone ºi o suprafaþã de 2,4 ha.
Terminalul dispune de 3 macarale portal 5 tf x 32 metri.
De asemenea, mãrfurile perisabile pot fi depozitate în
condiþii corespunzãtoare ºi în magazia frigorificã situatã în
dana nr. 11, cu o capacitate de depozitare de cca. 1.500
tone ºi o suprafaþã de aproximativ 4600 mp. 
Operator: Frial

- Minereu, cãrbune, cocs

În Portul Constanþa existã 13 dane specializate pentru
manipularea minereului, cãrbunelui ºi cocsului, din care:

• 4 dane sunt specializate în transbordul mãrfurilor vrac de
la navele maritime la cele fluviale;
• 10 dane au adâncimi cuprinse între 9 ºi 17,1 m, permiþând
intrarea ºi operarea navelor cu un deplasament maxim de
200.000 tdw;
• 3 dane au adâncimi cuprinse între 3,3 ºi 4,3 m pentru
operarea barjelor care sosesc pe Canalul Dunãre - Marea
Neagrã.
Echipamentul de operare cuprinde 13 poduri de 20-52
tone, 14 macarale mobile de 16-50 tone. Încãrcarea bar-
jelor se realizeazã cu 4 încãrcãtoare cu o capacitate de
700 tone/orã.
Existã ºi macarale de cheu, macarale plutitoare, trans-
portoare ºi stivuitoare. Capacitatea de stocare a depozitelor
este de 4,5 mil. tone. Rata maximã de descãrcare este de
95.000 tone/zi, iar cea de încãrcare de 16.200 tone/zi.
Operatori: Comvex ºi Minmetal.

- Produse chimice, îngrãºãminte, fosfat, apatit

Majoritatea produselor chimice sunt manipulate de
Chimpex (peste 80%) sub formã de încãrcãturã în saci,
paleþi, big bags sau în vrac, în 10 dane (54-63), având
adâncimi cuprinse între 8,6 si 10,5 m ºi echipate cu 17
macarale de cheu de 5-25 tone, 4 macarale mobile de 12-
45 tone, 3 poduri de 200-250 tone/orã. 
Produse de acest tip mai sunt manipulate ºi de operatorii:
Socep, Decirom, Romtrans, Dezrobirea ºi Comvex.
Fosfatul ºi apatitul sunt depozitate într-un siloz acoperit, cu
o capacitate de 36.000 tone, iar ureea într-un depozit de
aproximativ 30.000 tone. Ambele depozite aparþin opera-
torului Chimpex. Produsele chimice în saci sunt stocate în 8
depozite acoperite, cu o capacitate totalã de 48.000 tone.

- Ro-Ro

Portul Constanþa dispune de 2 terminale Ro-Ro:
• în Portul Constanþa Nord având o danã de 364 m cu
adâncimea de 13 m ºi 2 parcãri cu capacitatea de stocare
de 2.000 autovehicule (1,7 ha) ºi respectiv 2.800 autotu-
risme (2,5 ha), operarea fiind asiguratã de Umex;
• în Portul Constanþa Sud în dana 121 cu lungimea de 214
m, o adâncime de 13,3 m ºi o parcare pentru 1.800 auto-
vehicule (1,5 ha).

- Terminal feroviar (ferry-boat)

Instalaþia pentru ferry-boat este situatã în dana 120, are o
lungime de 227 m ºi o adâncime de 13 m ºi este destinatã
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încãrcãrii ºi descãrcãrii de vagoane, locomotive cu ecarta-
ment normal ºi TIR-uri. Terminalul are o capacitate de trafic
de un milion tone/an.
Portul Constanþa are legãturi internaþionale de tip ferry-
boat pe rutele: Constanta-Derince/Turcia (în general, 4
curse/lunã) ºi Constanþa - Batumi/Georgia (curse bilunare)
care se realizeazã cu douã nave, fiecare cu o capacitate
maximã de transport de 108 vagoane ºi 92 TIR-uri. Pentru
viitorul apropiat, se preconizeazã deschiderea liniei de ferry-
boat ºi cu celalalt port de la Marea Neagrã al Georgiei –
Poti.

- Mãrfuri generale

Mãrfurile generale sunt operate în 50 dane, având adâncimi
cuprinse între 4,5 ºi 13,8 m, situate în principal în Portul
Constanþa Nord. Operarea mãrfurilor se face cu ajutorul a
16 poduri de 20-36 tone, 86 macarale de cheu de 3-50
tone, 44 macarale mobile de 12-250 tone, 9 macarale plu-
titoare de 16-35 tone. Existã deasemenea, stivuitoare ºi
tractoare.
Operatori: Romned Port Operator, Frial, Minmetal, Phoenix,
Socep, Umex.

- Ulei comestibil ºi melasã

Manipularea uleiului comestibil ºi al melasei se efectueazã
în dana 19 care are o lungime de 113 m ºi o adâncime de
7,4 m. Depozitarea uleiului comestibil se face în 7 rezer-
voare, cu o capacitate de 25.000 tone fiecare. Melasa se
descarcã direct din nave în vagoane sau tancuri. 
Operator: Frial.

- Containere:

Terminalul existent, este localizat în Portul Constanþa Nord,
având douã dane specializate, cu lungimea de 467 m ºi
adâncimea de 8,7 m. Terminalul are o platformã de depozi-
tare de 11,4 ha, cu o capacitate de depozitare de 3.000 -
4.000 containere. 
Manipularea se face cu 3 macarale portal de 45 tone, 2
transtainere de 32 tone, stivuitoare (2x3,5t, 1x6,9t, 1x42t)
ºi trailere de 20 tone. Operatorii de containere din Portul
Constanþa Nord sunt: SOCEP ºi UMEX. Capacitatea
maximã de operare a acestui terminal, este de aproxima-
tiv 200.000 TEU/an.
În Portul Constanþa Sud sunt operaþionale 12 dane
deservite de Romtrans, Zona Liberã ºi Mast SA. În
peisajul Portului Constanþa Sud-Agigea, a apãrut un nou ºi

modern terminal de containere, situat în arealul Zonei
Libere, ºi anume, terminalul de containere al unuia din cei
mai mari operatori mondiali de containere – AP Moeler
(Maersk).

5.3. Industria

Sectoarele industriale reprezentative pentru municipiul
Constanþa ºi perimetrul de proximitate, dezvoltate ca o con-
secinþã a evoluþiei istorice a zonei, sunt: construcþiile ºi
reparaþiile navale, petrochimia, construcþii ºi materiale de
construcþii, industria alimentarã, industria lemnului.
În cadrul ªantierului Naval Constanþa se pot construi
atât nave noi cu capacitãþi de pânã la 250.000 tdw, cât ºi
lucrãri de reparaþii la corpul navei, motoare, echipamente
electrice ºi electronice cu specific naval, fiind posibilã
practic, executarea oricãrui tip de reparaþii.
Producþie de echipament naval ºi utilaj tehnologic spe-
cific (pompe, armãturi industriale, compresoare, rãcitoare
de apã ºi ulei, condensatori de abur, hidrofoare) realizeazã
S.C. Meconst S.A.
Industria petrochimicã ºi chimicã asigurã prelucrarea
anualã a peste 4 milioane tone de þiþei ºi derivate pentru
obþinerea de produse petroliere, combustibili casnici, hidro-
carburi aromatice, produse petrochimice, cocs ºi sulf de
petrol. Cel mai important agent economic din acest dome-
niu este Petromidia Nãvodari - Rompetrol Rafinare
Bucureºti.
Prin platforma centralã de foraj marin amplasatã în apele
teritoriale ale Mãrii Negre, SC Petrom SA Bucureºti
Sucursala Petromar Constanþa integreazã activitatea
de foraj (extragere þiþei brut ºi gaze naturale) cu cea de
producþie. Exploatarea zãcãmintelor de pe platoul conti-
nental al Mãrii Negre, reprezintã cca. 10% din producþia
naþionalã de þiþei. Concomitent, se executã lucrãri pentru
punerea în exploatare a celor nouã sonde ale zãcãmân-
tului de gaz  condensat Eocen – Lebãda Est.
Principalele produse care pot fi realizate de industria chimi-
cã sunt: materiale plastice, cauciuc artificial, oxigen ºi azot.
Industria materialelor de construcþii asigurã, în cea
mai mare parte necesarul de materiale specifice: ciment,
produse de balastierã, confecþii prefabricate, piatrã
compozitã din nisipuri silicioase ºi rãºini poliesterice, pro-
duse asfaltice etc.
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Industria uºoarã produce confecþii pentru bãrbaþi, femei
ºi copii, echipament de lucru, lenjerie de pat, tricotaje, saci
din iutã ºi polipropilenã. Produsele se valorificã pe piata
internã, dar preponderent (cca. 70%) sunt livrate pe piaþa
externã: Olanda, Italia, Spania, Franþa, Belgia, SUA,
Cipru, Marea Britanie. Producþia de confecþii se deruleazã
în special în sistem lohn, în colaborare cu firme strãine.
Societãþi comerciale de producþie, reprezentative din acest
domeniu: Calypso, Lumotex, Gemma Lux, Fantasy Mod,
Marlene Topaz, Gen Tin , Xandra Class, Socom Înfrãþirea.
Industria de prelucrare a lemnului produce o bogatã
gamã sortimentalã de mobilier pentru locuinþe, birouri ºi
gradinã. Se exportã în Franþa, Olanda, Canada, Germania,
Italia. 
Industria celulozei ºi hârtiei este reprezentatã în
Constanþa de douã societãþi comerciale (Palas si Comp
Paper Converting ) ce produc ºi comercializeazã hârtie de
scris tipar, hârtie înnobilatã, hârtie autocopiativã ºi hârtie
pentru imprimantã.
Aportul industriei construcþiilor civile ºi industriale este
vizibil în întreaga viaþã economico-socialã a municipiului,
concretizându-se în:
• construcþii hidrotehnice, lucrãri de construcþii edilitare,
civile ºi industriale;

• lucrãri de irigaþii ºi îmbunãtãþiri funciare;
• lucrãri ºi reparaþii de cãi ferate, drumuri ºi poduri, aero-
porturi;
• turnuri metalice pentru relee radio ºi TV;
• montare utilaje portuare.

5.4. Comerþul ºi sectorul terþiar

Comerþul constãnþean cuprinde un numãr important de
unitãþi comerciale, de alimentaþie publicã ºi depozite, având
o suprafaþã totalã de peste 1,5 milioane m2, cea mai mare
parte a agenþilor economici din municipiul Constanþa
desfãºurându-ºi activitatea în acest domeniu. Cele mai
importante unitãþi comerciale sunt: supermarket-ul Tomis
Mall, Metro, Selgros, Brick, Practiker, Doraly Mall ºi Billa.
În ceea ce priveºte sectorul financiar – bancar, pe terito-
riul municipiului Constanþa funcþioneazã filialele ºi sucur-
salele unui numãr de 30 bãnci, oferind agenþilor economici
ºi persoanelor fizice o gamã largã, dar încã insuficientã, de
produse ºi servicii specifice.
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- al doilea mare centru economic al României, dupã capitala
þãrii – Bucureºti;
- infrastructurã economicã complexã, bine conturatã;
- peste 90% din economia localã aparþine mediului privat;
- sector terþiar bine dezvoltat;
- resurse energetice importante;
- poziþionarea geograficã strategicã.

- absenþa unor politici ºi strategii coerente de dezvoltare eco-
nomicã integratã a zonei;
- industrii învechite, ineficiente sub aspect economic;
- capacitate slabã de adaptare a agenþilor economici la cerinþele
pieþei;
- distanþa considerabilã faþã de graniþa României cu Uniunea
Europeanã.

Oportunitãþi Ameninþãri
- constituirea zonei metropolitane ºi dezvoltarea exponenþialã a
întregii regiuni;
- situarea pe drumul de tranzit al petrolului ºi al celorlalte
resurse naturale provenind din Marea Caspicã ºi Caucaz;
- aderarea la Uniunea Europeanã ºi integrarea în cadrul pieþei
unice europene;
- tendinþa de creºtere a investiþiilor private ºi în special a
investiþiilor strãine.

- mediu fiscal ºi legislativ instabil care descurajeazã angajarea
unor investiþii de amploare în domeniul productiv, unde rata de
recuperare a investiþiilor este moderatã iar factorii de risc sunt
multiplii;
- concurenþa exercitatã pe piaþa regionalã, naþionalã ºi mon-
dialã ºi capacitatea scãzutã a agenþilor economici locali de a se
adapta la o piaþã concurenþialã unicã;
- lipsa de resurse financiare destinate dezvoltãrii economice,
retehnologizãrii ºi eficientizãrii economice.

5.5 Analiza SWOT



6. TURISMUL

6.1. Prezentarea situaþiei din turism

Vocaþia turisticã a municipiului Constanþa este conferitã în
egalã mãsurã de situarea sa geograficã ºi de profilul cul-
tural-istoric al regiunii.
Aºezarea geograficã a Constanþei reprezintã un element
esenþial în ecuaþia consolidãrii turismului în zonã. Situat la
confluenþa mai multor coridoare de transport pan-european
ºi beneficiind de generoasa proximitate a Mãrii Negre,
municipiul Constanþa poate dezvolta cu uºurinþã o serie
întreagã de produse turistice, cum ar fi: turismul estival,
turismul balnear, turismul de odihnã ºi recreare, turismul
sportiv ºi nautic, turismul de afaceri ºi turismul de croazierã
ºi de itinerar.

O altã caracteristicã importantã o constituie îmbinarea
dintre vechi ºi nou, dintre tradiþie ºi modernitate. Aceastã
complementaritate conferã oraºului un plus de farmec ºi
creeazã turiºtilor posibilitatea de a cunoaºte ºi înþelege
istoria ºi tradiþia locurilor pe care le viziteazã.
Staþiunea Mamaia, situatã în partea de nord a municipiului
Constanþa, are cel mai fin nisip ºi cea mai netedã plajã de
pe întreaga coastã. Plaja se întinde pe o lungime de 8 km
ºi are o lãþime de 100-200 m. Perioada favorabilã
helioterapiei este mai lungã de 12 ore pe zi. Salinitatea
mãrii este scãzutã: 15.5 grame pe litru, iar fundul nisipos
complet lipsit de pietre, cu pantã foarte micã. În plus,
practic nu existã maree la Marea Neagrã, aºa cã înotul
poate fi practicat în condiþii de siguranþã mult mai bune
decât în alte pãrþi ale lumii.
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Principalii indicatori din domeniul turismului pentru municipiul Constanþa ºi staþiunea Mamaia pot fi redaþi cel mai bine prin
urmãtorul tabel:

Capacitatea totalã de cazare 28.000 locuri

Numãrul total de unitãþi turistice 106

Numãrul unitãþilor turistice din staþiunea Mamaia 80

Numãrul unitãþilor turistice din oraºul Constanþa 26

Unitãþi turistice de 5 stele 5

Unitãþi turistice de 4 stele 11

Unitãþi turistice de 3 stele 30 

Unitãþi turistice de 2 stele 54

Unitãþi turistice de 1 stea 6

Numãrul total al turiºtilor/an 378.000

Numãrul turiºtilor strãini 52.000

Durata medie a sejurului 5 – 7 zile
Gradul de ocupare pentru staþiunea Mamaia/sezon estival

(1 mai – 1 oct.)
77 %



Zona turisticã Constanþa – Mamaia este încadratã de baruri
ºi restaurante de toate categoriile, discoteci, terase, maga-
zine, cinematografe, biblioteci, sãli de sport, piscine, baze
nautice, sãli de conferinþã, unitãþi medicale specializate,
bãnci ºi instituþii de credit etc.
În staþiunea Mamaia funcþioneazã 8 baze nautice de agre-
ment, 4 la Marea Neagrã ºi 4 pe Lacul Siutghiol. Acestea
oferã turiºtilor o gamã largã de servicii specifice: plimbãri cu
hidrobicicleta, ridicãri cu parapanta, windsurfing ºi ºcoalã
de Yachting, scufundãri, scutere acvatice, tractãri cu bana-
ne gonflabile, tractãri cu colaci gonflabili, agrement cu bãrci
cu vele tip Catamaran ºi Caravelle.
În strategia generalã de dezvoltare durabilã a municipiului
Constanþa, susþinerea ºi încurajarea turismului a reprezen-
tat o prioritate absolutã. În acest sens, principala preocu-
pare a administraþiei publice locale a constituit-o, în paralel
cu modernizarea infrastructurii urbane, reabilitarea staþiu-
nii Mamaia, parte integrantã a municipiului ºi principalul pol
de atracþie turisticã din regiune.
Primul pas în atingerea acestui deziderat l-a constituit, aºa
cum era ºi firesc, realizarea unei infrastructuri aferente,
capabile sã susþinã ºi sã încurajeze activitãþile turistice în
acest perimetru. Astfel, a fost demarat un amplu program
de modernizare ºi reabilitare menit sã înscrie staþiunea
Mamaia în cadrul circuitelor turistice de referinþã pe plan
mondial.
În cadrul acestui program au fost întreprinse urmãtoarele
acþiuni:
• Reabilitarea tramei stradale, a aleilor ºi parcãrilor din
jurul hotelurilor;
• Reabilitarea iluminatului public ºi aducerea acestuia la
standarde europene atât în ceea ce priveºte traficul auto ºi
pietonal, cât ºi a iluminatului arhitectural (toate imobilele
din staþiunea Mamaia sunt iluminate prin dispozitive spe-
ciale);
• Reabilitarea spaþiilor publice prin amenajarea Piaþetei
Cazino Mamaia ºi Piaþetei Perla, reabilitarea zonelor pieto-
nale ºi a falezei de promenadã, achiziþionarea ºi montarea
a 256 de bãnci de odihnã tip Italia ºi repararea ºi vopsirea
a altor 247 de bãnci existente, montarea de pavele auto-
blocante pe o suprafaþã de peste 30.000 mp. De aseme-
nea, au fost montate 7 bariere de limitare a accesului
autovehiculelor în zona de promenadã ºi peste 3,5 km de
borduri care împiedicã parcarea autovehiculelor pe zonele
verzi. În cele douã piaþete amenajate în zona Cazino ºi în
zona Perla au fost construite douã scene de spectacole

destinate organizãrii de manifestãri ºi evenimente artistice
în aer liber, pentru turiºti, în perioada sezonului estival;
• Renovarea ºi estetizarea faþadelor tuturor unitãþilor turis-
tice din staþiunea Mamaia;
• Montarea de indicatoare rutiere ºi indicatoare turistice
noi. Pentru a înlesni accesul turiºtilor spre locurile de
cazare, au fost amplasate panouri indicatoare în dreptul
hotelurilor din staþiune. Panourile sunt realizate în dimensi-
uni ºi condiþii grafice identice;
• Amenajarea a 8 locuri de joacã pentru copii, amplasate
între hoteluri;
• Amenajarea a 5 fântâni arteziene ºi bazine ornamentale
moderne;
• Plantarea, în premierã în staþiunea Mamaia, a 146 de pal-
mieri, ca elemente decorative ºi de atracþie turisticã;
• Reconsiderarea traficului auto din staþiune prin amena-
jarea a 4 noduri de întoarcere cu sens giratoriu, reabilitarea
semnalizãrilor rutiere ºi executarea de marcaje de-a lungul
întregii staþiuni;
• Amenajarea de locuri de parcare noi ºi reabilitarea par-
cãrilor existente. Turiºtii pot parca autoturismele: în par-
cãrile pãzite ale hotelurilor, în parcãrile private, pãzite ºi
iluminate, în parcãrile publice pãzite ºi iluminate, pe prima
bandã a bulevardului, în zilele de week-end;
• Realizarea unui sistem de irigat modern ºi performant cu
ajutorul cãruia s-au revigorat spaþiile verzi din staþiune ºi
suprafeþele de gazon din jurul hotelurilor. Sistemul de irigat
este format din 3 reþele paralele: 2 întinse pe Promenadã
ºi una pe malul Lacului Mamaia. Lungimea totalã a con-
ductei principale este de 19.000 ml, irigatul fãcându-se cu
ajutorul a 311 aspensoare;
• Înfiinþarea unui serviciu de salvamar modern. În acest sens
au fost amenajate 10 posturi de observare, au fost achizi-
þionate 10 bãrci cu rame, 2 ºalupe rapide ºi 20 de planºe
de înot. În cadrul serviciului de salvamar activeazã 52 de
persoane, majoritatea foºti sportivi de performanþã;
• Amenajarea a 8 baze de agrement nautic care oferã
turiºtilor o gamã largã de servicii specifice;
• Construirea unei arene de volei pe plajã care poate
asigura organizarea de competiþii profesioniste.

