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1. Titlul „Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua 
Mangaliei” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Bulevardul 1 Mai și Șoseaua Mangaliei (de la intersectia cu strada Traian pana la intersectia 
cu strada Constanței) Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, România. 

 
4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă1, din care valoarea nerambursabilă a bugetului 

ideii de proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
  27.225.000 lei / 26.680.500 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, 
Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin 
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare 
dedicate transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea 
pietonală (trotuare, culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea 
de piste pentru bicicliști,  reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                             

                                                           
1
 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 

IV.2. FIȘE DE PROIECTE PROPUSE SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL AXEI PRIORITARE 4 
POR 2014-2020 



395 
 

Proiectul „Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua 
Mangaliei” își propune dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, 
crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, precum şi 
crearea/modernizarea unui traseu pietonal confortabil pentru pietoni prin resistematizarea 
spațiului drumului bulevardului 1 Mai/ Șoseaua Mangalie.  
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților 
din domeniul de intervenție A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public 
urban de călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de 
transportul public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate 
dedicate pentru transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării 
traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea 
părţii carosabile a infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi 
separate pentru transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după 
caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de 
transportul public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, 
zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei” se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin 
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: 
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții 
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional 
Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Bulevardul 1 Mai și Șoseaua Managliei reprezintă una dintre cele mai importante artere de 
circulaţie din municipiul Constanța, acesta făcând legătura între Gara CFR Constanţa, 
Staţiunea Mamaia, statiunile din sudul litoralului românesc și localitățatile ZMC. 
Cu o lungime de 5,4 km bulevardul  1 Mai și șoseau Mangaliei asigură în prezent: 
- transportul public atat la nivelul municipiului Constanţa  (pe liniile de autobuz 2 -
43, 2 B, 5-40, 5B, 13B, 101C, 101M, liniile de maxi-taxi 301 si 302) cât şi la nivel 
metropolitan şi regional (linii de autobuz şi microbuz către localităţile din sudul judeţului 
Constanţa); 
- legătura cu transportul feroviar - Bulevardul 1 Mai asigură afluxul turiştilor dinspre  
Gară şi Centrul municipiului Constanţa către staţiunile turistice din sudul litoralului 
românesc, 
- facilităţi pietonale (trotuare) deoarece acest bulevard tranzitează cartierul Gara, 
Abator, Far, Kilometrul 4, Kilometrul 4-5 și Kilometrul 5. 
- staţii care deservesc transportul în comun. 
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Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură 
funcţionalitatea aferentă unui trafic intens mai ales pe timpul sezonului estival. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea celor trei bulevarde, 
conducând la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de 
transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a celor trei bulevarde a condus la deteriorarea tramei 
stradale şi a trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa 
traficului. 
Starea tot mai precară a acestei artere de circulație, nevoia tot mai crescută de accesibilizare 
urbană impune intervenţii în infrastructura acestora urmărindu-se utilizarea mai eficientă a 
spațiului drumului în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu 
mediul. Astfel, încurajarea transportului public de călători, a deplasărilor pietonale şi pe 
bicicletă va conduce la scăderea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră în 
municipiul Constanţa şi la creşterea mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă, al PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin 
lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare 
dedicate transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea 
pietonală (trotuare, culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea 
de piste pentru bicicliști,  reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                             
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, 
siguranta si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și 
Fondul de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de 
dezvoltare urbană integrate (nr. persoane); 
� 1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și 
nemotorizat (nr. operațiuni); 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona B-dul 1 Mai si Soseaua Mangaliei, creşerea gradului de 
siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa, 
îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa 



397 
 

Obiectivului specific: sistematizarea celor 2 strazi, B-dul 1 Mai si Soseaua Mangaliei prin 
reamenajarea tramei stradale, crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în 
comun şi a pistelor pentru biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru 
transportul în comun, îmbunătaţirea facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de 
traversare inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua 
Mangaliei” are drept scop scăderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renunțării 
utilizării autoturismului personal in favoarea unor mijloace alternative de transport 
(transportul public de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea 
durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi 
de tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabila in cadrul masuririi privind mobilitatea urbana, in 
complementaritate cu masurile care promoveaza renovarea fizica a zonelor urbane, 
dezvoltarea economica, incluziunea sociala si reabilitarea infrastructurii educationale. 
 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite 
surse de finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor 
verzi din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului 
Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate 
în implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 
2020 -  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport 
urban și o mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform 
regulamentului 1370/2007; 
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Totodată, proiectul „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și 
statiunea Mamaia” face parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în 
vederea finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul 
„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” și 
care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a 
zonei sale de influență, după cum urmează: 
-  Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului 
Constanta-etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       -„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea 
Mamaia” 
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1. Titlul      “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona B-dul Aurel Vlaicu” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Bulevardul Aurel Vlaicu, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, România. 

 

 
4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
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5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă2, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 
proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
51.750.000, 00 RON / 50.715.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Pentru atingerea Obiectivului specific 4.1, sunt finanțate activități care, printr-o abordare 
integrată, contribuie în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu 
efect de seră (GES), echivalent CO2, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul 
municipiilor reşedinţă de judeţ, generate, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor 
proprietate personală pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de 
călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru 
pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a 
infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru 
transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, 
zona B-dul Aurel Vlaicu” se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare 
relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Bulevardul Aurel Vlaicu reprezintă una dintre cele mai importante artere de circulaţie, care 