Toate aceste investiþii publice în zonã au constituit atât
ipoteza, cât ºi suportul necesar pentru investiþiile private.
Astfel, în ultimii patru ani, în staþiunea Mamaia s-au finalizat
o serie întreagã de investiþii private având ca reper fie mo-
dernizarea capacitãþii de cazare ºi îmbunãtãþirea gamei
de servicii aferente, fie creºterea gradului de atractivitate a
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perimetrului prin înfiinþarea unor noi obiective de interes
turistic. Astfel, din surse private, au fost construite trei noi
hoteluri de 5 stele, iar alte unitãþi hoteliere ºi-au îmbunãtãþit
sensibil atât clasificarea turisticã, cât ºi calitatea serviciilor
oferite turiºtilor.
În acelaºi context, cu scopul de a diversifica gama serviciilor
ºi atracþiilor turistice pe care le oferã zona, au fost create
ºi lansate noi produse turistice, unice la nivelul regiunii
extinse:
• Aqua Magic - cel mai mare parc de distracþii acvatic din
Europa Centralã ºi de Est, este situat la intrarea în staþiunea
Mamaia, având o suprafaþã de 27.200 mp,  adresându-se
tuturor categoriilor de vârstã ºi putând primi 2500 de vizita-
tori pe zi.
• Telegondola - instalaþie complexã de transport pe cablu,
destinatã tuturor persoanelor care doresc sã admire panora-

ma staþiunii Mamaia. Capacitatea de transport este de
600-1.500 de persoane/orã, iar turiºtii se  îmbarcã în douã
staþii, prima în zona Perla, iar cea de-a doua în zona
Cazino, lungimea traseului fiind de 2.000 m. În acest fel,
turiºtii au ocazia excepþionalã sã pluteascã efectiv pe
deasupra staþiunii Mamaia, timp de aproximativ ºapte
minute, la o înãlþime maximã de 50 de metri. Capacitatea
unei gondole este de opt locuri, aceasta fiind închisã, cu
ventilaþie naturalã, cu protecþie la soare ºi puternic vitratã,
pentru a asigura o vizibilitate foarte bunã. Echipamentele
folosite sunt de ultimã generaþie, în conformitate cu stan-
dardele internaþionale în materie, gradul de siguranþã fiind
maxim.
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6.2. Analiza SWOT

Puncte forte Puncte slabe

- cadru natural propice dezvoltãrii activitãþilor de turism
(Marea Neagrã, plaje fine ºi însorite, fundul mãrii este nisipos ºi
complet lipsit de pietre, cu pantã foarte micã, lipsa mareelor);
- capacitate de cazare ridicatã, aflatã în plinã extindere (cca.1/3
din totalul capacitãþii de cazare la nivel naþional, locul 1 pe þarã);
- tradiþia deosebitã în activitãþile cu caracter turistic (peste
100 de ani);
- potenþial balnear ridicat;
- interesul deosebit al autoritãþilor publice locale ºi al cetãþenilor
pentru dezvoltarea sectorului turistic;
- Mamaia este clasificatã în categoria staþiunilor de interes
naþional;
- apariþia unor produse turistice noi, inedite pentru aceastã
regiune (Aqua Magic, Telegondola, decorarea staþiunii Mamaia
cu palmieri exotici, fântâni arteziene, amenajarea unor
piaþete moderne unde au loc diferite manifestãri artistice,
cazinouri ºi parcuri de distracþii);
- poziþionare geograficã favorabilã dezvoltãrii unor produse
turistice noi (turismul itinerar, turismul de croazierã, turismul
de afaceri etc.);
- patrimoniu istoric ºi cultural de mare valoare;
- resurse umane calificate ºi cu experienþã în domeniul turistic;
- accesibilitatea zonelor turistice, cãi de acces moderne (auto-
strãzi, drumuri naþionale, cãi ferate) conectate la principalele
coridoare de transport european;

- supra-aglomerarea staþiunii Mamaia în perioada de vârf a
sezonului estival ºi în weekend-uri;
- locuri de parcare insuficiente, raportat la numãrul de turiºti din
perioada estivalã;
- lipsa unor produse turistice permanente;
- unii agenþi economici practicã preþuri ridicate care descura-
jeazã infuzia de turiºti strãini, aceºtia având posibilitatea sã
aleagã din piaþã destinaþii turistice mai avantajoase sub aspec-
tul raportului calitate/preþ;
- lipsa infrastructurii adecvate dezvoltãrii turismului de croazierã
(porturi turistice ºi de agrement);
- valorificarea slabã din punct de vedere turistic a potenþialului
istoric ºi cultural de care dispune zona;
- prezenþa platformelor industriale ºi a portului comercial în
vecinãtatea zonelor turistice creeazã unele probleme de imagi-
ne ºi de confort ºi reprezintã un factor important de poluare a
mediului;
- lipsa unei strategii comune pe termen lung a investitorilor în
turism ºi a administraþiei publice centrale ºi locale privind
dezvoltarea sustenabilã ºi integratã a acestui sector;
- informaþii turistice ºi materiale promoþionale puþine ºi de
proastã calitate.



7. SÃNÃTATEA ªI PROTECÞIA SOCIALÃ

7.1. Sistemul sanitar

Principalii indicatori pentru sistemul sanitar din municipiul Constanþa aratã astfel:
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- perimetrul este bine mobilat sub aspectul unitãþilor de alimen-
taþie publicã ºi deservire a turiºtilor;
- serviciu modern de salvamar ºi alte servicii specializate
destinate siguranþei ºi protecþiei turiºtilor, ceea ce a condus la
cvasieradicarea infracþionalitãþii în zonã.

Oportunitãþi Ameninþãri

- poziþia în teritoriu, la confluenþa a trei mari zone geopolitice,
creeazã premizele valorificãrii superioare a potenþialului turis-
tic de care dispune municipiul Constanþa ºi arealul din proximi-
tatea sa;
- prezenþa pe piaþa localã a unor touroperatori de anvergurã
internaþionalã (TUI, Neckerman etc.);
- vecinãtatea Deltei, a munþilor Mãcin, a mânãstirilor din nor-
dul Dobrogei, potenþialul agrozootehnic al regiunii ºi valenþele
etnofolclorice ale localitãþilor rurale, reprezintã un suport impor-
tant pentru dezvoltarea turismului în general ºi a turismului de
itinerar în special;
- fluviul Dunãrea ºi Canalul Dunãrea – Marea Neagrã pot repre-
zenta noi artere turistice în perspectiva amenajãrii unor por-
turi turistice de agrement în zona litoralã, contribuind la dez-
voltarea turismului de croazierã;
- dezvoltarea economicã a zonei costiere genereazã o circulaþie
beneficã turismului de afaceri.
- aderarea la Uniunea Europeanã ºi creºterea posibilitãþilor de
acces la produsele occidentale.

- concurenþa exercitatã pe piaþa regionalã a turismului ºi capaci-
tatea scãzutã a agenþilor economici locali de a se adapta la o
piaþã concurenþialã unicã;
- scãderea interesului turiºtilor români pentru produsele turistice
autohtone;
- fenomenul de eroziune a plajelor ºi a falezei poate afecta pe
termen lung dezvoltarea activitãþilor turistice în aceastã zonã;
- vecinãtatea platformelor industriale ºi a portului comercial con-
stituie un factor important de risc ce contribuie la degradarea
mediului ºi genereazã poluarea continuã a aerului ºi a apei,
amputând astfel din potenþialul turistic al zonei;
- alocarea fondurilor publice pentru dezvoltare în domeniul
turismului pe criterii de apartenenþã politicã ºi clientelã de
partid;
- absenþa unor politici ºi strategii coerente de dezvoltare inte-
gratã a zonei costiere (infrastructurã ºi echipare tehnico-
edilitarã, protecþia ºi reabilitarea mediului natural ºi construit
etc.) descurajeazã anumiþi investitori strãini care doresc sã
investeascã în sectorul turistic din aceastã zonã.

Spitale 5

Paturi în spitale 2.333

Policlinici 4

Dispensare medicale 5

Cabinete medicale (sector privat) 334

Cabinete stomatologice (sector privat) 215



În ciuda investiþiilor angajate în ultima perioadã de timp, sistemul medical din municipiul Constanþa suferã în continuare
datoritã lipsei fondurilor destinate reabilitãrii infrastructurii sanitare ºi a modernizãrii tehnicii ºi echipamentelor din dotare.

7.2. Protecþia socialã

În judeþul Constanþa existã 15.971 persoane cu dizabilitãþi, din care 6.483 au domiciliul în municipiul Constanþa.
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Laboratoare medicale (sector privat) 24 

Laboratoare de tehnicã dentarã (sector
privat)

8

Farmacii 116

Depozite farmaceutice 19

Medici 1.098

- sector public 947

- sector privat 151

Stomatologi 357

Farmaciºti 360

Personal mediu sanitar 2.454

Categorie Total Beneficiari Grad Nr. beneficiari
Din care

Feminin Masculin

Adulþi 5.108
I 978 509 469

II 4.130 2.610 1.520

Copii 585
I 366 149 217

II 159 82 77

Nevãzãtori
(adulþi ºi copii)

790
I 407 218 189
II 383 273 110

TOTAL 6.483 6.483 3.863 2.620



În ceea ce priveºte protecþia copilului, în subordinea Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Constanþa (D.G.A.S.P.C.) sau în administrarea unor organizaþii neguvernamentale funcþioneazã:
• 1 complex de servicii comunitare;
• 7 centre de plasament;
• 4 centre de primire în regim de urgenþã;
• 1 adãpost de zi ºi de noapte pentru copiii strãzii.
Capacitatea totalã de primire a acestor unitãþi specializate în protecþia ºi îngrijirea minorilor este de 670 de locuri,
numãrul de copii aflaþi în plasament depãºind uneori aceastã cifrã.

7.3. Analiza SWOT

8. EDUCAÞIE, CERCETARE ªI CULTURÃ

8.1. Educaþie ºi învãþãmânt

De la învãþãmântul preºcolar, pânã la cel post universitar, sistemul educaþional din municipiul Constanþa este bine aspectat.
Principalii indicatori în acest domeniu se prezintã astfel:

- Învãþãmânt preºcolar -
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Puncte forte Puncte slabe

- baza materialã din sistemul sanitar este bine dimen-
sionatã în raport cu necesarul de la nivel regional;
- dezvoltarea acceleratã a sistemului sanitar privat;
- asociaþii ºi fundaþii active în domeniul protecþiei
sociale ºi protecþiei copilului.

- starea bazei materiale din sistemul sanitar este
precarã;
- infrastructurã sanitarã deficitarã sub aspectul
echipamentelor medicale de investigaþie ºi tratament;
- baza materialã care deserveºte sistemul de pro-
tecþie socialã ºi protecþie a copilului este insuficientã;
- servicii medicale ºi de urgenþã precare în compara-
þie cu standardele Uniunii Europene.

Oportunitãþi Ameninþãri

- accesarea programelor europene de finanþare ne-
rambursabilã, precum ºi a celorlalte programe naþio-
nale ºi locale de finanþare;
- implicarea mai activã a societãþii civile în imple-
mentarea unor programe cu scop preventiv ºi profi-
lactic, înmulþirea acþiunilor caritabile.

- lipsa cronicã a fondurilor ºi resurselor necesare reabili-
tãrii ºi dezvoltãrii sistemului sanitar ºi a celui privind pro-
tecþia socialã
- alocarea fondurilor publice destinate reabilitãrii ºi dez-
voltãrii sistemului sanitar ºi a celui privind protecþia so-
cialã pe criterii de apartenenþã politicã ºi clientelã de
partid.

Grãdiniþe de copii 67

Copii înscriºi 6.619

Personal didactic 445



- Învãþãmânt primar ºi gimnazial - 

- Învãþãmânt liceal - 

- Învãþãmânt profesional, complementar ºi de ucenici -

- Învãþãmânt tehnic de maiºtri -

- Învãþãmânt postliceal -

Infrastructura edilitarã care deserveºte învãþãmântul preuniversitar din municipiul Constanþa se aflã în administrarea
Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public ºi Privat al Municipiului Constanþa, aflatã în subordinea Consiliului
Local Municipal Constanþa. În perioada 2000 – 2004 a fost implementat un amplu program de reabilitare ºi modernizare a
tuturor unitãþilor de învãþãmânt din municipiul Constanþa. Principalele lucrãri de investiþii au constat în achiziþionarea
ºi instalarea de centrale termice noi, schimbarea mobilierului, montarea de tâmplãrie PVC, înlocuirea gresiei, faianþei
ºi a instalaþiilor sanitare, amenajarea ºi refacerea atelierelor ºcolare, înlocuirea tâmplãriei interioare, înlocuirea pardoselilor
din sãlile de clasã cu parchet, estetizarea faþadelor unitãþilor ºcolare. De asemenea, prin intermediul unui program iniþiat
de Primãria Muncipiului Constanþa, în valoare de 1 milion de euro, toate cele 119 de ºcoli, licee ºi grãdiniþe aflate în
administrarea RAEDPP au fost dotate cu tehnicã de calcul: 600 de calculatoare, copiatoare, imprimante ºi au fost conectate
la internet.
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ªcoli 39

Elevi 25.178

Personal didactic 1.747

Licee 28

Elevi 18.568

Personal didactic 1.512

Elevi 4.984

Personal didactic 28

Elevi 101

Personal didactic 9

Elevi 1.148

Personal didactic 60



- Învãþãmânt universitar -

r
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Institute 6

- sector public 3

- sector privat 3

Studenþi 26.975

- sector public 18.073

- sector privat 8.902

Personal didactic 1.017

- sector public 871

- sector privat 146

În municipiul Constanþa, învãþãmântul universitar are o tra-
diþie deosebitã. Cele 6 institute de învãþãmânt superior
(Universitatea „Ovidius”, Academia Navalã „Mircea cel
Bãtrân”, Universitatea Maritimã Constanþa, Universitatea
Românã „Andrei ªaguna”, Universitatea „Spiru Haret”,
Universitatea „Dimitrie Cantemir”) asigurã la cel mai înalt
nivel toatã paleta de specializãri: navigaþie, inginerie navalã,
medicinã, stomatologie, ºtiinþe economice, drept, ºtiinþe
sociale ºi umaniste, ºtiinþe ale naturii, matematicã ºi ºtiinþe
exacte, informaticã, construcþii.

8.2. Cercetare

În municipiul Constanþa activitatea de cercetare ºtiinþificã,
inginerie tehnologicã ºi proiectare este bine reprezentatã.
În perimetrul care delimiteazã viitoarea zonã metropoli-
tanã Constanþa funcþioneazã 5 institute specializate (Insti-
tutul Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare Marinã – „Grigore
Antipa”; Institutul de Cercetare Producþie ºi Creºterea
ovinelor ºi caprinelor – PALAS; Staþiunea de Cercetare ºi
Producþie Pomicolã Valu lui Traian; Staþiunea de
Cercetare ºi Producþie Viti-Vinicolã Basarabi; Staþiunea
de Cercetãri Culturi Irigate Valu lui Traian). De asemenea,
la acest capitol trebuie amintit aportul important adus de
mediul universitar.
În domeniul cercetãrii marine, la Constanþa, sub coor-
donarea INCDM „Grigore Antipa”, funcþioneazã Comitetul
Naþional Român de Oceanografie, structurã cumulativã a
Comisiei Naþionale Române pentru UNESCO.
De asemenea, majoritatea instituþiilor de cercetare-dez-
voltare ºi universitare locale sunt reunite, într-un for
Regional reprezentativ, Consorþiul Regional pentru Dezvol-
tare Durabilã - Dobrogea.

8.3. Culturã

În domeniul artei ºi culturii, municipiul Constanþa beneficia-
zã de un bogat patrimoniu ºi de o infrastructurã culturalã
bine dezvoltatã. Viaþa culturalã este sprijinitã de 6 teatre
ºi instituþii muzicale (printre care Teatrul Dramatic din
Constanþa, Teatrul Fantasio, Baletul Oleg Danovski), 12
muzee, 9 biblioteci publice, 6 cinematografe ºi 2 grãdini
de varã.
Din punct de vedere cultural, o caracteristicã importantã a
municipiului Constanþa este îmbinarea dintre vechi ºi nou,
dintre tradiþie ºi modernitate. Aceastã complementaritate
conferã oraºului un plus de farmec ºi creeazã turiºtilor
posibilitatea de a cunoaºte ºi înþelege istoria ºi tradiþia
locurilor pe care le viziteazã.
Constanþa de astãzi – fosta colonie greacã Tomis, ates-
tatã documentar în sec. VI a.Ch., îºi are originile în lumea
fantasticã a antichitãþii greceºti, cu legende misterioase,
poeþi în cãutare de muze, eroi ºi zeitãþi. Istoria oraºului se
regãseºte la tot pasul. 
În primul rând la Muzeul de Arheologie. Acesta adã-
posteºte obiecte de artã antice, colecþii aparþinând culturii
Hamangia, statuia de marmurã a zeiþei Fortuna, protec-
toarea cetãþii Tomis, împreunã cu Pontos, zeul Mãrii Negre,
sau statuia ºarpelui Glycon (o divinitate asiaticã). Mãrturii
ale înfloritoarei perioade romane stau amforele ºi coloanele
din parcul  arheologic, care formeazã o adevãratã galerie
în aer liber, precum ºi superbul mozaic roman. Statuia din
Piaþa Ovidiu, omagiu adus „poetului mãrii”, este alt punct de
atracþie.



Incursiunea în acest mélange de culturi poate continua printr-o vizitã la Moscheea construitã în stil maur în 1910, în
cinstea sultanului Mohamed al II-lea, din al cãrei turn ni se dezvãluie în toatã splendoarea sa zona centralã a oraºului
Constanþa. Dacã ne apropiem de apã descoperim Farul genovez, far care strãjuieºte, þãrmul mãrii încã din secolul al
XIII-lea. Plimbarea pe falezã se poate încheia într-un mod extrem de plãcut la Cazinoul din Constanþa, una dintre cele
mai deosebite construcþii constãnþene, conceputã în stil rococo. În traseul oraºului mai trebuie incluse Muzeul Marinei
Române, Observatorul Astronomic, Muzeul de Artã ºi Muzeul Etnografic, dar ºi Acvariul ºi Delfinariul, o adevãratã
încântare pentru copii.

8.4. Analiza SWOT
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Puncte forte Puncte slabe

- centru universitar cu tradiþie, aflat în prezent în plinã dez-
voltare;
- patrimoniu istoric ºi cultural de mare valoare (muzee, teatre,
monumente arheologice ºi arhitectonice, biblioteci ºi alte
aºezãminte de culturã);
- învãþãmântul preuniversitar beneficiazã de o bazã materialã
recent reabilitatã ºi dotatã corespunzãtor;
- în domeniul cercetãrii funcþioneazã mai multe centre ºi insti-
tute specializate.

- procentul scãzut al persoanelor cu pregãtire superioarã,
comparativ cu indicatorul similar din Uniunea Europeanã;
- utilizarea încã insuficientã a tehnologiilor informatice moderne
ºi a internetului în procesul educaþional;
- starea fizicã proastã a unor monumente arheologice ºi a unor
edificii cu valoare arhitecturalã ºi istoricã deosebitã.

Oportunitãþi Ameninþãri

- lansarea centrului istoric al municipiului Constanþa ca produs
turistic naþional ºi internaþional;
- creºterea interesului pentru culturã ºi artã;
- creºterea interesului pentru conservarea patrimoniului arheo-
logic ºi arhitectonic;
- dezvoltarea instituþiilor de învãþãmânt superior privat;
- aderarea la Uniunea Europeanã ºi intensificarea schimburilor
culturale;
- iminenta aliniere a sistemului educaþional românesc la stan-
darde europene ºi recunoaºterea diplomelor universitare obþi-
nute în România pe plan internaþional.

- scãderea interesului pentru culturã, artã ºi conservarea
patrimoniului arheologic ºi arhitectonic;
- lipsa cronicã a fondurilor ºi resurselor necesare destinate
dezvoltãrii sistemului educaþional, activitãþilor culturale ºi cerce-
tãrii;
- competiþia internaþionalã acerbã din domeniul cercetãrii;
- diluarea substanþei culturii ºi civilizaþiei tradiþionale româneºti
în contextul integrãrii europene ºi procesului de globalizare.

9. SPORT, SOCIETATE CIVILÃ, MASS MEDIA ªI ORDINE PUBLICÃ

9.1. Sport

În municipiul Constanþa activeazã mai multe cluburi sportive mari cu reprezentare naþionalã ºi internaþionalã la fotbal, gim-
nasticã, handbal, volei, baschet, atletism, box. La ultima Olimpiadã, desfãºuratã în anul 2004 la Atena, sportivii constãnþeni
au obþinut 7 medalii.



Baza sportivã este formatã din 6 stadioane de fotbal ºi
rugby, o salã polivalentã în care se poate organiza com-
petiþii locale, naþionale ºi internaþionale, terenuri de tenis în
aer liber ºi acoperite, sãli de sport de capacitate mai micã ºi
sãli de întreþinere fizicã.

9.2. Societate civilã

La nivelul anului 2004, în Registrul Asociaþiilor ºi Fundaþiilor
de pe lângã Grefa Judecãtoriei Constanþa erau înscrise
229 de organizaþii nonguvernamentale, dintre care foarte
puþine sunt active.
Sectoarele de activitate cel mai bine reprezentate sunt:
social-caritabil, protecþia copilului, tineret ºi sport, cooperare
economicã ºi de afaceri ºi protecþia mediului.
O componentã aparte în cadrul vieþii publice locale este
asiguratã de cãtre Asociaþiile de Proprietari ºi Locatari, în
municipiul Constanþa funcþionând cca.1.500 de astfel de
asociaþii, având ca scop asigurarea condiþiilor de funcþio-
nare normalã a locuinþelor ºi a spatiilor comune din clãdirile
cu destinaþie de locuinþe.
În ceea ce priveºte viaþa sindicalã, în municipiul Constanþa
sunt reprezentate toate marile confederaþii sindicale naþio-
nale, miºcarea sindicalã înregistrând peste 15.000 de
membrii.
În municipiul Constanþa societatea civilã (cetãþeni, grupuri
de cetãþeni, organizaþii neguvernamentale, asociaþii,
sindicate) trebuie încurajatã sã se implice mai mult în
viaþa publicã, având în vedere cã în prezent gradul de
participare al populaþiei la actul decizional este destul de
scãzut.

9.3. Mass-media

Mass-media la nivelul municipiului Constanþa este foarte
bine reprezentatã pe toate componentele sale: presã
scrisã, radio ºi televiziune.
Principalele cotidiene ºi publicaþii locale sunt: Telegraf,
Cuget Liber, Observator, Independentul, Ziua de Constanþa,
Atac de Constanþa, Replica, Atitudinea, Infostar, Impact. De
asemenea, toate marile cotidiene naþionale au birouri locale
ºi reprezentanþi permanenþi în municipiul Constanþa.

Posturile locale de radio sunt: Radio Constanþa, Kiss Fm,
Radio Sky, Mix Fm, Radio Neptun, Pro Fm.
Televiziunea localã cu cea mai mare audinþã este TV
Neptun care emite cca. 12-14 ore zilnic. În acest domeniu
mai activeazã MTC Constanþa, precum ºi reprezentanþele
locale ale posturilor centrale Antena 1 ºi Pro Tv.

9.4. Siguranþã ºi ordine publicã

În municipiul Constanþa, ordinea ºi siguranþa publicã este
asiguratã de Inspectoratul Judeþean de Poliþie Constanþa
în colaborare cu cadre din jandarmerie ºi gardienii publici.
În urma acþiunilor specifice întreprinse în ultima perioadã,
numãrul contravenþiilor ºi infracþiunilor comise a scãzut
continuu. Cu toate acestea, având în vedere faptul cã
municipiul Constanþa este oraº port ºi, totodatã, cel mai
important centru turistic al þãrii, potenþialul infracþional în
zonã rãmâne destul de ridicat, mai ales în perioada sezonu-
lui estival.
Aºa cum aratã statisticile oficiale ale Poliþiei Municipiului
Constanþa, din totalul infracþiunilor, mai mult de jumãtate
sunt infracþiuni contra patrimoniului, respectiv, furt, tâlhãrie,
gestiune frauduloasã, înºelãciune, delapidare ºi distrugere,
o pondere importantã continuând sã aibã ºi infracþiunile
comise prin violenþã.
În scopul reducerii criminalitãþii în municipiu ºi în vederea
combaterii ºi prevenirii unor infracþiuni specifice zonelor
foarte aglomerate (cerºetorie, vagabondaj, furturi din auto-
vehicule, furturi din mijloacele de transport, din unitãþile
de alimentaþie publicã, precum ºi din alte spaþii publice)
Primãria Municipiului Constanþa, în colaborare cu Poliþia
Municipiului Constanþa, se implicã activ în derularea a
unor programe de asigurare a liniºtii ºi ordinii publice.
În acest sens, s-a apelat la firme private de pazã, care
împreunã cu jandarmii ºi gardienii publici, asigurã paza ºi
ordinea (în special în intersecþii ºi zonele aglomerate). 
De asemenea, cu forþele angajate de Primãria Municipiului
Constanþa pentru executarea pazei, menþinerea ordinii ºi
liniºtii publice, se asigurã ºi buna desfãºurare a tuturor
acþiunilor culturale, artistice, sportive ºi de caritate, organi-
zate de instituþia noastrã.
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9.5. Analiza SWOT
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Puncte forte Puncte slabe
- baza materialã din sectorul sportiv este în general bine întreþi-
nutã; 
- performanþe sportive la nivel naþional ºi internaþional, atât la
sporturile pe echipã, cât ºi la cele individuale;
- societatea civilã este bine reprezentatã în toate domeniile
de activitate;
- mass-media localã este bine reprezentatã pe toate seg-
mentele sale: televiziune, radio ºi presã scrisã;
- scãderea infracþionalitãþii ºi a elementelor de perturbare a
liniºtii ºi ordinii publice.

- implicarea scãzutã a societãþii civile la viaþa social-politicã a
oraºului;
- lipsa unei piscine olimpice;
- unele baze sportive se aflã în stare de degradare, necesitând
lucrãri importante de reabilitare;
- dotarea încã insuficientã a poliþiei ºi a celorlalte organe de
menþinere a ordinii publice.

Oportunitãþi Ameninþãri

- creºterea interesului pentru susþinerea sportului local, în
lumina celor mai recente performanþe obþinute pe plan naþional
la sporturile pe echipe ºi pe plan internaþional ºi olimpic la
gimnasticã, tenis de masã ºi atletism;
- creºterea interesului publicului larg de a asista la diverse com-
petiþii sportive ºi de a practica activitãþi sportive ºi de întreþinere
fizicã;
- dezvoltarea societãþii civile ºi implicarea tot mai substanþialã a
cetãþenilor la viaþa social-politicã a oraºului;
- dezvoltarea mass-mediei locale, apariþia unor noi posturi loca-
le de radio ºi televiziune ºi a unor noi organe de presã;
- descentralizarea activitãþii de asigurare ºi menþinere a ordinii
publice, înfiinþarea poliþiei comunitare ºi de proximitate ºi tre-
cerea acestor instituþii în subordinea administraþiei publice
locale.

- lipsa fondurilor destinate susþinerii activitãþilor sportive în
condiþiile unei competiþii tot mai acerbe în acest domeniu;
- lipsa de implicare ºi apatia unei pãrþi a publicului în ceea ce
priveºte implicarea în viaþa social politicã a oraºului;
- dezvoltarea anumitor elemente infracþionale din zona crimi-
nalitãþii organizate.
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1. OBIECTIVUL GENERAL ªI PRIORITÃÞILE
DE DEZVOLTARE

În perspectiva anului 2025, obiectivul general al strategiei
de dezvoltare durabilã a municipiului Constanþa îl constituie
Impunerea zonei metropolitane Constanþa ca un centru
multifuncþional competitiv al României ºi principalul polari-
zator economic în regiunea Mãrii Negre.

1.1. Prioritãþi de dezvoltare durabilã

• Creºterea competitivitãþii sectorului productiv;
• Dezvoltarea turismului ºi a sectorului terþiar;
• Asigurarea creºterii veniturilor pe termen lung;
• Îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea infrastructurii de transport,
telecomunicaþii ºi energie;
• Dezvoltarea resurselor umane, creºterea ratei de ocupare
ºi combaterea excluderii sociale ºi a dezechilibrelor sociale;
• Conformarea progresivã cu standardele de mediu din
Uniunea Europeanã pe care România va trebui sã le atingã
în totalitate în 2017.

1.2. Indicatori de realizare a obiectivului general

• Produsul Intern Brut / cap de locuitor va fi cel puþin egal cu
media Uniunii Europene;
• Standardele Uniunii Europene în domeniul protecþiei
mediului vor fi îndeplinite;
• Rata ºomajului va fi cel mult egalã cu media Uniunii
Europene;
• Speranþa de viaþã medie a locuitorilor va creºte cu cel
puþin 5 % faþã de prezent;
• Gradul de confort urban ºi social va fi comparabil cu cel din
Uniunea Europeanã.

2. STRATEGIE, Principii ºi legislaþie

2.1. Viziune

În ceea ce priveºte abordarea prioritãþilor de dezvoltare
durabilã a municipiului Constanþa ºi în scopul atingerii
obiectivului general, se are în vedere punerea în aplicare a
urmãtoarei strategii de acþiune:
• În scopul dezvoltãrii durabile ºi integrate a regiunii ºi þinând
cont de relaþiile teritoriale, administrative ºi economice pe
care municipiul Constanþa le are cu teritoriile sale înveci-
nate, vor fi întreprinse demersuri ºi acþiuni în vederea
constituirii zonei metropolitane Tomis – Constanþa. Zona
metropolitanã va cuprinde în afara municipiului Constanþa o
serie de localitãþi urbane ºi rurale situate în zona de proximi-
tate, pe o razã de cca. 20 – 25 Km:
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În cadrul acestui teritoriu, municipiul Constanþa împreunã cu localitãþile învecinate, concentreazã o populaþie permanentã
de 487.000 de locuitori, ceea ce reprezintã 65% din populaþia totalã a judeþului ºi un numãr mediu de populaþie flotantã, în
perioada sezonului balneo-turistic, de minim 120.000 de persoane. 
Dezvoltarea zonei costiere nu poate fi privitã decât integrat ºi sub aspectul întregului sãu potenþial, de aceea o administrare
unitarã a acestui teritoriu compact din punct de vedere morfo-structural ar eficientiza exponenþial exploatarea raþionalã a
resurselor uriaºe de care dispune zona. De asemenea, raportat la mãrimea sa ºi la numãrul populaþiei, România simte
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Unitate teritorial administrativã Populaþia permanentã
Populaþia sezonierã
(iunie – septembrie)

- Zona de nord ºi nord – vest -

Oraºul Nãvodari 35.000 8.000

Oraºul Ovidiu 13.500 -

Comuna M. Kogãlniceanu 10.500 -

Comuna Lumina 7.500 -

Total zonã 66.500 8.000

Zona de vest

Oraºul Basarabi 11.000 -

Comuna Valul lui Traian 9.500 -

Comuna Poarta Albã 5.000 -

Comuna Cumpãna 10.000 -

Total zonã 35.000 -

Zona de sud

Oraºul Eforie 14.500 35.000

Oraºul Techirghiol 9.000 7.000

Comuna Agigea 5.500 500

Comuna Tuzla 6.500 1.500

Total zonã 35.500 44.500

Total zonã periurbanã

Total general 137.000 52.500

Localitãþi urbane 83.000 50.500

Localitãþi rurale 54.500 2.000



acut nevoia unor alte douã mari aglomerãri urbane care sã
echilibreze influenþa politico-economicã pe care o exercitã
în acest moment Bucureºtiul.
• Municipiul Constanþa va reprezenta un punct nodal de
legãturã între Europa centralã ºi de vest, Orientul apropiat
ºi mijlociu, zona Caucazului ºi Rusia. Acest aspect va
favoriza în special dezvoltarea sectorului terþiar ºi a turismu-
lui ºi va conduce la creºterea investiþiilor strãine, la dinami-
zarea mediului economic ºi la creºterea gradului de confort
social.
• Constanþa va deveni cel mai important reper turistic din
regiune prin consolidarea poziþiei de leader pe segmentul
turismului estival, dar ºi prin dezvoltarea turismului de afa-
ceri, de croazierã ºi de itinerar.
• Dezvoltarea unei identitãþi culturale ºi regionale.
• Asigurarea unor condiþii favorabile iniþiativelor private care
urmãresc, direct sau indirect, valorificarea patrimoniului
cultural ºi istoric al zonei, în special în domeniul turismului.
• Se vor întreprinde toate eforturile pentru ca viitoarea zonã
metropolitanã Constanþa sã se plaseze pe drumul de
tranzit al petrolului ºi a celorlalte resurse naturale provenind
din Marea Caspicã ºi Caucaz. Aceastã zonã, extrem de
interesantã din punct de vedere al bogãþiilor naturale de care
dispune, va fi extrem de exploatatã în viitorul apropiat ceea
ce va necesita determinarea unui traseu pentru transferul
resurselor cãtre Europa centralã ºi de vest. Înscrierea
Constanþei pe acest traseu va facilita dezvoltarea econo-
miei portuare ºi va duce la creºterea importanþei strate-
gice pe care o deþine oraºul nostru pe harta regiunii extinse,
cu efecte benefice atât în ceea ce priveºte investiþiile pe ter-
men mediu ºi lung, cât ºi sub aspectul asigurãrii unei secu-
ritãþi ºi stabilitãþi ridicate în acest perimetru.
• Crearea premiselor pentru creºterea atractivitãþii zonei
pentru investitorii strãini.
• Pe termen mediu, în contextul politicii de dezvoltare regio-
nalã a Uniunii Europene, vor fi desfãºurate demersuri în
sensul constituirii unei euroregiuni distincte, formatã din
judeþul Constanþa ºi judeþul Tulcea. 
• Pe termen scurt ºi mediu, în virtutea unei descentralizãri
financiare ºi administrative reale ºi în conformitate cu reco-
mandãrile ºi directivele Uniunii Europene în acest dome-
niu, vor fi întreprinse toate demersurile necesare în vederea
trecerii în administrarea autoritãþii publice locale a Portul
Comercial Constanþa ºi a plajelor litorale. 