                                                           
2
 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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asigură legătura dintre DN2A si DN39 are rol si de „ocolitoare” a orașului, dar permite si accesul 
la Complexele Comerciale care s-au dezvoltat adiacent la bulevardului. 
Cu o lungime de 9,81 km bulevardul Aurel Vlaicu asigură în prezent: 
- transportul public atat la nivelul municipiului Constanţa  (pe liniile de autobuz 101M, 
40C, 43M, liniile de maxi-taxi 301,303,305, 309) cât şi la nivel metropolitan şi regional (linii de 
autobuz şi microbuz către localităţile ZMC limitrofe municipiului Constanţa); 
- transportul de mărfuri naţional, regional, metropolitan; 
- facilităţi pietonale (trotuare), deoarece acest bulevard tranzitează importante zone 
rezidenţiale: cartierele Tomis Nord, Cireşica, Medeea, C.E.T.; 
- staţii care deservesc transportul în comun; 
- intrarea în staţiunea Mamaia, din DN 2A. 
Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură 
funcţionalitatea aferentă. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea bulevardului Aurel Vlaicu, 
conducând la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de 
transport în comun cât şi a celor proprietate privată. 
Deoarece în zona au sediul si o serie de dealeri auto (in apropiere de autostrada DN3C si B-dul 
Tomis) care in zilele de duminica concentrează un număr foarte mare de clienți, care creează 
blocaje, iar traficul se desfasoara cu mare dificultate. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a bulevardului a condus la deteriorarea tramei stradale şi a 
trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a bulevardului Aurel Vlaicu, nevoia tot mai crescută de accesibilizare 
urbană impune intervenţii în infrastructura bulevardului urmărindu-se încurajarea utilizării 
transportului public de călători, a deplasării pietonale şi pe bicicletă, în vederea scăderii emisiilor 
de carbon în municipiul Constanţa şi a creşterii mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turişti, agenţi economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții. 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10
. 

Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 



402 
 

2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin îmbunătăţirea 
mobilităţii în zona B-dul Aurel Vlaicu, creşerea gradului de siguranţă a traficului în municipiul 
Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii 
vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea b-dului Aurel Vlaicu prin reamenajarea tramei stradale, 
crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru biciclete, 
reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, îmbunătaţirea 
facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu 
dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 
 

11
. 

Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12
. 

Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona B-dul Aurel Vlaicu” are drept 
scop scăderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renunțării utilizării autoturismului personal 
in favoarea unor mijloace alternative de transport (transportul public de călători, pietonal, velo, 
etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane 
de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 
 

13
. 

Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
 
Parte integrantă a pachetului de proiecte gândite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijină dezvoltarea urbană durabilă în cadrul măsurii privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială şi reabilitarea infrastructurii educaţionale. 
 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalității implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
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- Restaurare şi reamenajare integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia  
- Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – 
Cazino – Port Tomis  
- Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
 
Totodată, “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona B-dul Aurel Vlaicu” face 
parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul și care 
împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei 
sale de influență, după cum urmează: 
-  Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       -„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul      “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona B-dul Mamaia” 
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2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Bulevardul Mamaia, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, România. 
 

 
 

 
 

4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă3, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  

                                                           
3
 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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34.312.500,00 lei / 33.626.250 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
 
Pentru atingerea Obiectivului specific 4.1, sunt finanțate activități care, printr-o abordare integrată, 
contribuie în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră 
(GES), echivalent CO2, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor 
reşedinţă de judeţ, generate, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor proprietate personală 
pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de 
călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz) 
- Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru pietoni și 
biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere - 
Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru transportul public)/ 090 (piste 
pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, urmărind 
în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de 
parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a 
transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea 
autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor 
de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod 
condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Bulevardul Mamaia, una dintre cele mai importante artere de circulaţie, situat în partea de est a 
municipiului Constanța.Cu o lungime de 4,60 km (intre str. I.GH. Duca si Pescarie) şi 3 benzi de 
circulaţie pe sens bulevardul Mamaia asigură în prezent : 
- transportul public atat la nivelul municipiului Constanţa  (pe linia de autobuz 5-40, linia de 
maxi-taxi 301) cât şi la nivel metropolitan şi regional (linii de autobuz şi microbuz către localităţile 
ZMC limitrofe municipiului Constanţa); 
- facilităţi pietonale (trotuare, pasarele pietonale) deoarece acest bulevard tranzitează 
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staţiunea Mamaia şi zone rezidenţiale (Delfinariu şi zone rezidenţiale pe amplasamente adiacente 
bulevardului ) 
- staţii care deservesc transportul în comun. 
Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură funcţionalitatea 
aferentă. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea bulevardului Mamaia, conducând la 
îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât 
şi a celor proprietate privată. 
In perioada sezonului estival atât municipiul Constanţa cât şi staţiunea Mamaia concentrează un 
număr foarte mare de turişti, care creează blocaje, iar traficul se desfăşoară cu mare dificultate. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a bulevardului a condus la deteriorarea tramei stradale şi a 
trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a bulevardului Mamaia, nevoia tot mai crescută de accesibilizare urbană 
impune intervenţii în infrastructura bulevardului urmărindu-se încurajarea utilizării transportului 
public de călători, a deplasării pietonale şi pe bicicletă, în vederea scăderii emisiilor de carbon în 
municipiul Constanţa şi a creşterii mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții. 
 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al PI 
4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, 
în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, 
inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, reabilitarea și crearea de 
facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, promovează şi 
susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta si securitate, 
mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10
. 

Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul de 
Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat (nr. 
operațiuni); 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin îmbunătăţirea 
mobilităţii în zona B-dul Mamaia, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul 
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Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii 
vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea b-dului Mamaia prin reamenajarea tramei stradale, crearea 
căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru biciclete, 
reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, îmbunătaţirea 
facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), 
realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11
. 

Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12
. 

Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona B-dul Mamaia” are drept scop 
scăderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renunțării la utilizarea autoturismului personal in 
favoarea unor mijloace alternative de transport (transportul public de călători, pietonal, velo, etc.) 
urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane de 
influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.  
In selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilitati, 
crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13
. 

Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integrantă a pachetului de proiecte gândite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul sprijină 
dezvoltarea urbană durabilă în cadrul măsurii privind mobilitatea urbană, în complementaritate cu 
măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea economică, incluziunea 
socială şi reabilitarea infrastructurii educaţionale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalității implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare şi reamenajare integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu, 
- Promenadă turistică Mamaia, 
- Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – 
Port Tomis, 
- Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa,  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 -  
MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o mobilitate 
mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
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1370/2007; 
Totodată, “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona B-dul Mamaia” face parte din 
planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate în etapa de pregătire în vederea 
finanţării în exerciţiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul și care împreună 
vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de 
influență, după cum urmează: 
-  Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-etapa 
II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       -    - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona cartier Viile Noi” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Viile Noi,  Municipiul Constanţa, , judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 
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4. Perioada de implementare estimată      2017 - 31.12.2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă4, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
5.000.000,00 lei / 4.900.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 

                                                           
4
 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții 
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                           
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Viile Noi” își propune 
reabilitarea/extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv pentru 
persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, 
reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, precum și reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura 
pietonală. 
De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție: 
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona 
Viile Noi” se incadreaza in activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare 
relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Cartierul Viile Noi  provine dintr-un sat cu același nume și care în anii de debut ai 
comunismului a fost absorbit de către municipiu.  
Amplasat la periferia orașului(în partea de vest), cartierul se invecinează la limita de sud cu, 
cartierele km 5 și km 4-5, la limita de vest cu Cimitirul Viile Noi și Serele Constanța, în partea 
de nord cu C.E.T. Constanța, iar în est cu zona C.E.T. 
Cartierul este delimitat de următoarele străzi: 
- la nord – Str. Vf. Cu Dor; 
- la vest – Str. Democrației, Str. Margaretei; 
- la sud – Str. Comarnic, Str. Câmpinei, Intrarea I.Irsu, Prelungirea Câmpinei; 
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- la est – Str. Ion Ursu. 
În zona Viile Noi predomină locuințele individuale cu un regim de inălțime mic(maxim două 
etaje), găsindu-se totuși, în partea de N-E câteva blocuri. Zona este completată și cu funcțiuni 
comerciale și de servicii de echipamente publice și de învățământ. 
Cartierul este străbătutut de trei strazi intens circulate, precum Str. Vf. cu Dor, Str. Democrației 
sau Șoseaua din Vii, toate trei reprezentând căi rutiere foarte importante în zonă, deorece prin 
intermediul acestora se realizează accesul în cartierele invecinate, la Cimitirul Viile Noi sau în 
zona industrială. 
 Transportul public este asigurat prin intermediilor liniilor de autobuz RATC (nr. 1 nr.5-40) și 
maxi-taxi nr 303. 
Creșterea accelerată a gradului de motorizare din ultimii ani reprezintă o adevărată amenințare, 
afectând semnificativ calitatea mediului urban. Acest fapt a condus la stabilirea unor obiective 
specifice, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă,care să abordeze mai multe aspecte 
cheie cum ar fi: parcarea autovehiculelor, congestia traficului, distribuția modală, rețelele de 
piste pentru biciclete și pentru pietoni, zonele pietonale, etc.  
Traficul pietonal din municipiul Constanța prezintă o caracteristică de intensitate a traficului, 
determinată de sezonul estival, cu o creștere semnificativă pe anumite zone și intervale. 
Majoritatea trotuarelor ce urmează afi supuse lucrărilor de rparare au suportat de-a lungul 
timpului diverse lucrări de intervenții subterane(bransamente de apa, gaze, etc) care au condus 
la accentuarea deteriorării fundației și îmbrăcăminții, la neuniformitatea(denivelări) și 
neomogenitatea(utilizarea de materiale diverse) acestora.  
De asemenea, parcarea autovehiculelor pe trotuare a accentuat degradarea acestora și a redus 
capacitatea circulației pietonale. De aceea,  prin proiect se urmărește o departajare clară a 
autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală. 
La majoritatea străzilor, inclusiv la cele reabilitate în anii trecuți, trotuarele prezintă deteriorări 
ale îmbrăcăminții actuale, gropi și denivelări cauzate și de arborii de amplasament ca urmare a 
dezvoltării rădacinilor.  
De asemenea, bordurile de delimitare a carosabilului sunt deteriorate sau nu mai au înălțimea de 
siguranță necesară, în foarte multe locuri constatându-se lipsa acestora. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor, acestea sunt inexistente în zonă.  
Deteriorarea căilor rutiere de rulare conduce la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri 
în trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a strazilor din zonă a condus la deteriorarea tramei stradale 
şi a trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a trotuarelor, precum și a străzilor din cartier, nevoia tot mai crescută de 
accesibilizare urbană impune intervenţii în infrastructura acestora urmărindu-se utilizarea mai 
eficientă a spațiului drumului în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai 
prietenoase cu mediul. Astfel, încurajarea transportului public de călători, a deplasărilor 
pietonale şi pe bicicletă va conduce la scăderea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră 
în municipiul Constanţa şi la creşterea mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului : locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
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teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, 
siguranță si securitate, mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și 
Fondul de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Îmbunătățirea condițiilor de siguranță a pietonilor si biciclițtilor. 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin îmbunătăţirea mobilităţii în 
zona Cartier Coiciu, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în 
Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în 
municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific:reabilitarea/extinderea facilităților pietonale(trotuare, culoare pietonale, 
alei) inclusiv pentru persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de 
piste/trasee de biciclete, reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, 
precum și reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea 
acestora de infrastructura pietonală. 
 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Viile Noi” are drept scop scaderea 
emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in favoarea 
mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public de 
călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
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Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor 
verzi din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 
2020 -  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și 
o mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis Plus” face parte din planul de 
acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în 
vederea finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul 
„Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis Plus”și care împreună vor contribui la realizarea 
viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
 - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
1. Titlul      “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Delfinariu – Faleză Nord” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Zona Delfinariu – Faleză Nord, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, 
România. 
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4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă5, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
15.000.000,00 lei / 14.700.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 