2.2. Principii 

Având în vedere cã o aºezare urbanã nu este un sistem
închis, iar realizarea obiectivelor generale se întemeiazã pe
aplicarea unui management care sã conducã la dezvoltare
ºi/sau regenerare urbanã, politicile, planificarea strategicã
urbanã, precum ºi realizarea programelor ºi proiectelor se
vor face cu respectarea urmãtoarelor principii, conform Ra-
portului „Oraºe Europene Durabile” („European Sustainable
Cities, Bruselles, 1996), Declaraþiei de la Bremen din 1997
ºi în spiritul Tratatului de la Amsterdam:
• dezvoltare durabilã, astfel încât pe termen lung sã se pro-
ducã schimbãri majore de culturã ºi atitudine în ceea ce
priveºte utilizarea resurselor de cãtre populaþie ºi operatorii
economici;
• întãrirea capacitãþii instituþionale prin management eficient,
definirea ºi restructurarea serviciilor publice în raport cu
resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltãrii dura-
bile, precum ºi cu doleanþele ºi cerinþele comunitãþii;
• conectarea municipalã la o reþea în scopul schimbului de
informaþii între municipalitãþi cu privire la utilizarea celor mai
bune practici (în management urban sau management de
proiect);
• realizarea programelor ºi proiectelor prin parteneriat
public-privat;
• investiþii publice programe ºi proiecte pe care sectorul pri-
vat nu le poate realiza;
• integrarea politicilor atât pe orizontalã, pentru a se realiza
un efect sinergic simultan între sectoare, cât ºi pe verti-
calã, având în vedere corelarea ºi integrarea politicilor de
dezvoltare a oraºului cu politicile de dezvoltare ale judeþului
ºi ale regiunii din care face parte;
• managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxu-
rilor de resurse energetice, materiale, financiare ºi umane,
precum ºi integrarea fluxurilor de resurse energetice ºi
materiale într-un ciclu natural;
• utilizarea mecanismelor de piaþã pentru a atinge þinta sus-
tenabilitãþii, respectiv emiterea de reglementãri pentru eco-
taxe ºi funcþionarea utilitãþilor publice în sistem de piaþã,
evaluarea investiþiilor dupã criterii de mediu, luarea în con-
siderare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului
local;
• descentralizarea managementului în sectorul energetic;
• proiectare arhitectonicã durabilã, în temeiul cãruia se sta-
bilesc reguli privitoare la materialele de construcþii, arhi-
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tectura unei clãdiri, bioclimatul, densitatea clãdirilor într-
un areal, orientarea spaþialã a clãdirilor, „structuri verzi” în
jurul clãdirilor, microclimat, eficienþa energeticã;
• realizarea unui program sau proiect fãrã a afecta cultura
unei comunitãþi, ori pentru a recupera moºtenirea culturalã
a unei comunitãþi ºi/sau tradiþiile întregii comunitãþi locale;
• interzicerea multiplicãrii serviciilor publice, dacã acestea
nu servesc unei nevoi locale;
• fixarea regulilor de utilizare raþionalã a terenurilor pentru
toate proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism
general, ca instrument de planificare spaþialã;
• analiza capacitãþii tehnice de execuþie;
• evaluarea eficienþei utilizãrii resurselor financiare ºi umane;
• evaluarea viabilitãþii financiare a unui program sau proiect
prin prisma veniturilor fiscale obþinute;
• identificarea nevoilor comunitãþii locale ºi a prioritãþilor ace-
steia - corespondenþa între lansarea unui program sau pro-
iect ºi nevoile comunitãþii;
• evaluarea nevoilor comunitãþilor sãrace ºi a capacitãþii
municipalitãþii de a asigura accesul acestora la locuinþã, lo-
curi de muncã ºi serviciile publice de bazã;
• protecþia mediului;
• realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sec-
torul privat, ori realizarea unui program sau proiect de cãtre
sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiþii,
dacã existã oportunitatea de a obþine profituri viitoare;
• asigurarea publicitãþii informaþiilor cu impact în investiþii
(informaþii topografice, informaþii statistice privind econo-
mia localã ºi regionalã, regulamentul de urbanism, planul
de urbanism general ºi planurile de urbanism zonal), dez-
voltarea zonelor de locuit se va realiza potrivit planului de
urbanism general, conform Agendei Habitat de la
Istambul, 1996:
• Planificarea unei întregi zone de locuit va fi integratã, ast-
fel încât sã cuprindã clãdiri de locuit (individuale sau colec-
tive potrivit sistemul de design arhitectonic), clãdiri cu
destinaþie comercialã, parcãri, ºcoli ºi infrastructura edilitarã
necesarã pentru nevoile zilnice ale rezidenþilor;
• Zona de locuit va conþine o diversitate de clãdiri;
• În situaþia în care în zonã sunt clãdiri istorice (din patri-
moniul naþional cultural), acestea vor fi reabilitate (faþadã ºi
interior), fãrã a afecta proiectul în baza cãruia s-a construit
- în nici un caz, aceste clãdiri nu vor fi transformate sau
demolate;

• Zona de locuit va avea un centru care combinã funcþiunile
comerciale, cu cele civice, culturale ºi de agrement;
• Zona va conþine spaþii deschise în formã de scuar, spaþii de
verdeaþã sau parcuri;
• Spaþiile deschise vor avea un design care sã încurajeze
prezenþa rezidenþilor ºi pentru a întãri relaþiile în cadrul co-
munitãþii sau comunitãþilor din acea zonã funcþionalã;
• Vor fi proiectate în mod generos spaþiile pietonale ºi de
circulaþie cu bicicleta. Acestea vor fi exclusive în centrul
istoric al oraºului;
• Terenurile naturale - forestiere, cu vegetaþie floralã sau cu
luciu de apã vor fi pãstrate pe cât posibil sau integrate în
parcuri;
• Comunitãþile vor respecta regulile de conservare a resur-
selor ºi de reducere a deºeurilor;
• Comunitãþile vor utiliza în mod raþional resursele de apã;
• Orientarea strãzilor ºi plasamentul clãdirilor vor contribui la
creºterea eficienþei energetice.

2.3. Acte ºi documente internaþionale

• Agenda Localã 21, 1992;
• Al cincilea Program de acþiune pentru mediu (1993) - o
abordare comprehensivã pentru UE activitãþi în probleme
urbane, date comparative ºi indicatori privind mediul urban
ºi implementarea iniþiativelor cuprinse în Agenda Localã 21;
• Carta Aalborg (Charter of European Cities & Towns
Towards Sustainability), aprobatã de cãtre participanþii la
Conferinþa Europeanã cu privire la oraºe ºi aºezãri durabile
la Aalborg, Danemarca, 1994);
• Planul de acþiune de la Lisabona, pentru aplicarea Cartei
Aalborg din 1994 ºi a Agendei Locale 21;
• Raportul „Oraºe Europene Durabile” (European
Sustainable Cities, Bruselles, 1996);
• Declaraþia de la Bremen din 1997 prin care s-au stabilit
principiile parteneriatului între sectorul privat ºi municipali-
tãþi, privind dezvoltarea durabilã a oraºelor;
• „Dezvoltare Urbanã Durabilã în Uniunea Europeanã: Un
cadru de acþiune” (1998);
• Apelul de la Hanovra a primarilor de municipii din 36 de þãri
europene, adoptat la cea de a treia Conferinþã a oraºelor ºi
aºezãrilor durabile, Hanovra, Germania, 2000;
• Carta verde – Problemele mediului, Comisia Europeanã,
2000;
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• Carta Europeana a Moºtenirii Arhitecturale (Charter of the
Architectural Heritage) adoptatã de Consiliul Europei în
octombrie 1975;
• Planul de Acþiune al Comunitãþii în domeniul Moºtenirii
Culturale (1994);
• Art.151 din Tratatul care stabileºte o Comunitate
Europeanã - scopul conservãrii ºi dezvoltãrii moºtenirii
culturale comune, cu respectarea diversitãþii;

• Art.6 din Tratatul care stabileºte o Comunitate Europeanã
- protecþia mediului ce trebuie integratã în toate politicile
ºi activitãþile comunitare.
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1. CONSIDERAÞII GENERALE

• Planul Local de Acþiune - ca instrument de planificare ºi
implementare - conþine un set de mãsuri ºi acþiuni concrete,
structurate pe domenii specifice, ce urmeazã a se aplica
gradual, în scopul realizãrii obiectivelor de dezvoltare a
municipiului Constanþa. Termenul de realizare a Planului
Local de Acþiune corespunde termenului de 10-20 de ani,
fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare
Durabilã.
• Planul Local de Acþiune se adreseazã comunitãþii locale,
drept pentru care mãsurile, numãrul acestora ºi prioriti-
zarea lor, precum ºi mecanismele instituþionale de aplicare
trebuie sã þinã seama de interesele acestei comunitãþi.
• În Planul Local de Acþiune orice mãsurã ce se con-
cretizeazã într-un program, sub-program ori proiect ce va
þine cont de urmãtoarele aspecte:
• concordanþa între þintele fixate în programe, sub-pro-
grame, proiecte cu obiectivele generale cuprinse în Stra-
tegia Localã de Dezvoltare Durabilã;
• existenþa unor resurse financiare limitate, care determinã
modalitatea de finanþare ºi mecanismele juridice pe care se
întemeiazã un program, sub-program sau proiect;
• evitarea efectului de evicþiune, având în vedere resursele
limitate; autoritatea publicã localã va evalua permanent
oportunitatea realizãrii unei investiþii, nu numai în raport
cu resursele sale financiare prezente, ci ºi cu cele viitoare,
dar ºi cu opþiunile populaþiei, astfel încât sã încurajeze res-
ponsabilitatea comunitarã ºi individualã, precum ºi partene-
riatul în realizarea unui proiect de dezvoltare localã;
• gradul de cunoaºtere publicã ºi susþinere a unui proiect,
prin diseminarea informaþiei în rândul comunitãþii locale,
care presupune existenþa mecanismului de dezbateri ºi
consultãri publice;
• implicarea pãrþilor interesate în realizarea unui program,
sub-program sau proiect;

• norme de reglementare versus norme de autoregle-
mentare. Autoritatea localã va avea în vedere cã sunt situa-
þii în care organizaþiile nonprofit sau asociaþiile profesionale
îºi pot fixa reguli pe baze voluntare, în situaþia realizãrii unui
proiect fãrã intervenþia autoritãþii publice prin reglementãri.
De aceea, este bine sã se evite supra-reglementarea.
• Periodic, Planul Local de Acþiune va fi revizuit astfel încât
þintele fixate sã þinã cont de evoluþia macroeconomicã la
nivel naþional, starea economiei la nivel regional ºi local,
precum ºi de opiniile comunitãþii locale cu privire la imple-
mentarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai
scurte, cu atât marja de eroare în privinþa evaluãrii
resurselor la un proiect este mai micã, având în vedere cã
pe mãsurã ce se înainteazã în timp variabilele economice
ce trebuie luate în calcul la o prognozã economicã se mul-
tiplicã.
• Din acest motiv specialiºtii recomandã ca Planul Local de
Acþiune sã fie revizuit o datã la 2 ani, chiar dacã este
proiectat pentru 10 ani.
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2. PROGRAME, SUBPROGRAME ªI PROIECTE

2.1 Cadrul natural ºi calitatea factorilor de mediu
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Domeniu
specific

Titlul proiectului Scop
Valoare
estimatã

- în euro -

Durata 
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Mediu Înlocuirea arzãtoarelor cu
arzãtoare cu formare de
NOx redus la cazanul CE

– 420 t/h nr. 1

Pentru încadrarea în
prevederile HG
541/2003 ºi în baza
OU 34/2002 a MAPM
aprobatã prin legea
645/2002 privind pre-
venirea ºi controlul
integrat al poluãrii ce
transpune prevederile
Directivei 96/61/EC
IPPC 

3.200.000 12 luni
SC Electrocentrale

Bucureºti SA- Sucursala
Electrocentrale Constanþa

Înlocuirea arzãtoarelor cu
arzãtoare cu formare de

NOx redus la cazanul CE
– 420 t/h nr. 2

6000.000 12 luni
SC Electrocentrale

Bucureºti SA- Sucursala
Electrocentrale Constanþa

Înlocuirea arzãtoarelor cu
arzãtoare cu formare de
NOx redus la cazanul

CAF  –100 Gcal/h nr. 5

2000.000 12 luni
SC Electrocentrale

Bucureºti SA- Sucursala
Electrocentrale Constanþa

Înlocuirea arzãtoarelor cu
arzãtoare cu formare de

NOx redus la cazanul
CAF – 100 Gcal/h nr.1

2000.000 12 luni
SC Electrocentrale

Bucureºti SA- Sucursala
Electrocentrale Constanþa

Înlocuirea arzãtoarelor cu
arzãtoare cu formare de

NOx redus la cazanul
CAF  – 100 Gcal/h nr. 2

2000.000 12 luni
SC Electrocentrale

Bucureºti SA- Sucursala
Electrocentrale Constanþa

Înlocuirea arzãtoarelor cu
arzãtoare cu formare de

NOx redus la cazanul
CAF  – 100 Gcal/h nr. 3

2000.000 12 luni
SC Electrocentrale

Bucureºti SA- Sucursala
Electrocentrale Constanþa

Studiu pentru protecþia ºi
reabilitarea pãrþii sudice a

þãrmului românesc al
Mãrii Negre

Formularea planului
de protecþie costierã a
zonei sudice a þãrmu-
lui românesc al Mãrii
Negre în zona cuprin-
sã între Capul Midia ºi
Vama Veche, precum
ºi elaborarea studiului
de fezabilitate ºi asis-
tenþã tehnicã acor-
datã beneficiarului
pentru implementarea
proiectului.

- 19 luni

Ministerul Mediului ºi
Gospodãririi Apelor

- Administraþia Naþionalã
Apele Române

- Direcþia Apelor Dobrogea -
Litoral

- Autoritãþi Locale
- Autoritãþi de mediu 

- Investitori locali
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Studiu de evaluare a efectelor
socio-economice ale eroziunii cos-
tiere a Mãrii Negre ºi a oportuni-
tãþilor create prin reducerea feno-
menului (staþiunea Mamaia)

Formularea ºi dezvoltarea de
scenarii pe baza oportunitã-
þilor oferite de combaterea
eroziunii costiere în zona de
interes ºi întocmirea analizei
cost - beneficiu pentru zona
de interes

- 12 luni

Administraþia Naþionalã
Apele Române
- Direcþia Apelor

Dobrogea - Litoral
- Autoritãþi locale

- Autoritãþi de mediu 
- Investitori locali

Îmbunãtãþirea condiþiilor de iernat
pentru Branta Ruficollis pe lacul
Techirghiol

Menþinerea ºi protecþia popu-
laþiei de Branta Ruficollis pe
lacul Techirghiol, precum ºi
desemnarea lacului Techir-
ghiol ºi a 30 de hectare din
jurul acestuia ca arii protejate

657.028 41 luni

- Administraþia
Naþionalã Apele

Române
- Direcþia Apelor

Dobrogea - Litoral
- autoritãþi locale

- autoritãþi de mediu 
- investitori locali

Acordarea de asistenþã sectorului
public in implementarea acquis-
ului comunitar de mediu

Consiliere în scopul îmbu-
nãtãþirii analizei economice
privind utilizatorii ºi serviciile
din domeniul apelor, ca parte
integrantã a planului de
management al bazinului
hidrografic litoral (incluzând
fluviul Dunãrea, Delta Dunãrii
ºi zona costierã)

350.000 23 luni

-Administraþia
Naþionalã Apele

Române
- Direcþia Apelor

Dobrogea
- Litoral

- autoritãþi locale
- autoritãþi de mediu 

- investitori locali

Dezvoltarea unui management
eficient al apelor subterane trans-
frontaliere

Managementul integrat al
apelor subterane între Bulga-
ria ºi România, regiunea
Dobrogea

700.000 24 luni

- Ministerul Mediului ºi
Gospodãririi Apelor
- Autoritãþi locale

- autoritãþi de mediu
- investitori locali

Protecþia ecosistemelor canalelor
navigabile ºi ale Mãrii Negre

Executarea unui sistem efi-
cient de prevenire a ames-
tecãrii apei dulci (din cana-
lele navigabile) cu apa sãratã
din Marea Neagrã la ecluzele
Agigea ºi Nãvodari

20.000.000 48 luni

- C.N.A.C.N.
(Compania Naþionalã

Administraþia
Canalelor Navigabile

SA Constanþa)
- M.T.C.T. (D.G.T.N.)

- Apele Române
- Agenþia Naþionalã

pentru Protecþia
Mediului

- societãþi specializate
în astfel de lucrãri

Implementarea sistemului de
monitorizare a parametrilor
calitativi ai apei din Canalul
Dunãre – Marea Neagrã ºi
Canalul Poarta Albã – Midia
Nãvodari

800.000 24 luni
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Protecþia versanþilor înalþi ai cana-
lelor navigabile împotriva feno-
menelor de alunecãri ºi degradãri
ale solului prin eroziune

Protejarea solului contra eroziu-
nii ºi taluzurilor de pe Canalul
Dunãre – Marea Neagrã ºi
Canalul Poarta Albã – Midia
Nãvodari

4.000.000 72 luni

C.N.A.C.N (Compania
Naþionalã Administraþia

Canalelor Navigabile SA
Constanþa)

- M.T.C.T. (D.G.T.N.)
- Agenþia Naþionalã pentru

Protecþia Mediului

Susþinerea ºtiinþificã a manage-
mentului pescãriilor marine care
sã devinã eficient economic,
responsabil din punct de vedere
social, precum ºi sãnãtos  pentru
mediu.

Parteneriat ºtiinþific ºi tehnologic
pentru promovarea manage-
mentului durabil al pescãriilor
marine româneºti bazat pe
abordarea ecosistemicã – PRO-
GRAM CEEX

500.000 36 luni - Institutul Naþional de
Cercetare Dezvoltare Marinã «

Grigore Antipa » (INCDM)
Constanþa

- Universitatea „Dunãrea de Jos”
Galaþi

- S.C. Kaviar House SRL -
Bucureºti,  Filiala Tulcea

Reabilitarea ecologicã a zonei
lacului Tãbãcãrie

- Reabilitarea ecologicã a lacului
Tãbãcãrie ºi amenajarea parcului
din jurul lacului, îmbunãtãþirea
calitãþii mediului acvatic
- Ridicarea gradului de conºtien-
tizare in rândul populaþiei locale
ºi a turiºtilor

4.500.000 36 luni

- Primãria Municipiului
Constanþa

- Institutul Naþional de Cercetare
Dezvoltare Marinã «Grigore
Antipa» (INCDM) Constanþa

- Universitatea «Ovidius»
Constanþa

- Administraþia Naþionalã Apele
Române

– Direcþia Dobrogea Litoral
- RAJA – Constanþa

Conservarea ecosistemului marin
ºi promovarea utilizãrii sale dura-
bile

- Aprofundarea cunoaºterii inte-
racþiunilor la nivelul componen-
telor abiotice ale ecosistemului
marin
- Caracterizarea stãrii ecologice
a cenozelor marine/paramarine
afectate de impactul antropic ºi
evaluarea tendinþelor de evoluþie.
- Evaluarea stãrii bioresurselor
marine exploatabile în scopul
protecþiei ºi gestionãrii lor dura-
bile.
- Realizarea sistemului informa-
þional pentru gestionarea durabilã
a zonei costiere
- susþinerea noii iniþiative privind
Platforma de cooperare intre UE
ºi Organizaþia de Cooperare Eco-
nomicã la Marea Neagrã

1.700.000 36 luni - Institutul Naþional de Cercetare
Dezvoltare Marinã « Grigore
Antipa » (INCDM) Constanþa

- Ministerul Mediului ºi
Gospodãririi Apelor

- Agenþia de Protecþie a Mediului
Constanþa

- Agenþia Naþionalã Apele
Române – Direcþia Dobrogea

Litoral
- Agenþia Naþionalã pentru

Pescuit ºi Acvaculturã
- Direcþia Sanitarã Veterinarã

Constanþa
- Agenþi economici interesaþi în

exploatarea bioresurselor marine
- Autoritãþile administraþiei locale
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Construire spaþii moderne
pentru recipiente de colec-
tare a deºeurilor menajere

- reabilitarea ampla-
samentelor pentru co-
lectarea deºeurilor în
blocuri de locuinþe ce
nu sunt prevãzute prin
construcþie cu camere
interioare ºi tubulaturã
pentru colectarea de-
ºeurilor
- realizarea unor con-
strucþii împrejmuite,
acoperite ºi cu acces
strict controlat pentru
containerele de gunoi

720.000 24 luni

- Primãria Municipiului Constanþa
- Societãþile autorizate de proie-
ctare ºi de construcþii care vor câº-
tigã licitaþiile ce vor fi organizate în
acest scop

Sistematizare ºi consolidare
faleza port Constanþa

- Consolidarea taluzu-
lui în vederea asigu-
rãrii securitãþii portului
Constanþa, a protejãrii
împrejmuirii ºi a dru-
mului de suprave-
ghere.
- Sistematizarea ºi
consolidarea taluzuri-
lor ºi a falezei din por-
tul Constanþa în vede-
rea rezolvãrii proble-
melor privind stabilita-
tea acestora ºi elimi-
narea cauzelor gene-
ratoare de fenomene
de instabilitate.

8.000.000 48 luni

- Compania Naþionala Administraþia
Porturilor Maritime SA Constanta
- Primãria Municipiului Constanþa

Frontiera verde Înfiinþarea unei perdele
forestiere în vederea
reducerii poluãrii at-
mosferice

2.000.000 24 luni

- Primãria Municipiului Constanþa

Managementul integrat al
deºeurilor

Implementarea siste-
mului de management
integrat al deºeurilor în
Municipiul Constanþa 

10.000.000 24 luni

- Primãria Municipiului Constanþa
- SC POLARIS SRL

Protecþia plajelor Protecþia integratã a
plajelor împotriva fe-
nomenului de eroziu-
ne, prin prelungirea ºi
consolidarea digului
marin de protecþie

8.000.000 12 luni

- Primãria Municipiului Constanþa
- Agenþia de Protecþie a Mediului

Constanþa
- Compania Naþionala Apele
Române Dobrogea - Litoral

Creºterea numãrului de surse
de energie alternativã

Instalarea unor cen-
trale eoliene în vecinã-
tatea staþiunii Mamaia 7.000.000 12 luni

- Primãria Municipiului Constanþa
- Agenþia de Protecþie a Mediului
Constanþa
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Consolidarea faleze-
lor Marii Negre

Consolidarea ºi sta-
bilizarea falezelor
Mãrii Negre

30.000.000 60 luni

- Primãria
Municipiului
Constanþa

- Agenþia de
Protecþie a Mediului

Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop
Valoare
estimatã

- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsa-
bilã ºi parteneri

Infrastructura de
canalizare ºi
alimentare cu apã

Reabilitarea facilitãþi-
lor de epurare a ape-
lor uzate în Constanþa

Tratarea eficientã a apelor uza-
te, în conformitate cu legislaþia
europeanã

96.556.653 proiectul se
aflã în deru-
lare

RAJA Constanþa

Reabilitare reþelei de
canalizare în munici-
piul Constanþa

Reabilitarea reþelelor de cana-
lizare menajerã, pentru elimina-
rea descãrcãrilor de ape uzate
ºi de canalizare pluvialã, pen-
tru evitarea inundaþiilor

1.200.000 12 luni RAJA Constanþa

Amenajarea de
receptori pluviali

Amenajarea de receptori plu-
viali la capãtul strãzilor (spre
b-dul Mamaia), Tabla Buþi,
Oneºti, Mãrãºti, Mãrãºeºti,
Oituz, Grozeºti, Dragoslavele,
Av. Murgescu, care sã descar-
ce în colectorul pluvial existent
în spaþiul verde de pe b-dul.
Mamaia.

350.000 7 luni RAJA Constanþa

Reabilitarea staþiei de
filtrare - linia nouã la
Complex Palas

Îmbunãtãþirea tratãrii apei
potabile prin filtrare

820.000 12 luni RAJA Constanþa

Înãlþarea bordurilor în zona
blocurilor „I3 - I6”, ºi executa-
rea unui sistem de preluare a
apelor pluviale din aceastã zo-
nã, care sã descarce direct în
camera de siguranþã a dever-
sorului existent pe colectorul
unitar U6, situat în curtea Cen-
trului de Scafandri.

500.000 9 luni RAJA Constanþa



C O N S T A N Þ A

53

Extinderea reþelei de
alimentare cu apã.

Extinderea reþelei de alimen-
tare cu apã în cartierele peri-
ferice ale municipiului Cons-
tanþa

7.000.000 48 luni

RAJA Constanþa

Extinderea reþelei de
canalizare.

Extinderea reþelei de canali-
zare în cartierele periferice ale
municipiul Constanþa, inclusiv
Palazu Mare

9.000.000 48 luni RAJA Constanþa

Contorizarea gospo-
dãriilor individuale

Contorizarea a 8000 de abo-
naþi din municipiul Constanþa ºi
execuþia a 1500 cãmine apo-
metrice.

1.600.000 15 luni RAJA Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop Valoare
estimatã

- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Infrastructurã 
portuarã

Creºterea capacitãþii
feroviare destinate sec-
torului fluvio-maritim

Realizarea unui complex fe-
roviar sistematizat (triaj c.f.)
în sectorul fluvio-maritim care
sã asigure deservirea opti-
mã ºi unitarã a actualilor ºi
viitorilor operatori portuari.

35.000.000 3 ani

Compania Naþionalã
Administraþia Porturilor

Maritime SA Constanþa

Mol III S Dezvoltarea infrastructurii
Mol III S în vederea construi-
rii unui terminal specializat

45.000.000 2 ani
Compania Naþionalã

Administraþia Porturilor
Maritime SA Constanþa

Finalizarea digului de
larg•

• Îmbunãtãþirea condiþiilor de
exploatare prin diminuarea
agitaþiei valurilor în întreg ac-
vatoriul portuar.
•Sporirea siguranþei navelor
prin asigurarea unei protecþii
a ºenalelor de circulaþie a
navelor.
•Reducerea efectelor
distructive a valurilor asupra
amenajãrilor din incinta por-
tuarã.

84.000.000 4 ani

Compania Naþionalã
Administraþia Porturilor

Maritime SA Constanþa

Modernizarea infra-
structurii portuare

Modernizarea infrastructurii
portuare în zona de sud a
portului Constanþa, în con-
tinuarea Molului III S, în
vederea constituirii de noi
teritorii pentru realizarea unor
terminale specializate ºi la
baza Molului II S pentru ex-
tinderea viitoare a Terminalu-
lui de Containere.

105.000.000 7 ani

Compania Naþionalã 
Administraþia Porturilor

Maritime SA Constanþa
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Pod de acces la gura
Canalului Dunãre Marea
Neagrã

Construirea unui pod care sã
facã legãtura cu by-passul care
la rândul sãu face legãtura cu
Autostrada Bucureºti Constanþa
ºi are rolul de a asigura o mai
bunã legãturã  a zonei de sud a
portului Constanþa cu reþeaua
naþionalã de drumuri, preluând
parþial traficul greu al porþilor
nr. 10 ºi nr.9.

12.000.000 4 ani

Compania Naþionalã 
Administraþia Porturilor
Maritime SA Constanþa

Pod peste canalul de
legãturã

Asigurarea accesului rutier (pod
ºi rampe) peste canalul de legã-
tura dintre bazinele maritim ºi
fluvial, în vederea dezvoltãrii vii-
toare a insulei.

4.000.000 1 an

Compania Naþionalã 
Administraþia Porturilor
Maritime SA Constanþa

Terminal de Barje 
– faza II

Realizarea de cheuri în bazinul
de acostare barje ºi bazinul pen-
tru remorchere si împingãtoare
în continuarea celor realizate în
etapa I.

38.400.000 3 ani

Compania Naþionalã
Administraþia Porturilor

Maritime SA
Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop Valoare estimatã
- în euro -

Durata 
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Transport în
comun

Master Plan Rutier Realizarea unui master-
plan de gestionare a trafi-
cului rutier în municipiul
Constanþa

100.000 1 an

Primãria Municipiului
Constanþa ºi Poliþia
Rutierã

Transport Rapid Construirea unui metrou
uºor de suprafaþã (pe axa
nord Nãvodari – sud
Eforie)

350.000.000 6 ani

Parteneriat public privat
între un consorþiu de
afaceri ºi Zona Metro-
politanã

Reabilitarea sis-
temului de transport
cu tramvaiul

Reabilitarea infrastruc-
turii de rulare a tram-
vaielor ºi achiziþionarea
de noi tramvaie

40.000.000 3 ani

RATC ºi Consiliul Local
Constanþa

Cartela Verde Implementarea tichetin-
gului electronic în trans-
portul în comun din muni-
cipiul Constanþa

1.000.000 1 an

RATC ºi Consiliul Local
Constanþa

Info-Trans Implementarea unui sis-
tem electronic de afiºare a
traseului în mijloacele de
transport în comun

500.000 1 an

RATC ºi Consiliul Local
Constanþa
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Studiu privind implementarea
combustibililor neconvenþionali

Elaborarea unui studiu pri-
vind implementarea uti-
lizãrii combustibililor ne-
convenþionali

50.000 1 an

RATC ºi Consiliul Local
Constanþa

Modernizarea parcului auto al
RATC

Achiziþionarea unor noi
mijloace de transport în
comun

5.000.000 5 ani
RATC ºi Consiliul Local
Constanþa

Modernizarea autogãrilor din
municipiul Constanþa

Reabilitarea, creºterea
capacitãþii ºi diversifica-
rea serviciilor oferite în
autogãri

- 2 ani

Primãria Municipiului
Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop
Valoare
estimatã

- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Infrastructurã
rutierã

Riviera Tomis Construcþia unui drum de
acces care sã facã legã-
tura între Portul Turistic
Tomis ºi staþiunea Mamaia

12.000.000 3 ani

Primãria Municipiului
Constanþa

Varianta de ocolire a municip-
iului Constanþa cu profil de
autostradã

Construcþia unei ºosele
de centurã pe axa Ovidiu
– Lazu – Agigea, în sco-
pul redirecþionãrii traficului
greu ºi a fluidizãrii circu-
laþiei

160.000.000 60 luni

Ministerul
Transporturilor

Parking auto suprateran Construirea a 2000 de
locuri de parcare în zona
peninsularã a municipiului
Constanþa

650.000 2 ani

Primãria Municipiului
Constanþa în partene-
riat cu o societate pri-
vatã

Parking auto suprateran Construirea a 1500 de
locuri de parcare în zona
centralã a oraºului - 2 ani

Primãria Municipiului
Constanþa în parteneri-
at cu o societate pri-
vatã

Parking auto suprateran Construirea a 2500 de
locuri de parcare în staþi-
unea Mamaia, zona Sat
Vacanþã - Perla

- 18 luni

Primãria Municipiului
Constanþa în partene-
riat cu o societate pri-
vatã

Parking auto suprateran Construirea a 3000 de
locuri de parcare în nor-
dul staþiunii Mamaia - 18 luni

Primãria Municipiului
Constanþa în partene-
riat cu o societate pri-
vatã

Pasaj pietonal Construirea unui pasaj
pietonal subteran, la
intersecþia B-dul. Tomis –
Str. ªtefan cel mare în
scopul fluidizãrii traficului
auto

- 1 an

Primãria Municipiului
Constanþa în partene-
riat cu o societate pri-
vatã
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Pasaj auto Construirea unui pasaj
auto în zona Sat Vacanþã
- Perla, staþiunea Mamaia - 18 luni

Primãria Municipiului Constanþa

Pasarelã pietonalã Construirea unei pasarele
pietonale în zona Cazino
Mamaia - 8 luni

Primãria Municipiului Constanþa

Parcãri moderne în
cartiere

Asfaltarea tuturor par-
cãrilor dintre blocuri

6.000.000 4 ani

Primãria Municipiului Constanþa

Parking auto 
suprateran

Construirea a 2000 de
locuri de parcare în zona
Tomis III - 2 ani

Primãria Municipiului Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop Valoare estimatã
- în euro -

Durata 
proiectului

Entitate responsabilã 
ºi parteneri

Infrastructurã
feroviarã

Modernizarea gãrii
CFR Constanþa

Reabilitarea ºi creº-
terea capacitãþii gãrii
CFR Constanþa

10.000.000 18 luni

CFR Cãlãtori în partene-
riat cu Primãria Municipiu-
lui Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop
Valoare estimatã

- în euro -
Durata 

proiectului
Entitate responsabilã 

ºi parteneri

Urbanism ºi infra-
structurã locativã

P.U.G. Elaborarea noului
Plan Urbanistic Ge-
neral al municipiului
Constanþa, în con-
formitate cu nece-
sitãþile de extindere
ale oraºului ºi cu
respectarea stan-
dardelor UE în mate-
rie de urbanism

100.000 18 luni

Primãria Municipiului
Constanþa

Popasul
Argonauþilor

Reabilitarea zonei
peninsulare a munici-
piului Constanþa

12.500.000 3 ani

Primãria Municipiului
Constanþa



C O N S T A N Þ A

57

Case Noi Reabilitarea ºi estetizarea
faþadelor blocurilor de locuin-
þe

- 5 ani
Asociaþiile de proprietari în parte-
neriat cu Primãria Municipiului
Constanþa

Cartier Palazu Mare Construcþia unui cartier de
locuinþe în zona de nord a
oraºului - 4 ani

Parteneriat public privat între
Primãria Municipiului Constanþa,
ANL, investitori privaþi ºi proprie-
tari de terenuri

Cartierul de vest Construcþia unui cartier de
locuinþe în zona de vest a
oraºului - 4 ani

Parteneriat public privat între
Primãria Municipiului Constanþa,
ANL, investitori privaþi ºi proprietari
de terenuri

Cartierul Veteranilor Construcþia unui cartier de
locuinþe în zona de sud a
oraºului - 4 ani

Parteneriat public privat între
Primãria Municipiului Constanþa,
ANL, investitori privaþi ºi proprietari
de terenuri

Centrul Metropolitan
Tomis

Construirea unui nou sediu
în care sã funcþioneze Con-
siliul Local, Primãria Muni-
cipiului Constanþa ºi
Administraþia Zonei
Metropolitane

10.000.000 3 ani

Primãria Municipiului Constanþa

ACASÃ Construirea a 50 de unitãþi
locative destinate populaþiei
de etnie roma

700.000 20 luni
Primãria Municipiului Constanþa

Trotuare Noi Refacerea trotuarelor cu
asfalt sau pavele pe toate
bulevardele ºi strãzile ora-
ºului ºi amenajarea de piste
de bicicliºti.