                                                           
5
 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate 
transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, 
culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  
reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Delfinariu – Faleză Nord” își 
propune dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, crearea și extinderea unei 
rețele coerente de piste/trasee de biciclete, precum şi crearea/modernizarea unui traseu pietonal 
confortabil pentru pietoni prin resistematizarea spațiului drumului.  
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transportului public de călători, timpilor 
săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la autoturismele personale, precum şi a 
transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport (pietonal și velo). De 
asemenea, proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin 
atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului 
public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru reducerea emisiilor de 
echivalent CO2. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - Codul 
044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona 
Delfinariu – Faleză Nord” se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de 
județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Zona Delfinariu este situată în partea de Nord a oraşului Constanţa, la o distanţă de cca.200 m de 
plaja Faleză Nord şi la circa 10 minute de Staţiunea Mamaia şi Aqua Magic. 
În această zonă se află Complexul Muzeal de Stiinţe ale Naturii, unde se pot vizita Planetariul, 
Delfinariul şi Microrezervaţia. 
Principalele căi de acces spre această zonă sunt Bulevardul Mamaia, Str. Soveja, Str. Zorelelor şi 
Str. Unirii.  
 
Zona Faleză Nord beneficiază de o aşezare extrem de favorabilă în imediata vecinătate a plajei, 
constituind şi o zonă de legătură cu Staţiunea Mamaia. 
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În zona Faleză Nord se află Universitatea „Spiru Haret” . De asemenea, la o distanţă foarte mică se 
află Universitatea „Ovidius”. 
Un obiectiv important este Căminul pentru persoane vârstnice, obiectiv ce a fost reabilitat şi extins 
cu fonduri europene nerambursabile. 
 
Începând cu sezonul estival 2018, Constanța va fi primul oraș din Europa care va avea o plajă 
special concepută pentru persoanele cu dizabilităţi.  
Sectorul de plajă din zona Faleză Nord, întins pe o suprafaţă totală de 22.000 mp și cu o deschidere 
la mare de 200 metri, este pus la dispoziție pentru activități terapeutice. Parcul terapeutic va 
cuprinde două zone de șezlonguri, rampe de acces, o scenă pentru evenimente, grădină senzorială de 
relaxare, punct de hidratare, două locuri de joacă, o zonă de stimulare auditivă și una de stimulare 
vizuală și tactilă, o alee senzorială, un atelier de olărit,  scaune mobile plutitoare pentru persoanele 
cu dizabilități și un cort de prim ajutor. 
 
Principalele căi de acces spre această zonă sunt Bulevardul Mamaia, Str. Unirii, Str. Pescarilor şi 
Str. Zorelelor.  
 
Facilităţi existente: 
- transportul public atât la nivelul municipiului Constanţa  (pe liniile de autobuz 5-40, 102 N, 
102 C, 102 P, 40 – Mamaia estival, liniile de maxi-taxi 301, 312) cât şi la nivel metropolitan şi 
regional (linii de autobuz şi microbuz către localităţile ZMC limitrofe municipiului Constanţa); 
- facilităţi pietonale (trotuare,)  
- staţii care deservesc transportul în comun. 
 
Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură funcţionalitatea 
aferentă. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente în cele două zone, conducând la îngreunarea traficului, 
la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a celor proprietate 
privată. 
În perioada sezonului estival Zona Delfinariu şi zona Faleză Nord  concentrează un număr foarte 
mare de turişti, care creează blocaje, iar traficul se desfăşoară cu mare dificultate. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a arterelor de circulaţie a condus la deteriorarea tramei stradale 
şi a trotuarelor, îngreunând mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a căilor de acces, nevoia tot mai crescută de accesibilizare urbană impune 
intervenţii în infrastructura străzilor urmărindu-se încurajarea utilizării transportului public de 
călători, a deplasării pietonale şi pe bicicletă, în vederea scăderii emisiilor de carbon în municipiul 
Constanţa şi a creşterii mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turişti, agenţi economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții. 
 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al PI 
4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, 
în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 
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măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere, 
inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, reabilitarea și crearea de 
facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt în concordanţă cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, promovează şi 
susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranţă şi securitate, 
mediu, eficienţă economică şi calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul de 
Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat (nr. 
operațiuni); 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin îmbunătăţirea 
mobilităţii în zona Delfinariu – Faleză Nord, creşterea gradului de siguranţă a traficului în 
municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea 
calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea zonei Delfinariu – Faleză Nord prin reamenajarea tramei 
stradale, crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru 
biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, îmbunătaţirea 
facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), 
realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Delfinariu – Faleză Nord” are 
drept scop scăderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renunțării utilizării autoturismului 
personal în favoarea unor mijloace alternative de transport (transportul public de călători, pietonal, 
velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale 
urbane de influență. 
Proiectul are în vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In selectarea 
membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul Constanţa acordă 
şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
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discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilităţi, 
crearea de facilităţi de acces/ dotări specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integrantă a pachetului de proiecte gândite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul sprijină 
dezvoltarea urbană durabilă în cadrul măsurii privind mobilitatea urbană, în complementaritate cu 
măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea economică, incluziunea 
socială şi reabilitarea infrastructurii educaţionale. 
 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalității implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare şi reamenajare integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia 
- Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – 
Port Tomis 
- Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 -  
MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o mobilitate 
mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Delfinariu – Faleză Nord” face 
parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul 
de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate în etapa de pregătire în vederea 
finanţării în exerciţiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul și care împreună 
vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de 
influență, după cum urmează: 
-  Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-etapa 
II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
1. Titlul      “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona B-dul I.C. Bratianu” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Bulevardul I.C. Brătianu, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, România. 
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4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă6, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
31.612.500 lei / 30.980.250 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 