10.000.000 3 ani

Primãria Municipiului Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop Valoare estimatã
- în euro -

Durata 
proiectului

Entitate 
responsabilã ºi

parteneri

Energie termicã Modernizarea reþelei
de distribuþie a agen-
tului termic

Reabilitarea reþelei de dis-
tribuþie a agentului termic
în municipiul Constanþa în
scopul diminuãrii pierde-
rilor ºi scãderii costurilor

20.000.000 4 ani

Consiliul Local
Constanþa ºi RADET

Termosisteme Realizarea de microcen-
trale la capetele de reþea 35.000.000 4 ani

Consiliul Local
Constanþa ºi RADET
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Domeniu specific Titlul proiectului Scop
Valoare
estimatã

- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsabilã 
ºi parteneri

Ocuparea forþei de
muncã

ªansa Îmbunãtãþirea serviciilor de
mediere oferite persoanelor
aflate în cãutarea unui loc
de muncã

300.000 2 ani

Agenþia Judeþeanã pen-
tru Ocuparea Forþei de
Muncã în parteneriat cu
Primãria Municipiului
Constanþa

e-jobs Îmbunãtãþirea bazelor de
date cu privire la oferta de
locuri de muncã existente pe
piaþa muncii, prin informati-
zare ºi prin creºterea gradu-
lui de relaþionare cu agenþii
economici

300.000 2 ani

Agenþia Judeþeanã pen-
tru Ocuparea Forþei de
Muncã în parteneriat cu
Primãria Municipiului
Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop
Valoare
estimatã

- în euro -

Durata 
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Comerþ, alimen-
taþie publicã ºi
divertisment

Park Center Construirea unui centru co-
mercial ºi de divertisment în
zona Bulevard – Tomis III 30.000.000 2 ani

Investiþie privatã

Centru comercial ºi
de afaceri

Construirea unui centru co-
mercial ºi de afaceri în zona
strãzii Traian, între Poarta 3
ºi Poarta 4

90.000.000 4 ani

Investiþie privatã

Hipermarchet Construirea unui centru co-
mercial în zona de nord a
oraºului, pe DN2A

10.000.000 2 ani
Investiþie privatã

Centru comercial Construirea unui centru co-
mercial în zona intersecþiei B-
dului Lãpuºneanu cu B-dul
I.C. Brãtianu

10.000.000 2 ani

Investiþie privatã
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Domeniu specific Titlul proiectului Scop
Valoare
estimatã

- în euro -

Durata 
proiectului

Entitate 
responsabilã 
ºi parteneri

Industrie ºi servicii Parc Industrial Înfiinþarea unui Parc
industrial în zonã, noi vari-
ante de ocolire a
municipiului Constanþa

3.000.000 24 luni

Parteneriat public
privat 

Incubator de afaceri Înfiinþarea unui incubator
de afaceri ºi a unui centru
de consultanþã destinat
IMM-urilor

500.000 18 luni

Parteneriat public
privat

Domeniu specific Titlul proiectului Scop
Valoare
estimatã

- în euro -

Durata 
proiectului

Entitate
responsabilã
ºi parteneri

Dezvoltare
economicã

Pavilionul Expoziþional
Constanþa

Dezvoltarea infrastructurii
de afaceri prin construi-
rea unui centru expozi-
þional modern 6.000.000 2 ani

Parteneriat Public
Privat între Consiliul
Judeþean Constanþa,
Primãria Municipiului
Constanþa ºi alþi in-
vestitori privaþi

Agenda Metropolitanã Elaborarea unui Master
plan privind dezvoltarea
durabilã a Zonei Metro-
politane Constanþa

50.000 1 an

Administraþia zonei
metropolitane

Centru de promovare a
investiþiilor strãine

Înfiinþarea unui centru de
consultanþã în afaceri
destinat investitorilor strã-
ini

50.000 1 an

Administraþia zonei
metropolitane

Fabricat în Constanþa Înfiinþarea unui centru de
marketing destinat pro-
movãrii produselor ºi ser-
viciilor autohtone

50.000 1 an

Administraþia zonei
metropolitane
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Domeniu
specific Titlul proiectului Scop Valoare estimatã

- în euro -
Durata

proiectului

Entitate 
responsabilã 
ºi parteneri

Turism Mamaia Port Construcþia unei pasarele
pietonale ºi a unui port de
agrement în staþiunea Ma-
maia (zona Cazino)

6.500.000 18 luni

Primãria Municipiului Con-
stanþa în parteneriat cu C.N.
A.P.M. S.A. Constanþa

Port turistic ºi de
agrement Tomis -
Constanþa

Reabilitarea Portului Turis-
tic Tomis ºi transformarea
sa într-un centru de atracþie
pentru turismul de croazie-
rã ºi itinerar.

6.500.000 24 luni

Primãria Municipiului
Constanþa

Secole de istorie ºi
culturã

Reabilitarea ºi estetizarea
monumentelor istorice ºi de
arhitecturã

1.500.000 2 ani
Primãria Municipiului
Constanþa

Arena Lansarea centrului istoric al
oraºului ca produs turistic
internaþional prin organi-
zarea unor festivaluri ºi car-
navaluri tematice

- permanent

Primãria Municipiului
Constanþa

Golf Club Construcþia unui teren de
golf la standarde internaþio-
nale - 2 ani

Parteneriat Public Privat
între mediul de afaceri ºi
Administraþia zonei metro-
politane

Gradina Botanica Amenajarea unei grãdini
botanice în municipiul
Constanþa - 3 ani

Primãria Municipiului
Constanþa
Consiliul Judeþean
Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop Valoare estimatã
- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Sistemul sanitar Reconstrucþia ºi re-
configurarea Spitalu-
lui Clinic Judeþean de
Urgenþã Constanþa

Crearea unui Centru
de Urgenþã Regional 

17.000.000 permanent

Direcþia Judeþeanã de
Sãnãtate Publicã 

Construirea unui nou
sediu pentru spital
judeþean de aproxi-
mativ 500-600 de pa-
turi

40.000.000 24 luni

Direcþia Judeþeanã de Sã-
nãtate Publicã
Consiliul Judeþean
Constanþa
Primãria Municipiului
Constanþa
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Reconstrucþia si recon-
figurarea Spitalului
Municipal Constanþa

Construirea unui nou sediu pentru
spital municipal cu aproximativ
250 de paturi 20.000.000 24 luni

Direcþia Judeþeanã
de Sãnãtate Publicã
Primãria Municipiului
Constanþa

Implementarea sistemului SMURD
în municipiul Constanþa ºi în
puncte strategice din judeþ

- 12 luni
Direcþia Judeþeanã
de Sãnãtate Publicã

Extinderea sistemului de substaþii
de ambulanþã

200.000 12 luni
Direcþia Judeþeanã
de Sãnãtate Publicã

Extinderea reþelei de centre de
permanenþã

50.000 12 luni
Direcþia Judeþeanã
de Sãnãtate Publicã

Dotarea unitãþilor mobile cu
aparaturã tele - medicalã 300.000 14 luni

Direcþia Judeþeanã
de Sãnãtate Publicã

Creºterea gradului de
conºtientizare, preve-
nire ºi control pentru
bolile contagioase peri-
culoase.

Extinderea colaborãrii cu instituþii-
le guvernamentale ºi ONG-uri în
vederea eficientizãrii programelor
de prevenþie

50.000 Permanent

Direcþia Judeþeanã
de Sãnãtate Publicã
ONG-uri 
Administraþia publicã
localã

Reînfiinþarea reþelei de asistenþi
teritoriali de igienã în vederea efi-
cientizãrii controlului epidemiologic

30.000 12 luni
Direcþia Judeþeanã
de Sãnãtate Publicã

Reconsiderarea sistemului de
caravanã radiologicã în acþiunea
de limitare a focarelor de tubercu-
lozã

50.000 12 luni

Direcþia Judeþeanã
de Sãnãtate Publicã

Domeniu 
specific Titlul proiectului Scop

Valoare
estimatã

- în euro -

Durata
proiectului

Entitate 
responsabilã 
ºi parteneri

Protecþia
socialã

Centrul specializat
de combatere a de-
lincventei juvenile

Reducerea numãrului de mi-
nori delicvenþi ºi integrarea
acestora în societate

85.000 12 luni

- D.G.A.S.P.C. Constanta 
- Primãria Municipiului
Constanta
- I.J.P. Constanta
- Tribunalul Constanta
- O.N.G – uri
- agenþi economici

Centrul specializat
de combatere a tra-
ficului de persoane
(minori/adulþi)

Reducerea traficului de per-
soane (minori/adulþi) ºi inte-
grarea acestora în societate

85.000 12 luni

- D.G.A.S.P.C. Constanþa
- Primãria Municipiului
Constanþa
- I.J.P. Constanþa
- Tribunalul Constanþa
- O.N.G – uri
- agenþi economici
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Centrul specializat pentru
eliminarea dependentei de
droguri la copiii strãzii

Reducerea consumului de
substanþe halucinogene în
rândul copiilor strãzii din Mu-
nicipiul Constanþa 85.000 12 luni

- D.G.A.S.P.C. Constanþa
- Primãria Municipiului
Constanþa
- I.J.P. Constanþa
- Tribunalul Constanþa
- O.N.G – uri
- agenþi economici

Centrul pentru prevenirea
ºi combaterea violenþei în
familie

Ocrotirea într-un centru spe-
cializat a cuplului pãrinte-
copil care a fost supus unei
forme de violenþã ºi care pre-
zintã traume fizice ºi psihice

85.000 12 luni 

- D.G.A.S.P.C. Constanþa
- Primãria Municipiului
Constanþa
- I.J.P. Constanþa
- Tribunalul Constanþa
- O.N.G – uri
- agenþi economici

Centru Comunitar pentru
Adulþii cu Probleme de
Sãnãtate Mintalã

- crearea un serviciu social
complex de integrare a adul-
þilor cu probleme de sãnã-
tate pentru includerea în co-
munitate ºi reducerea gra-
dului de sãrãcie a acestora.
- crearea unui model de in-
tervenþie socialã bazat pe
principii de incluziune, aliniat
cerinþelor de integrare euro-
peanã

50.000 48 luni

D.G.A.S.P.C. Constanþa

ªansã la Viaþã Înfiinþarea unui centru rezi-
denþial de consiliere care sã
ofere servicii integrate ado-
lescenþilor ºi tinerilor din cen-
trele de plasament ºi/sau
celor care pãrãsesc centrele
de plasament

100.000 18 luni

D.G.A.S.P.C. Constanþa
- Consiliul Judeþean
- Primãria Municipiului
Constanþa

Birou de Informare ºi Con-
siliere pentru Persoanele
cu Handicap

- înfiinþarea unui birou de in-
formare ºi consiliere pentru
persoanele cu handicap
- consilierea în vederea inte-
grãrii socio-profesionale

30.000 12 luni

- D.G.A.S.P.C. Constanþa
- Parteneriat public-privat

Campanie de Informare a
Cetãþenilor

Elaborarea unui buletin infor-
mativ, distribuirea de pliante
ºi broºuri

25.000 12 luni
- D.G.A.S.P.C. Constanþa
- Parteneriat public-privat

- Locuinþe Protejate pentru
Adulþii cu Probleme de
Sãnãtate Mintalã

- înfiinþarea serviciilor so-
ciale pentru persoane cu
probleme de sãnãtate min-
talã în vederea restructurãrii
Centrului de Recuperare ºi
Reabilitare Neuropsihiatricã
Techirghiol
- dezinstituþionalizarea ºi
prevenirea apelului la ser-
vicii rezidenþiale

659.928 54 luni

- D.G.A.S.P.C. Constanta
- Fundaþia Estuar
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Protejarea vârstei a
treia

Construcþia, la standarde
europene, a unui nou
cãmin de bãtrâni în muni-
cipiul Constanþa 3.000.000 24 luni

D.G.A.S.P.C. Constanta 
- Primãria Municipiului
Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop Valoare estimatã
- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Educaþie ºi
învãþãmânt

Restaurarea ºi mo-
dernizarea sistemului
universitar din
Constanþa

Reabilitarea Campu-
sului Universitar exis-
tent

9.000.000 12 luni-

Universitatea Ovidius
- Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii
- Consiliul Judeþean
Constanþa
- Primãria Municipiului
Constanþa

Construirea unui nou
campus Universitar

20.000.000 24 luni

- Universitatea Ovidius
- Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii
- Consiliul Judeþean
Constanþa
- Primãria Municipiului
Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop Valoare estimatã
- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Cercetare Tehnopolis Înfiinþarea unui cen-
tru de cercetare
tehnologicã

2.000.000 12 luni

- Universitatea Ovidius
Constanþa
- Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii
- Institutul de transfer
tehnologic

O alternativã la ener-
gia convenþionalã

Dezvoltarea centrului
de cercetare pentru
energie alternativã 1.000.000 12 luni

- ICPE CA
- Primãria Municipiului
Constanþa
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Domeniu specific Titlul proiectului Scop Valoare estimatã
- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsabilã 
ºi parteneri

Culturã Reabilitarea
muzeelor

Reabilitarea ºi relan-
sarea Muzeelor Con-
stãnþene (de artã,
popular etc. ) în cir-
cuitul turistic ºi expo-
ziþional naþional ºi
internaþional

3.000.000 12 luni

- Uniunea Artiºtilor Plastici
Constanþa
- Ministerul Culturii ºi
Cultelor
- Primãria Municipiului
Constanþa

Centru de informare
culturalã

Înfiinþarea ºi dezvol-
tarea unui centru de
informare culturalã
puternic ºi vizibil în
municipiul Constanþa

70.000 12 luni

- Uniunea Artiºtilor Plastici
Constanþa
- Ministerul Culturii ºi
Cultelor
- Primãria Municipiului 
Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop
Valoare
estimatã

- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Sport Salã de sport
(polivalentã)
municipiul
Constanþa

- Construirea unei sãli poliva-
lente (terenuri de handbal, volei,
baschet, tenis de câmp), cu o
capacitate de 5000 de locuri,
prevãzutã cu un corp adminis-
trativ (spaþii cazare, vestiare,
cabinet medical, saunã, bazin
refacere, camere transmisii tele-
viziune – radio - date).
- Realizarea stabilimentului co-
respunzãtor cerinþelor compe-
tiþionale interne ºi internaþio-
nale, cu dimensiuni ale supra-
feþelor de joc, spaþiilor de sigu-
ranþã, spaþii de cazare, utilitãþi ºi
capacitate conforme cu nor-
mele ºi regulamentele federaþii-
lor de specialitate, în scopul
omologãrii bazei sportive pentru
competiþii de nivel european ºi
mondial

19.000.000 24 luni

- Direcþia pentru Sport a Ju-
deþului Constanþa
- Agenþia Naþionalã pentru
Sport
- Primãria Municipiului
Constanþa
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- Realizarea unor baze de
pregãtire sportivã ºi loisir
cu caracter naþional.

Reabilitarea bazinelor
de înot din cartierele
Badea Cârþan ºi Tomis
Nord

900.000 24 luni

- Direcþia pentru Sport a Judeþu-
lui Constanþa
- Agenþia Naþionalã pentru Sport
- Primãria Municipiului
Constanþa

Reabilitarea patinoaru-
lui artificial descoperit
din cartierul Tãbãcãriei 720.000 12 luni

- Direcþia pentru Sport a Jude-
þului Constanþa
- Agenþia Naþionalã pentru Sport
- Primãria Municipiului Constanþa

Salã de atletism Construirea în zona sta-
dionului Gheorghe Hagi
sau Badea Cârþan a
unei sãli de atletism

2.900.000 24 luni-

- Direcþia pentru Sport a Jude-
þului Constanþa
- Agenþia Naþionalã pentru Sport
- Primãria Municipiului Constanþa

ªcoala de lângã ºcoalã Construirea în cartiere,
în apropierea spaþiilor de
învãþãmânt a ºase sãli
de sport

25.000.000 60 luni

- Direcþia pentru Sport a Jude-
þului Constanþa
- Agenþia Naþionalã pentru Sport
- Primãria Municipiului Constanþa

Sportul pentru toþi - Înfiinþarea unor piste de
role, montarea de mese
de ºah ºi tenis de masã,
montarea de panouri de
baschet , street-ball în
cartiere ºi în parcu-
rile:Tãbãcãrie,Tomis II,
Teatru, Primãrie, Casa
de Culturã;
- Montarea de instalaþii
ºi dotãri specifice disci-
plinelor volei ºi fotbal pe
plaja staþiunii Mamaia.

150.000 60 luni

- Direcþia pentru Sport a Jude-
þului Constanþa
- Agenþia Naþionalã pentru Sport
- Primãria Municipiului Constanþa

Realizarea unei baze de
pregãtire sportivã ºi loisir
cu caracter local

Reabilitare teren sport
Complex Sportiv „Tomis”
Constanþa 150.000 12 luni

- Direcþia pentru Sport a Jude-
þului Constanþa
- Agenþia Naþionalã pentru Sport
- Primãria Municipiului Constanþa

Reabilitarea bazei spor-
tive ºi de agrement din
cartierul Palazu Mare
Constanþa

450.000 24 luni

- Direcþia pentru Sport a Jude-
þului Constanþa
- Agenþia Naþionalã pentru Sport
- Primãria Municipiului Constanþa

Reabilitare pistã atletism
stadion “Gheorghe Hagi”
Constanþa

Refacerea pistei de atle-
tism, respectiv a supra-
feþei sintetice tip
REGUPOL, folosind gra-
nule poliuretanice

400.000 24 luni

- Direcþia pentru Sport a Jude-
þului Constanþa
- Agenþia Naþionalã pentru Sport
- Primãria Municipiului Constanþa
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Realizarea unei baze
de pregãtire sportivã
ºi loisir cu caracter
local, naþional ºi in-
ternaþional

Reabilitare bazã spor-
tivã Clubul Sportiv
Tomis (Hidrotehnica)

1.300.000 36 luni

- Direcþia pentru Sport a
Judeþului Constanþa
- Agenþia Naþionalã pen-
tru Sport
- Primãria Municipiului
Constanþa

Centru olimpic de
nataþie si înot

Construirea unui cen-
tru destinat sporturilor
acvatice la standarde
internaþionale 20.000.000 60 luni

- Direcþia pentru Sport a
Judeþului Constanþa
- Agenþia Naþionalã pen-
tru Sport
- Primãria Municipiului
Constanþa

Domeniu specific Titlul proiectului Scop Valoare estimatã
- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Societate civilã Consiliul local al tine-
rilor

Implicarea tinerilor in
viaþa social econo-
micã a Constanþei

30.000 12 luni

Primãria Municipiului
Constanþa
- organizaþii de tineret din
municipiu
- Grupuri ºcolare intere-
sate

Cetãþenii activi Creºterea participãrii
cetãþenilor la dezvol-
tarea durabilã a
comunitãþii locale prin
informarea ºi impli-
carea lor în luarea
deciziilor ºi desfã-
ºurarea activitãþilor la
nivelul comunitãþilor.