                                                           
6
 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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2014-2020. 
7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 

eligibile ale O.S. 
Pentru atingerea Obiectivului specific 4.1, sunt finanțate activități care, printr-o abordare 
integrată, contribuie în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu 
efect de seră (GES), echivalent CO2, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul 
municipiilor reşedinţă de judeţ, generate, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor 
proprietate personală pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de 
călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru 
pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a 
infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru 
transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, 
zona B-dul I.C. Bratianu” se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare 
relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Bulevardul I.C. Bratianu reprezintă una dintre cele mai importante artere de circulaţie, acesta 
făcând legătura între Autostrada A3, varianta de ocolire a municipiului Constanţa (Culoarul Pan-
european 4) şi centrul municipiului Constanţa. 
Cu o lungime de 6.65 km bulevardul I.C. Bratianu asigură în prezent: 
- transportul public atat la nivelul municipiului Constanţa  (pe liniile de autobuz 48 si 48B, 
linia de maxi-taxi 309) cât şi la nivel metropolitan şi regional (linii de autobuz şi microbuz către 
localităţile ZMC limitrofe municipiului Constanţa); 
- transportul de mărfuri naţional, regional, metropolitan; 
- legătura cu transportul feroviar - Bulevardul I.C. Bratianu se situează în proximitatea 
zonei în care se desfăşoara o intensă activitate economică: servicii, industrie uşoară,  depozitare, 
depozite petroliere; 
- facilităţi pietonale (trotuare), deoarece acest bulevard tranzitează importante zone 
rezidenţiale: cartierele Palas, Medeea şi I.C. Brătianu, Inel II, ICIL, Z.I. Oil Terminal, Gara, 
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- staţii care deservesc transportul în comun. 
Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură 
funcţionalitatea aferentă. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea bulevardului I.C. Brătianu, 
conducând la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de 
transport în comun cât şi a celor proprietate privată. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a bulevardului a condus la deteriorarea tramei stradale şi a 
trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a bulevardului I.C. Brătianu, nevoia tot mai crescută de accesibilizare 
urbană impune intervenţii în infrastructura bulevardului urmărindu-se încurajarea utilizării 
transportului public de călători, a deplasării pietonale şi pe bicicletă, în vederea scăderii emisiilor 
de carbon în municipiul Constanţa şi a creşterii mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turişti, agenţi economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona B-dul I.C. BRATIANU, creşerea gradului de siguranţă a 
traficului în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului 
urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea b-dului I.C. BRATIANU prin reamenajarea tramei 
stradale, crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru 
biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, 
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îmbunătaţirea facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane 
cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona B-dul I.C. Bratianu” are drept 
scop scăderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renunțării utilizării autoturismului personal 
in favoarea unor mijloace alternative de transport (transportul public de călători, pietonal, velo, 
etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane 
de influență. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabila in cadrul masuririi privind mobilitatea urbana, in 
complementaritate cu masurile care promoveaza renovarea fizica a zonelor urbane, dezvoltarea 
economica, incluziunea sociala si reabilitarea infrastructurii educationale. 
 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia  
- Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii – 
Cazino – Port Tomis;  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona B-dul I.C. Bratianu” face 
parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Polul de Creștere Constanța.  
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În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul între 
Delfinariu și b-dul Aurel Vlaicu  și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de 
dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
-  Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       -„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul  „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii       UAT Municipiul Constanţa   
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Bulevardul Al. Lăpușneanu și Bulevardul 1 Decembrie 1918 (Municipiul Constanţa, judeţul 
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Constanţa, Regiunea sud-est, România 

 

 
4. Perioada de implementare estimată      2017 - 31.12.2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă7, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
31.050.000,00 lei / 30.429.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 

                                                           
7
 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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Lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate 
transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, 
culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  
reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Proiectul „Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea 
Mamaia” își propune dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, crearea și 
extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, precum şi crearea/modernizarea unui 
traseu pietonal confortabil pentru pietoni prin resistematizarea spațiului drumului bulevardelor 
Al. Lăpuşneanu și 1 Decembrie 1918.  
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transportului public de călători, 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la autoturismele personale, 
precum şi a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport (pietonal și 
velo). De asemenea, proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o 
opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de 
utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de 
călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru 
pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a 
infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru 
transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, 
zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei” se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa 
prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Cele două bulevarde mentionate Al. Lăpuşneanu și 1 Decembrie 1918  reprezintă unele dintre 
cele mai importante artere de circulaţie din municipiul Constanța, acestea făcând legătura între 
Gara CFR Constanţa, Staţiunea Mamaia, statiunile din sudul litoralului romanesc si localitatile 
ZMC. 
Cu o lungime de aprox. 4.200 m bulevardul Al. Lăpuşneanu asigură în prezent: 
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- transportul public atat la nivelul municipiului Constanţa (pe liniile de autobuz 100, 
100C, 100 Mamaia pentru perioada estivală, liniile de maxi-taxi 302 si 303) cât şi la nivel 
metropolitan şi regional (linii de autobuz şi microbuz către localităţile ZMC limitrofe sau nu 
municipiului Constanţa); 
- legătura cu transportul feroviar - Bulevardul Al. Lăpuşneanu asigura afluxul vizitatorilor 
de la Gara CFR către Staţiunea Mamaia, 
- facilităţi pietonale (trotuare), deoarece acest bulevard tranzitează importante zone 
rezidenţiale: cartierele Coiciu, Tomis I, Anadalchioi, Tomis III, Tomis Nord şi zona de agrement 
Parcul Tăbăcăriei, 
- staţii care deservesc transportul în comun. 
Cu o lungime de aprox 1.100 m bulevardul  1 Decembrie 1918 asigura in prezent: 
- transportul public atat la nivelul municipiului Constanţa  (pe liniile de autobuz 100, 
100C, 100 Mamaia pentru perioada estivală) cât şi la nivel metropolitan şi regional (linii de 
autobuz şi microbuz către localităţile ZMC si ale judetului Constanta); 
- legătura cu transportul feroviar - Bulevardul 1 Decembrie 1918 asigura afluxul turiştilor 
de la Gara CFR către Staţiunea Mamaia, 
- facilităţi pietonale (trotuare), deoarece acest bulevard tranzitează importante zone 
rezidenţiale: cartierele ICIL si Gara, 
- staţii care deservesc transportul în comun. 
 
Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură 
funcţionalitatea aferentă unui trafic intens mai ales pe timpul sezonului estival. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea celor două bulevarde, conducând 
la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de transport în 
comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a celor trei bulevarde a condus la deteriorarea tramei 
stradale şi a trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a acestei artere de circulație, nevoia tot mai crescută de accesibilizare 
urbană impune intervenţii în infrastructura acestora urmărindu-se utilizarea mai eficientă a 
spațiului drumului în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu 
mediul. Astfel, încurajarea transportului public de călători, a deplasărilor pietonale şi pe bicicletă 
va conduce la scăderea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră în municipiul Constanţa 
şi la creşterea mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului : locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  
prin lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare 
dedicate transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală 
(trotuare, culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru 
bicicliști,  reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
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Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin îmbunătăţirea mobilităţii în 
zona B-dului Al. Lapusneanu și B-dului 1 Decembrie 1918, creşterea gradului de siguranţă a 
traficului în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului 
urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea celor 2 bulevarde Al. Lăpuşneanu, 1 Decembrie 1918 prin 
reamenajarea tramei stradale, crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun 
şi a pistelor pentru biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto/velo și a staţiilor pentru 
transportul public de călători, îmbunătaţirea facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de 
traversare inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea 
Mamaia” are drept scop scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii 
autoturismului personal in favoarea unor mijloace alternative de transport (transportul public de 
călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabila in cadrul masuririi privind mobilitatea urbana, in 
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complementaritate cu masurile care promoveaza renovarea fizica a zonelor urbane, dezvoltarea 
economica, incluziunea sociala si reabilitarea infrastructurii educationale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia; 
- Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii – 
Cazino – Port Tomis;  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și 
statiunea Mamaia” face parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Imbunatatirea 
mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” și care împreună vor 
contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de 
influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul    Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului 

Constanța –etapa II 
2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Constanța, județul Constanța, zona Peninsulară,străzile: Intrare Dragoș Vodă, Strada Plevnei, 
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Strada Mihail Kogălniceanu, Strada Virtuții, Strada Dragoș Vodă, Strada Ecaterina Varga, Strada 
Negru Vodă, Strada Vasile Turcanu, Strada Poștei, Strada Calatis, Strada Doinei, Strada C.A. 
Rosetti, Strada Zambaccian, Strada Sulmona, Strada Orientului, Strada Crângului, Strada 9 Mai, 
Strada Gheorghe Șonțu, Strada Prof. Ion Cantacuzino, Strada Teodorescu Valahu (Luntrei), 
Strada Cristea Georgescu, Strada Grigore Tocilescu, Strada Horia, Strada Constantin 
Brâncoveanu, Strada Reiner Francisc, Strada Basarabi, Strada Traian (Judecătoria Constanța), 
precum și  aleile din zona delimitată de strazile Regina Elisabeta, Remus Opreanu, Reiner 
Francisc și Cristea Georgescu, pavimentul de pe platforma statuii Anghel Saligny, trotuarele 
aferente străzii Traian, scara de acces din strada Termele Romane și scara de acces înspre B-dul 
Regina Elisabeta. 

 

 
4. Perioada de implementare estimată             2017 - 2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă8, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
27.000.000, 00  lei / 26.460.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare:  

                                                           
8
 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN 
MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE 
DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Pentru atingerea Obiectivului specific 4.1, sunt finanțate activități care, printr-o abordare 
integrată, contribuie în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze 
cu efect de seră (GES), echivalent CO2, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul 
municipiilor reşedinţă de judeţ, generate, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor 
proprietate personală pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului. 
 
Activitățile care vor fi derulate in cadrul proiectului, anume executia unor lucrari de 
reabilitare/modernizare strazi/trotuare in vederea  accesibilizarii zonei peninsulare a 
Municipiului Constanta: 
- reamenajarea străzilor ca spații semi-pietonale partajate „shared-space” dedicate pietonilor, 
persoanelor care utilizează bicicleta și traficului rutier (mult diminuat), fără diferențe de nivel 
între spațiul dedicat pietonilor și cel dedicat deplasărilor motorizate, precum și crearea de trasee 
pietonale; 
-  instalarea de  elemente pentru sporirea gradului de confort al pietonilor; 
- instalarea de mobilier urban; 
- instalarea de componente de accesibilizare; 
- construirea/modernizarea/extinderea  punctual a iluminatului public aferent 
traseelor/zonelor pietonale, daca va fi cazul. 
 
contribuie la atingerea obiectivului propus privind dezvoltarea mobilității urbane mult mai puţin 
dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate 
bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea 
bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, 
reducerea utilizării autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de 
autoturisme nepoluante. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
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8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Zona pietonală din centrul istoric cuprinde o arie de maximă însemnătate istorică şi culturală a 
municipiului Constanţa, fiind situată în zona cea mai îngustă a peninsulei care înaintează în 
Marea Neagră. În prezent centrul istoric al Municipiului Constanța reprezintă principala zonă de 
promenadă a locuitorilor municipiului Constanţa şi a vizitatorilor din sezonul estival. 
Zona deservită de străzile cuprinse în proiect reprezintă una din zonele cu potențial turistic foarte 
ridicat. Practic în această zonă sunt concentrate cele mai multe obiective turistice ( muzee, lăcașe 
de cult , site-uri arheologice). 
Este o zonă intens circulată pietonal  de catre locuitorii municipiului Constanța și turiști. Străzile 
fac legătura cu zona principală de promenadă - zona Cazinoului și a Portului Turistic Tomis. 
 Infrastructura pietonală aferentă zonei menționate este de o calitate foarte scăzută, cu suprafețe 
mari deteriorate, iar spațiile publice nu sunt accesibilizate pentru persoanele cu disabilități. 
Efecte: 
- Siguranță scăzută, confort redus și nivel scăzut al serviciilor pentru pietoni 
- Mediu urban cu calitate scăzută în zonele istorice, cu patrimoniu arhitectural 
De asemenea, este necesară întregirea zonei pietonale amenajată în centrul istoric prin 
intermediul proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al 
Municipiului Constanța”, astfel încât întreaga rețea pietonală din zona Peninsulară să asigure 
acces, siguranță și confort atât locuitorilor cât și turiștilor. 
Grupul țintă al proiectului: Locuitorii Municipiului Constanta, locuitorii Zonei Metropolitane  
Constanţa, turiştii care vizitează sau tranziteaza oraşul, agenţii economici care îşi desfăşoară 
activitatea în zona centrală. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  
prin: 
 - Crearea unei rețele pietonale în zona istorică a municipiului Constanța și integrarea acesteia cu 
rețeaua existentă;                              
- Crearea/ îmbunătățirea facilităților pentru pietoni, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.                                
contribuindastfel la cresterea mobilitatii urbane.  
Obiectivele proiectului sunt in concordanta si cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
� 1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
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11. Maturitatea ideii de proiect   
Sunt elaborate: -  Studiu topografic ,studiu geotehnic, expertiză tehnică, DALI – elaborate 
- în curs de elaborare Studiu de trafic 
Proprietate publica a Municipiului  

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Dezvoltarea durabila: extinderea zonei pietonale din zona itorica a  Municipiului Constanta are 
drept scop scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului 
personal in favoarea unor mijloace alternative de transport ( pietonal, bicicleta, etc ). De 
asemenea pentru realizarea lucrarilor se vor folosi  materiale prietenoase cu mediul. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare, mai ales cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilitati 
si vor fi realizate de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Orasele din Romania sunt considerate importante locuri pentru cercetare, dezvoltare tehnologica 
si inovare, concentrari geografice ale activitatii economice si populatiei, jucand un rol important 
in dezvoltarea capitalului uman. In acelasi timp, orasele romanesti sunt locurile in care se 
manifesta extrem de acut o serie de probleme, cum ar fi lipsa locurilor de munca, calitatea 
precara a locuirii, segregare socio-spatiala, poluare, congestia traficului, degradarea spatiilor 
publice etc.  
Lipsa unor interventii coordonate si focalizate a condus la aparitia unor cartiere/zone 
defavorizate la nivelul oraselor romanesti (cartierele periferice, dar si zonele centrale), cu un 
fond construit in stare precara, cu infractionalitate ridicata, cu abandon scolar, infrastructura 
deficitara si spatii publice degradate etc. care accentueaza fenomenul de segregare socio-spatiala 
in orase. In ciuda faptului ca retelele edilitare au cunoscut in ultima perioada o tendinta 
ascendenta de dezvoltare si modernizare, este ingrijorator faptul ca o serie de localitati urbane nu 
indeplinesc in totalitate indicatorii minimali de definire a oraselor, in privinta dotarilor 
infrastructurale, cu repercursiuni asupra calitatii vietii populatiei si atragerea investitiilor private.  
In contextul noilor forme de dezvoltare urbana de dupa 1990, zona istorica a municipiului 
Constanta a devenit neatractiva, fondul construit si spatiile publice suferind degradari urmare a 
lipsei resurselor financiare necesare investitiilor in  conservarea si/sau modernizarea diferitelor 
infrastructuri si spatii urbane.  
Transformarea zonei istorice într-un spaţiu pietonal este forma prin care oraşul şi locuitorii săi îşi 
doresc, de fapt, să se redefinească la nivel urban şi comunitar. 
Modul de utilizare a spaţiului public, prin abolirea suveranităţii automobilului şi acordarea unei 
atenţii ridicate confortului şi libertăţii de mişcare a pietonilor şi bicicliştilor este un proces 
accentuat, care se reflectă în (re)configurarea tot mai multor areale „pentru oameni”, în 
majoritatea oraşelor europene. 
Pietonalul trebuie să devină nu doar un spaţiu de utilizare locală, ci şi un punct de atracţie 
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turistică. Paradigma sub care propunem sa asezam aceasta transformare este aceea a 
sustenabilitatii si dezvoltarii durabile. 
Proiectul vine in completarea actiunilor intreprinse si finalizate de Municipiul Constanta prin 
implementarea unor proiecte (finantate in cadrul POR 2007-2013) in vederea regenerarii, 
revitalizarii și reconfigurării zonei istorice a municipiului Constanța: 
  
- Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii – Cazino – 
Port Tomis;  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta, etapa I;   
contribuind, alaturi de acestea, la atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare durabila a 
municipiului Constanta, respectiv:  
- realizarea unei rețele pietonale eficiente;  
- cresterea atractivitatii socio-economice a domeniului public in zona istorica a Municipiului 
Constanta. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului 
Constanța –etapa II”  face parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Reamenajarea 
integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța –etapa II” și care 
împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei 
sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
-  „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
      -  “Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
1. Titlul  ”Park & Ride Mamaia–Sud – zona Aqua Magic”  

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii - UAT Municipiul Constanţa    
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3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia,  zona Aqua Magic, județul Constanța,  Regiunea de 
dezvoltare Sud -Est, România. 