50.000 permanent

Primãria Municipiului
Constanþa
- organizaþii ale societãþii
civile
- asociaþiile de locatari

Forum-ul ONG-urilor Sprijinirea formãrii
unei reþele perma-
nente la nivelul Or-
ganizaþiilor Neguver-
namentale din muni-
cipiul Constanþa

10.000 12 luni

- ONG-uri locale
- Primãria Municipiului
Constanþa

Împreunã pentru
viitor

Iniþierea unei platfor-
me de colaborare in-
terculturalã direcþio-
natã cetãþenilor de di-
ferite etnii din muni-
cipiul Constanþa ºi din
aria metropolitanã

20.000 12 luni

- organizaþiile etniilor con-
stãnþene 
- organizaþii ale societãþii
civile
- Primãria Municipiului
Constanþa
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0 ºansa pentru
fiecare

Angajarea cetãþenilor mar-
ginalizaþi în activitãþile pentru
dezvoltarea localã în vederea
integrãrii acestora în viaþa so-
cialã a comunitãþii

30.000 12 luni - organizaþii ale societãþii
civile
- Primãria Municipiului
Constanþa

Domeniu 
specific Titlul proiectului Scop

Valoare 
estimatã

- în euro -

Durata
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Mass-media

Creºterea gradului de
informare ºi implicare
a cetãþenilor

Înfiinþarea unui post de tele-
viziune local pentru infor-
marea cetãþenilor ºi a comu-
nitãþilor locale - Permanent

- Primãria Municipiului
Constanþa

Publicarea unui buletin in-
formativ local care sã infor-
meze cetãþenii asupra activi-
tãþii locale (decizii ºi activitãþi
care vizeazã direct municipiul
Constanþa ºi zona metropoli-
tanã)

30.000/an Permanent

- Primãria Municipiului
Constanþa

Domeniu
specific Titlul proiectului Scop

Valoare esti-
matã

- în euro -

Durata 
proiectului

Entitate responsabilã
ºi parteneri

Siguranþã ºi
ordine pub-
licã

Asigurarea pazei, ordi-
nii ºi liniºtii publice în
Municipiul Constanþa

Asigurarea pazei, ordinii ºi
liniºtii publice în Constanþa; 720.000 3 ani

- Primãria Municipiului
Constanþa
- Corpul Gardienilor Publici

Asigurarea pazei, ordinii ºi
liniºtii publice în Mamaia 500.000 3 ani

Asigurarea pazei, ordinii ºi
liniºtii publice pe plaja din
Mamaia

100.000
3 ani 

perioada
sezonului

Centru Operativ pentru
Situaþii de Urgenþã al
municipiului Constanþa

Îndeplinirea permanentã a
funcþiilor de monitorizare,
evaluare înºtiinþare, averti-
zare, pre alarmare, alertare ºi
coordonare tehnicã opera-
þionalã la nivel local a situa-
þiilor de urgenþã

1.500.000 3 ani

Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã „Dobrogea” al
judeþului Constanþa
Primãria Municipiului
Constanþa
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1. REABILITAREA SPITALULUI CLINIC
JUDEÞEAN DE URGENÞÃ CONSTANÞA

Obiectiv general
- Îmbunãtãþirea infrastructurii sanitare a judeþului Constanþa

Obiectiv specific
- Reabilitarea ºi modernizarea spitalului clinic judeþean de
urgenþã Constanþa

Valoarea totalã a proiectului
- 57.000.000 euro

Durata proiectului 
- 48 luni

Scurtã descriere
Proiectul prevede reconstrucþia ºi reconfigurarea Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã Constanþa ce constã în
crearea unui centru de urgenþã regional, precum ºi con-
struirea unui nou sediu pentru Spitalul Judeþean cu o
capacitate de cca. 500-600 de paturi.
De asemenea, se are în vedere dotarea cu aparaturã ºi
tehnicã medicalã modernã, restructurarea ºi reabilitarea
secþiilor, îmbunãtãþirea serviciilor de diagnostic ºi a condiþii-
lor de tratament.

Rezultate
- îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a populaþiei;
- îmbunãtãþirea condiþiilor de tratament;
- creºterea capacitãþii spitalului;
- crearea de noi locuri de muncã, atât temporare cât ºi per-
manente;
- îmbunãtãþirea infrastructurii urbane ºi creºterea gradului
de confort social.

2. POPASUL ARGONAUÞILOR

Obiective generale
- Dezvoltarea economicã durabilã a Municipiului Constanþa
prin modernizarea infrastructurii turistice, cu accent pe valo-
rificarea potenþialului cultural-istoric al zonei;
- Creºterea gradului de coeziune economico-socialã în
regiune prin înmulþirea oportunitãþilor de afaceri ºi prin
înfiinþarea unor noi locuri de muncã.

Obiectiv specific
- Reabilitarea obiectivelor cu valoare istoricã ºi culturalã din
zona veche a municipiului Constanþa, precum ºi a
infrastructurii aferente.

Valoarea totalã a proiectului
- 12.500.000 euro 

Durata proiectului 
- 36 luni 

Scurtã descriere
- Reabilitarea spaþiilor publice;
- Reabilitarea monumentelor istorice ºi a siturilor arheolo-
gice;
- Estetizarea faþadelor tuturor clãdirilor din Centrul Istoric, în
conformitate cu specificul zonei;
- Redarea zonei peninsulare traficului pietonal prin limitarea
circulaþiei auto;
- Construirea de noi locuri de parcare;
- încurajarea ºi stimularea apariþiei în aceastã zonã a unor
mici magazine ºi localuri cu specific levantin ºi alurã ambi-
entalã arhitecturalã de sfârºit de secol XIX ºi început de
secol XX

Rezultate
Rezultatul principal al proiectului îl constituie redarea
caracterului simbolic-reprezentativ pentru oraº (ºi
regiune) zonei peninsulare a municipiului ºi transfor-
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marea sa într-un important centru de interes turistic ºi
comercial pentru întreg litoralul românesc ºi la nivelul
regiunii Mãrii Negre.
Avantajele care se desprind ca urmare a realizãrii proiec-
tului sunt de ordin tehnic, economic ºi social.
Din punct de vedere tehnico-urbanistic, reabilitarea
unor spaþii publice ºi consolidarea ºi renovarea unor imo-
bile cu valoare de patrimoniu conduce la însãnãtoºirea
contextului arhitectonic al zonei ºi la creºterea gradului de
funcþionalitate a întregului perimetru, în plus conferã
urmãtoarele avantaje:
- se exclude riscul seismic;
- se amelioreazã aspectul vizual al zonei;
- creºte gradul de utilitate a unor imobile, prin conferirea
unor funcþii noi;
- se reabiliteazã patrimoniului cultural-istoric al zonei, prin
consolidarea unor monumente istorice ºi situri arheologice; 
- creºte gradul de funcþionalitate a unor spaþii publice, în
prezent impropriu exploatate;
- se redau traficului pietonal anumite artere specifice de
circulaþie;
- creºte standing-ului locuirii în zonã ºi se intensificã
funcþia rezidenþialã;
- întreþinerea ºi dezvoltarea funcþiei de promenadã.
Sub aspect economic, proiectul „TOMIS – Popasul
Argonauþilor” se justificã prin urmãtoarele argumente:
- creºte numãrul de turiºti, în special strãini, care viziteazã
zona;
- cresc investiþiile private ºi se creeazã noi locuri de muncã
în domeniul turismului, comerþului, serviciilor ºi manufac-
turii;
- contribuie la clarificarea regimului de proprietate a tere-
nurilor ºi clãdirilor din zonã ºi va stimula piaþa imobiliarã;
- se diversificã gradul de utilizare economicã a zonei prin
apariþia unor noi funcþiuni: consolidarea în acest peri-
metru a unui puternic vad comercial, recãpãtarea valen-
þelor rezidenþiale, reînfiinþarea unor obiective de interes
public, cu caracter administrativ etc.
De asemenea, reabilitarea „centrului istoric” al oraºului va
contribui negreºit ºi la dezvoltarea pe orizontalã a eco-
nomiei locale, reprezentând un semnal important pentru
toþi investitorii (români sau strãini) care vor dori sã inves-
teascã în aceastã regiune, ceea ce ar genera implicit ve-
nituri suplimentare la bugetul de stat ºi la bugetul local.
În plan social, impactul proiectului se traduce atât prin
creºterea gradului de coeziune economico-socialã, cât prin

consolidarea sentimentului de apartenenþã ºi fidelitate a
locuitorilor la acest spaþiu.
În urma sondajelor efectuate s-a constatat faptul cã reabi-
litarea ºi revitalizarea centrului istoric al oraºului reprezintã,
întâi de toate, o prioritate de ordin sentimental pentru
locuitorii municipiului Constanþa, care s-a înrãdãcinat ºi
dãinuie în conºtiinþa publicã de o perioadã lungã de timp.
La aceste argumente de naturã civicã ºi socialã se pot
adãuga ºi altele, cum ar fi:
- scãderea ºomajului, mai ales în rândul tinerilor;
- creºterea gradului de participare civicã;
- perceperea zonei ca un spaþiu multietnic ºi multicultural;
- îmbunãtãþirea relaþiilor sociale ºi interetnice;
- diminuarea factorilor de excluziune;
- creºterea gradului de confort social;
- reducerea poluãrii ºi a factorilor de agresiune asupra me-
diului înconjurãtor;
- creºterea durabilã a nivelului de trai.
Odatã cu aducerea în prim plan a istoriei acestor locuri se
va dezvãlui indirect un spaþiu multietnic ºi multicultural
deosebit care poate reprezenta un model de bunã prac-
ticã în ceea ce priveºte convieþuirea în bune relaþii a unor
populaþii de naþionalitate, culturã ºi religie diferitã, aici trãind
împreunã de veacuri români, macedoneni, greci, romi, turci,
armeni, ruºi, tãtari, germani etc.

3. MAMAIA PORT

Obiective generale
- Dezvoltarea sectorului turistic prin apariþia unor noi pro-
duse turistice ºi prin creºterea atractivitãþii turistice a staþi-
unii Mamaia;
- Îmbunãtãþirea infrastructurii portuare ºi de transport naval;
- Creºterea gradului de coeziune economico-socialã în
regiune prin înmulþirea oportunitãþilor de afaceri ºi prin
înfiinþarea unor noi locuri de muncã.

Obiectivul specific
- Realizarea unui port turistic de agrement ºi a unei marine
de promenadã.

Valoarea totalã a proiectului
- 6.330.000 euro
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Durata proiectului 
- 18 luni

Scurtã descriere
Proiectul se constituie într-un obiectiv turistic unic în
România ºi în aceastã parte a Europei. Pasarela pietonalã
va avea lungimea de 310 metri ºi lãþimea de patru metri, iar
suprafaþa bazinului portuar va fi de 3,5 hectare.
Portul va fi protejat de un dig de 870 metri lungime.
Pasarela va fi construitã la trei metri deasupra apei ºi va fi
prevãzutã cu balustradã de protecþie ºi cu stâlpi de iluminat.
În port vor putea acosta concomitent 129 de ambarcaþiuni
diferite. Constructorul va amenaja locuri de acostare pentru
46 de bãrci cu vâsle ºi hidrobiciclete, 39 de locuri pentru
ambarcaþiuni cu vele, 42 de locuri pentru ambarcaþiuni cu
motor ºi douã locuri pentru nave de pasageri cu capaci-
tatea de transport între 200-400 persoane. De asemenea,
vor fi asigurate toate facilitãþile ºi utilitãþile necesare am-
barcaþiunilor precum ºi echipamente pentru siguranþa navi-
gaþiei, dar ºi restaurante ºi localuri. 

Rezultate
Printr-o amenajare corespunzãtoare ºi prin oferirea de ser-
vicii atractive, viitorul port va aduce beneficii atât staþiunii
Mamaia cât ºi oraºului Constanþa. Fiind situat la mijlocul
celei mai mari staþiuni de pe litoralul românesc ºi la cca. 8
Km de portul turistic Tomis, acest nou port va beneficia de
un numãr mare de potenþiali vizitatori, atât locali cât ºi în
escalã.
Capacitatea portului va permite transportul turistic de pasa-
geri cu nave specializate ºi organizarea unei game largi de
activitãþi sportive ºi de agrement nautic, care pot atrage
cca. 130 de ambarcaþiuni de diferite tipuri. Astfel, portul
turistic Mamaia va reprezenta un reper important în pro-
movarea turismului de croazierã ºi va constitui cataliza-
torul includerii staþiunii într-un amplu circuit turistic la nivel
regional.
Într-o altã ordine de idei, realizarea portului turistic de agre-
ment va îndepãrta actualele ambarcaþiuni din perimetrul
plajei, eliminând pericolul de accidentare a înotãtorilor, ºi va
contribui la reducerea poluãrii zonei de îmbãiere de cãtre
ambarcaþiunile cu motor.
Alte rezultate pozitive ale proiectului:
- Dezvoltare generalã urbanã prin amenajarea corespun-
zãtoare a unei zone cu atractivitate ridicatã;
- Creºterea numãrului de turiºti, în special strãini, care
viziteazã ºi/sau îºi petrec vacanþa pe litoralul românesc;

- Combaterea fenomenului de eroziune a plajelor prin con-
solidarea digului marin de protecþie;
- Dezvoltarea activitãþilor economice conexe (construcþia ºi
comercializarea de ambarcaþiuni ºi alte echipamente speci-
fice, transportul de pasageri, organizarea de evenimente ºi
competiþii nautice etc.);
- Apariþia de noi posibilitãþi de petrecere a timpului liber;
- Apariþia de-a lungul marinei a unor localuri ºi restaurante
cu specific pescãresc;
- Promovarea ºi includerea în circuitul turistic a unor puncte
de atracþie turisticã situate de-a lungul þãrmului Mãrii Negre,
care, în prezent, sunt mai puþin mediatizate;
- Crearea de noi locuri de muncã rezultate atât ca urmare a
implementãrii proiectului, cât ºi din dezvoltarea activitãþilor
economice în zonã, precum ºi promovarea unor ocupaþii ºi
meserii noi, oportune ºi de expertiza localã recunoscutã în
domenii ca pilotarea ambarcaþiunilor ºi instructaj privind
pilotarea ambarcaþiunilor, construcþii ºi reparaþii navale, scu-
fundãri în scop de agrement etc.);
- Creºterea veniturilor la bugetul local ºi la bugetul central,
prin aplicarea de taxe ºi impozite pe activitãþile economice
practicate în zonã.

4. RIVIERA TOMIS

Obiectiv general
- Creºterea atractivitãþii turistice a municipiului ºi a judeþului
Constanþa.

Obiective specifice
- Îmbunãtãþirea infrastructurii fizice de bazã a zonei prin
realizarea unui drum modern de acces între centrul istoric al
oraºului ºi staþiunea Mamaia;
- Dezvoltarea ofertei turistice în zona Tomis – Mamaia;
- Consolidarea ºi reabilitarea falezei de nord a municipiului
Constanþa.

Valoarea totalã a proiectului
-12.000.000 euro 

Durata proiectului 
-18 luni 

Scurtã descriere
Date tehnice
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Lungime 5530m
Lãþime parte carosabilã 6m
Lãþime trotuar 2m pe dreapta
Lãþime spaþiu verde 1m pe dreapta
Lãþime piste de bicicliºti 2m pe dreapta

Zona în care se va dezvolta proiectul este faleza oraºului
Constanþa, începând din nord (staþiunea Mamaia) ºi pânã în
partea de sud a municipiului (Portul turistic Tomis). 
În zona de coastã, facilitãþile turistice sunt slab dezvoltate,
drumurile de acces nu sunt suficiente ºi sunt de o calitate
slabã, iar terenurile suferã un proces continuu de eroziune.
În acelaºi timp, aceastã fâºie de teren este una din zonele
turistice cu potenþial turistic foarte ridicat. Faleza beneficiazã
de multe plaje, înregistrându-se un flux ridicat de turiºti, atât
în staþiunea Mamaia cât ºi în alte zone de pe litoral care nu
beneficiazã de locuri adecvate de plajã.
În zona falezei de nord, în prezent, activitãþile turistice se
desfãºoarã haotic, neorganizat ºi nu produc venituri pentru
întreaga comunitate, în mare mãsurã acestea fiind orientate
cãtre economia subteranã. Proiectul de faþã urmãreºte
realizarea unei infrastructuri de acces moderne între cele
douã puncte de interes ridicat, Portul Tomis ºi Centrul istoric
al oraºului ºi staþiunea Mamaia, inclusiv consolidarea tere-
nurilor pe care urmeazã sã se realizeze drumul de falezã,
creând premizele realizãrii de investiþii în facilitãþi turistice în
zonã.
Din punct de vedere al protecþiei mediului, proiectul „Creºte-
rea atractivitãþii turistice a falezei Tomis – Mamaia” con-
tribuie în mod direct ºi nemijlocit la îmbunãtãþirea stãrii fizice
a întregii faleze de nord a municipiului Constanþa, atât ca
urmare a lucrãrilor de reabilitare ºi consolidare efectuate în
vederea realizãrii construcþiilor, cât ºi prin intermediul opera-
þiunilor curente de metenanþã ºi întreþinere realizate în faza
de operare ºi folosinþã a investiþiei.
De altfel, peste 70% din valoarea investiþiei, adicã
7.134.377 euro, reprezintã costuri ale lucrãrilor de consoli-
dare a falezelor ºi protecþie a malului împotriva eroziunii. 

Rezultate
Efectele proiectului sunt complexe ºi se vor rãsfrânge asu-
pra multor categorii de beneficiari:

Turiºtii:
- Rutã de acces facilã cãtre puncte de interes situate pe
faleza de nord Tomis – Mamaia;
- Posibilitatea desfãºurãrii de activitãþi de agrement pe dru-
mul de falezã (promenadã), plimbare cu bicicleta, belve-
dere;
- Facilitãþi turistice diverse, create ca urmare a îmbunãtãþirii
turistice în zonã.

• Agenþi economici:
- Infrastructura de acces pentru zona falezei Tomis –
Mamaia;
- Creºterea numãrului de turiºti în zonã;
- Posibilitatea dezvoltãrii de activitãþi economice, în special
în domeniul turismului.

• Populaþia municipiului Constanþa:
- Dezvoltare urbanã – amenajare corespunzãtoare a unei
zone cu atractivitate ridicatã;
- Infrastructurã de acces potrivitã ºi adãugarea de noi posi-
bilitãþi de petrecere a timpului liber;
- Locuri de muncã rezultate atât ca urmare a implementãrii
proiectului, cât ºi din dezvoltarea activitãþilor economice în
zonã;
- Condiþii de viaþã mai bune;
- Îmbunãtãþirea condiþiilor de mediu prin consolidarea fale-
zei ºi stoparea procesului de eroziune a solului.

• Consiliul Local Constanþa:
- dezvoltare urbanã ºi creºterea veniturilor la bugetul local
din vânzarea ºi concesiunea terenurilor aflate pe faleza
Tomis – Mamaia, taxe ºi impozite aplicate pe activitãþile
economice practicate în zonã ºi pe terenurile ºi clãdirile
care se vor amenaja în acest perimetru.

5. PARCARE AUTO SUPRATERANÃ

Obiectiv general
- Dezvoltarea infrastructurii rutiere a municipiului
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Obiectiv specific
- Construirea unui Parking auto suprateran în zona centralã
a oraºului

Valoarea totalã a proiectului
- 650.000 euro 

Durata proiectului 
- 24 luni 

Scurtã descriere
Lipsa locurilor de parcare în zona centralã a oraºului a
devenit o problemã cronicã în municipiul Constanþa, mai
ales în perioada sezonului estival.
Proiectul prevede realizarea în zona centralã a oraºului a
unui Parking auto suprateran, pe patru nivele, cu o capaci-
tate maximã de 1.500 – 2.000 de locuri.

Rezultate
- fluidizarea traficului în zona centralã a oraºului;
- crearea de noi locuri de muncã, atât temporare cât ºi
permanente;
- creºterea gradului de atractivitate a zonei;
- îmbunãtãþirea infrastructurii urbane ºi creºterea gradului
de confort social.

6. PORT TURISTIC ªI DE AGREMENT TOMIS
- CONSTANÞA

Obiectiv general
- Dezvoltarea infrastructurii turistice ºi de transport a regiu-
nii;

Obiectiv specific
- Reabilitarea ºi modernizarea portului turistic Tomis

Valoarea totalã a proiectului
- 6.500.000 euro 

Durata proiectului 
- 24 luni 

Scurtã descriere
Încã din faza de proiectare, portul Tomis a fost conceput în
principal pentru agrement nautic ºi dispune de lucrãri de

infrastructurã, diguri de protecþie, construcþii de acostare,
teritoriul portuar, platforme, amenajarea falezei ºi unele
instalaþii specifice.
Totuºi, în perspectiva dezvoltãrii turismului nautic ºi de croa-
zierã, cheurile realizate pe conturul portului nu pot asigu-
ra posturile de acostare necesare. Astfel prin intermediul
proiectului de reabilitare ºi modernizare a Portului turistic
Tomis vor fi asigurate:
- amarajul în plutire al navelor la lucrãri de acostare echi-
pate cu prize de apã ºi electricitate;
- staþionarea pe uscat în aer liber sau sub hangar;
- parcarea maºinilor turiºtilor;
- întreþinerea navelor (cheuri specializate, terenuri de sto-
care, ateliere de reparaþii);
- mijloace de lansare ºi ridicare a navelor;
- posibilitãþi de aprovizionare a navelor cu combustibil;
- spaþii comerciale;
- grupuri sanitare;
- depozite pentru deºeuri.
Þinând seama de cele menþionate, pentru amenajarea
corespunzãtoare a portului Tomis vor fi urmãrite mai multe
obiective specifice:
- amenajarea gurii de acces pentru limitarea propagãrii va-
lurilor;
- lucrãri de reparaþii ale construcþiilor de adãpostire exis-
tente;
- compartimentarea acvatoriului portuar pentru limitarea
suprafeþelor de apã (diguri de compartimentare);
- adâncimi necesare;
- dispunerea de apuntamente pentru acostarea ambarcaþiu-
nilor;
- mijloace de amaraj, dotãri cu prize de apã ºi electricitate;
- Plan înclinat ºi bigã de ridicare/coborâre a ambarcaþiunilor. 

Rezultate
- Dezvoltare generalã urbanã prin amenajarea corespun-
zãtoare a unei zone cu atractivitate ridicatã;
- Creºterea numãrului de turiºti, în special strãini, care
viziteazã ºi/sau îºi petrec vacanþa pe litoralul românesc;
- Combaterea fenomenului de eroziune a plajelor prin
consolidarea digului marin de protecþie;
- Dezvoltarea activitãþilor economice conexe (construcþia ºi
comercializarea de ambarcaþiuni ºi alte echipamente
specifice, transportul de pasageri, organizarea de eveni-
mente ºi competiþii nautice etc.);
- Apariþia de noi posibilitãþi de petrecere a timpului liber;
- Apariþia de-a lungul marinei a unor localuri ºi restaurante
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cu specific pescãresc;
- Promovarea ºi includerea în circuitul turistic a unor puncte
de atracþie turisticã situate de-a lungul þãrmului Mãrii Negre,
care, în prezent, sunt mai puþin mediatizate;
- Crearea de noi locuri de muncã rezultate atât ca urmare a
implementãrii proiectului, cât ºi din dezvoltarea activitã-
þilor economice în zonã, precum ºi promovarea unor ocu-
paþii ºi meserii noi, oportunând ºi de expertiza localã recu-
noscutã în domenii ca pilotarea ambarcaþiunilor ºi instructaj
privind pilotarea ambarcaþiunilor, construcþii ºi reparaþii
navale, scufundãri în scop de agrement etc.);
- Creºterea veniturilor la bugetul local ºi la bugetul central,
prin aplicarea de taxe ºi impozite pe activitãþile economice
practicate în zonã.

7. STUDIU PRIVIND CONSTITUIREA ZONEI
METROPOLITANE

Obiectiv general
- Dezvoltarea durabilã a regiunii prin administrarea integratã
a teritoriului urban ºi periurban din proximitatea municipiului
Constanþa

Obiectiv specific
- Elaborarea unui studiu privind constituirea zonei metro-
politane Tomis - Constanþa

Valoarea totalã a proiectului
- 50.000 euro 

Durata proiectului 
- 12 luni 

Scurtã descriere
În scopul dezvoltãrii durabile ºi integrate a regiunii ºi þinând
cont de relaþiile teritoriale, administrative ºi economice pe
care municipiul Constanþa le are cu teritoriile sale înveci-
nate, va fi studiatã posibilitatea ºi oportunitatea constituirii
zonei metropolitane Tomis – Constanþa.  Zona metropoli-
tanã va cuprinde în afara municipiului Constanþa o serie de
localitãþi urbane ºi rurale situate în zona de proximitate, pe
o razã de cca. 20 – 25 Km:
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Unitate teritorial administrativã Populaþia permanentã Populaþia sezonierã
(iunie - septembrie)

- Zona de nord ºi nord - vest -

Oraºul Navodari 35.000 8.000

Oraºul Ovidiu 13.500 -

Comuna M. Kogãlniceanu 10.500 -

Comuna Lumina 7.500

Total zonã 66.500 8.000

- Zona de vest -

Oraºul Basarabi 11.000 -

Comuna Valul lui Traian 9.500 -

Comuna Poarta Albã 5.000

Comuna Cumpãna 10.000 -

Total zona 35.000 -



În cadrul acestui teritoriu, municipiul Constanþa împreunã cu
localitãþile învecinate, concentreazã o populaþie perma-
nentã de 487.000 de locuitori, ceea ce reprezintã 65% din
populaþia totalã a judeþului ºi un numãr mediu de popu-
laþie flotantã, în perioada sezonului balneo - turistic, de
minim 120.000 de persoane. 
În sensul constituirii zonei metropolitane Tomis - Constanþa
va fi realizat un studiu care sã sublinieze aspectele de ordin
juridic, administrativ, economic, social, teritorial, urbanistic ºi
funcþional ºi, totodatã, sã propunã variante concrete privind
organizarea ºi funcþionarea zonei metropolitane.

Rezultate
- aducerea în dezbatere publicã a propunerii de constituire
a unei zone metropolitane care, pe lângã municipiul
Constanþa, sã includã ºi alte localitãþi din imediata sa
vecinãtate;
- analiza situaþiei curente în regiune ºi a oportunitãþilor con-
crete de dezvoltare social – economicã a zonei;
- dezvoltarea durabilã a întregii regiuni;
- creºterea gradului de relaþionare la nivelul factorilor locali
de decizie.

8. VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI
CONSTANÞA

Obiectiv general
- Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport

Obiectiv specific

- Construirea unei variante de ocolire a municipiului
Constanþa în regim de autostradã
Valoarea totalã a proiectului
- 160.000.000 euro 

Durata proiectului 
- 60 luni 

Scurtã descriere
Proiectul privind „Varianta de ocolire a Municipiului
Constanþa cu profil de autostradã”, face parte din Coridorul
IV Pan European ºi va fi finanþat de Banca Europeanã pen-
tru Reconstrucþie ºi Dezvoltare ºi de Ministerul Trans-
portului.
Lungimea variantei de ocolire este de 22,2 kilometri de
autostradã, iar valoarea investiþiei este estimatã la peste
605 milioane de RON. 
Varianta ocolitoare a municipiului Constanþa va fi situatã
între DN 22 ºi DN 39. Traseul proiectat al variantei se
desprinde din Drumul Naþional nr. 2A din localitatea
Ovidiu de la podul peste canalul navigabil Poarta Albã -
Midia Nãvodari, ocoleºte municipiul Constanta pe la vest,
intersecteazã DN3 la km 254 ºi magistrala M800 de cale
ferata înainte de triajul Palas.

Rezultate
- degrevarea aglomerãrilor în trafic;
- fluidizarea traficului greu ºi de tranzit;
- reducerea costurilor de transport, 
- reducerea timpului de parcurs, 
- sporirea gradului de confort ºi siguranþã a circulaþiei;
- crearea de noi locuri de muncã, atât temporare cât ºi
permanente;
- dezvoltarea activitãþilor economice datoritã viabilizãrii unor
noi zone aflate în prezent în extravilanul localitãþilor.
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Oraºul Eforie 14.500 35.000

Oraºul Techirghiol 9.000 7.000

Comuna Agigea 5.500 500

Comuna Tuzla 6.500 1.500

Total zona 35.500 44.500

- Total zona periurbana -

Total general 137.000 52.500

Localitati urbane 83.000 50.500

Localitati rurale 54.500 2.000



9. FRONTIERA VERDE

Obiectiv general
- Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în municipiul Constanþa, prin
promovarea proiectelor în domeniul protecþiei mediului 

Obiectiv specific
- Reducerea poluãrii atmosferice

Valoarea totalã a proiectului
- 2.000.000 euro 

Durata proiectului
- 24 luni 

Scurtã descriere
Perdeaua forestierã va avea o suprafaþã totalã de
2.550.000 m2 (L 85.000m / l 30m), urmând a fi amplasatã în
jurul municipiului Constanþa, urmãrind linia viitoarei variante
de ocolire a oraºului.
Cantitãþile mari de pulberi sedimentabile din oraº, provin în
cea mai mare parte din zonele învecinate, municipiul fiind
înconjurat din trei pãrþi de terenuri degradate, culturi neîn-
treþinute, dar ºi de exploatãri miniere de suprafaþã.
Un rol extrem de important revine condiþiilor climaterice,
municipiul Constanþa fiind situat într-o zonã în care pre-
cipitaþiile sunt reduse (cantitatea medie anualã nu depã-
ºeºte 450 ml ), iar temperatura înregistreazã valori ridi-
cate, fapt ce a favorizat accentuarea procesului de deºer-
tificare a terenurilor învecinate. La acestea se adaugã ºi
circulaþia atmosfericã din zona litoral-dobrogeanã care
determinã antrenarea pulberilor de pe terenurile in proces
de deºertificare, dar ºi de la exploatãrile miniere de supra-
faþã spre oraº.

Rezultate
- Combaterea procesului de deºertificare;
- Reducerea poluãrii atmosferice;
- Stabilizarea solului; 
- Creºterea calitãþii vieþii ºi a gradului de confort social.

10. PARC INDUSTRIAL

Obiectiv general
- Dezvoltarea economicã a regiunii prin îmbunãtãþirea infra-
structurii de afaceri ºi încurajarea investiþiilor private

Obiectiv specific
- Înfiinþarea unui Parc industrial în zona noii variante de oco-
lire a municipiului Constanþa

Valoarea totalã a proiectului
- 3.000.000 euro 

Durata proiectului 
- 24 luni 

Scurtã descriere
Conectarea parcelelor la:
- electricitate-staþie proprie de 20 kV 
- apã 
- gaze naturale 
- canalizare 
- linii telefonice (fibra opticã) 
Asigurarea serviciilor de:
- pazã ºi protecþie; 
- salubritate ºi întreþinere drumuri ºi spaþii verzi; 
- întreþinerea infrastructurii; 
- iluminare ambientalã. 

Rezultate
- Dezvoltarea industriilor ºi a activitãþilor productive;
- Încurajarea investiþiilor private ºi atragerea capitalului
strãin
- Crearea de noi locuri de muncã;
- Transferul activitãþilor industriale în afara zonelor rezi-
denþiale.

11. PAVILIONUL EXPOZIÞIONAL CONSTANÞA

Obiective generale
- Creºterea atractivitãþii regiunii pentru mediul de afaceri
- Sprijinirea iniþiativelor locale, regionale ºi naþionale de
dezvoltare economicã ºi socialã
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Obiectiv specific
- Creºterea ofertei infrastructurii de afaceri
- Îmbunãtãþirea accesului firmelor la informaþia de afaceri
- Încurajarea înfiinþãrii de noi firme

Valoarea totalã a proiectului
- 6.000.000 euro 

Durata proiectului 
- 24 luni 

Scurtã descriere
- Suprafaþa construitã la sol de 4.511 m2

- Suprafaþa desfãºuratã de 7.623 m2

- Dispune de trei corpuri distincte: 
o Salã de Expoziþie de 4.883 m2 (din care 2.361 m2 la
parter) 
o Corp Administrativ cu spaþii pentru servicii ca: centru de
presã, schimb valutar, cinci birouri firme, alimentaþie
publicã, depozite, centralã termicã ºi de ventilaþie, grupuri
sanitare.
o Salã de conferinþe cu 250 locuri, cabinet medical, secre-
tariat, birouri, atelier reparaþii.

Rezultate
- Dinamizarea activitãþii agenþilor economici ºi cu precã-
dere a sectorului I.M.M.-urilor; 
- Creºtere economicã;
- Crearea a 175 locuri de muncã directe; 
- Crearea a 300 locuri de muncã indirecte; 
- Creºterea calitãþii vieþii ºi a gradului de confort social.

12. SALÃ POLIVALENTÃ

Obiectiv general
- Îmbunãtãþirea infrastructurii sportive ºi de divertisment a
municipiului Constanþa

Obiectiv specific
- Construirea unei sãli polivalente de sport, cu o capaci-
tate de 5 000 de locuri, prevãzutã cu un corp administra-
tiv (spaþii cazare, vestiare, cabinet medical, sauna, bazin
refacere, camere transmisii televiziune – radio - date).

Valoarea totalã a proiectului
- 19.000.000 euro 

Durata proiectului 
- 24 luni 

Scurtã descriere
Construcþia este formatã din douã corpuri:
- salã de sport: S + D + P + 1 + M cu structurã din beton
armat cu suprafaþa construitã  5.162,1 m2 ºi suprafaþã
desfãºuratã 19.945,4 m2, înãlþimea sãlii fiind de 16,1 m;
- corp anexã: S + D + P + 1 ce cuprinde vestiare ºi
camere de duº cu suprafaþa totalã de 516,  8 mp;
- Capacitatea tribunelor: 5.150 locuri
- Lucrãri exterioare: amenajãri locuri parcare ºi în subsolul
clãdirii, amenajare acces

Rezultate
- Includerea municipiului Constanþa în circuitul competiþio-
nal sportiv internaþional;
- Îmbunãtãþirea condiþiilor de pregãtire a cluburilor sportive
constãnþene;
- Creºterea performanþelor sportive;
- Creºterea gradului de confort social.

13. CENTRU COMERCIAL ªI DE
DIVERTISMENT - PARK CENTER

Obiectiv general
- Dezvoltarea infrastructurii comerciale ºi de divertisment a
municipiului Constanþa

Obiectiv specific
- Construirea unui centru comercial ºi de divertisment în
zona Bulevard – Tomis III

Valoarea totalã a proiectului
- 30.000.000 euro 

Durata proiectului 
- 24 luni 
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Scurtã descriere
Proiectul de realizare a unui centru comercial ºi de diver-
tisment în zona Bulevard – Parc Tãbãcãrie are în vedere
urmãtoarele obiective:
- sala polivalentã de 600 de locuri, cu funcþiune de cine-
matograf, discotecã ºi concerte;
- sãli de expoziþie, librãrii, centre media;
- patinoar;
- salã de jocuri, bowling, biliard ºi divertisment;
- spaþii comerciale ºi de alimentaþie publicã;
De asemenea, vor fi amenajate 1.500 de noi locuri de
parcare.
Suprafaþa totalã destinatã acestui proiect este de
cca.45000 m2.

Rezultate
- diversificarea ofertei de distracþie ºi petrecere a timpului;
- crearea de noi locuri de muncã, atât temporare cât ºi
permanente;
- creºterea gradului de atractivitate a zonei;
- dezvoltarea activitãþilor economice în domeniul serviciilor
ºi alimentaþiei publice;
- îmbunãtãþirea ºi diversificarea ofertei turistice a regiunii.
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