 

 

 
4. Perioada de implementare estimată      2017 – 2023 
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5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă9, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 
proiect 
Valoare totala estimata - 55.000.000 lei/ 53.900.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
 
Proiectul ”Park & Ride Mamaia–Sud – zona Aqua Magic” își propune dezvoltarea unui sistem 
de transport public atractiv și eficient, prin crearea facilităților de stocare a vehiculelor auto în 
stațiunea Mamaia, zona Aqua Magic și conectarea acestora cu diferite moduri de transport mai 
prietenoase cu mediul (transportul public, velo și pietonal) în vederea realizării unei parcări de 
transfer de tip „park and ride”. Prin crearea acestui tip de parcare de transfer se urmărește 
reducerea pătrunderii fluxurilor motorizate pe rețeaua stradală a municipiilor, prin încurajarea 
schimbării modale de la transportul privat la transportul public și, după caz, la modurile 
nemotorizate de transport (mersul cu bicicleta), evitarea congestionării traficului, reducerea 
cererii de locuri de parcare din municipiu și, în final, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din 
traficul rutier. 
Astfel, activitatile propuse prin proiectul ”Park & Ride Mamaia–Sud – zona Aqua Magic” se 
incadreaza în categoria de activități eligibile C - Alte investiții destinate reducerii emisiilor de 
CO2 în zona urbană, sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
 
Numărul de autovehicule în municipiul Constanța este în continuă creștere, în anul 2013 
ajungându-se la un număr de 242 de vehicule/1000 locuitori. În același timp, spațiile destinate 
parcării în municipiul Constanța sunt insuficiente (cca. 13.200 locuri de parcare publice), astfel 
că se parchează într-o mare măsură pe trotuare sau carosabil, acest fapt având un impact negativ 
evident asupra siguranței rutiere, a siguranței pietonilor și bicicliștilor. Astfel, numărul limitat de 
parcări coroborat cu creșterea continuă a autovehiculelor duce la creșterea congestiei pe arterele 
de circulație și la creșterea timpilor de căutare a unui loc de parcare și implicit la creșterea 
emisiilor de CO2. 
Totodată, în perioada estivală, stațiunea Mamaia, aflată pe teritoriul administrativ al municipiului 

                                                           
9
 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3, conform ghidurilor specifice; 
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Constanţa, atrage cel mai mare număr de turişti de pe litoralul românesc (1.100.000 turişti la 
nivelul anului 2016), fapt ce duce la o presiune crescută pe infrastructura publică existentă la 
nivelul municipiului, precum şi la sporirea problemelor cauzate de insuficienţa locurilor de 
parcare și numărul mare de autovehicule din municipiu.  
Având în vedere cele de mai sus, proiectul ”Park & Ride Mamaia–Sud – zona Aqua Magic” își 
propune să răspundă la aceste probleme prin dezvoltarea facilităților de stocare autovehicule, 
prin construirea unei parcări multietajate și integrarea funcțională a acesteia cu rețeaua pietonală, 
VELO și de transport public existente în stațiunea Mamaia.  
Odata rezolvata problema parcarii autovehiculelor pot fi impuse măsuri restrictive privind 
traficul auto si continuarea deplasării turistilor prin utilizarea facilitățillor pietonale, VELO și de 
transport în comun existente în stațiune, fapt care va conduce la îmbunătățirea mobilității și 
reducerea poluării, prin scăderea emisiilor de CO2, în stațiunea Mamaia, municipiul Constanța si 
Zona Metropolitană Constanţa. 
Grupul țintă al proiectului : locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  
prin crearea facilităților de stocare a vehiculelor auto în stațiunea Mamaia, zona Aqua Magic și 
conectarea acestora la diferite moduri de transport mai prietenoase cu mediul (transportul public, 
velo și pietonal) în vederea realizării unei parcări de transfer de tip „park and ride”. 
Astfel, prin realizarea unei parcări de transfer de tip „park and ride” se urmărește reducerea 
pătrunderii fluxurilor motorizate pe rețeaua stradală a municipiilor, prin încurajarea schimbării 
modale de la transportul privat la transportul public și, după caz, la modurile nemotorizate de 
transport (mersul cu bicicleta), evitarea congestionării traficului, reducerea cererii de locuri de 
parcare din municipiu și, în final, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier. 
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S12 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele 
decât cele pentru transport public și nemotorizat) (nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin crearea unei parcări de transfer 
de tip ”park and ride”, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în 
Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în 
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municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
 
Obiectivului specific:  
Construirea unei parcări de transfer de tip ”park and ride” în vederea încurajării utilizarii 
modurilor de transport durabile,  creșterea numărului de persoane cu acces bun la transportul 
public pentru destinații principale și reducerea congestiei traficului în centrul orașului. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 
- Studiu topografic - finalizat 
- Studiu geotehnic - finalizat 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul ”Park & Ride Mamaia–Sud – zona Aqua Magic” are drept scop scaderea emisiilor de 
dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in favoarea unor mijloace 
alternative de transport (transportul public de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în 
special dezvoltarea durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabila in cadrul masuririi privind mobilitatea urbana, in 
complementaritate cu masurile care promoveaza renovarea fizica a zonelor urbane, dezvoltarea 
economica, incluziunea sociala si reabilitarea infrastructurii educationale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din 
zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 -  
MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
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Totodată, proiectul ”Park & Ride Mamaia–Sud – zona Aqua Magic” face parte din planul de 
acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul ”Park & Ride 
Mamaia–Sud – zona Aqua Magic” și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de 
dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-etapa 
II; 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, între Gara CFR și stațiunea Mamaia. 
-    Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul  ”Park & Ride Mamaia–Nord”  

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii - UAT Municipiul Constanţa    
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3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia,  zona Mamaia Nord, județul Constanța,  Regiunea de 
dezvoltare Sud -Est, România. 
 

 
 

4. Perioada de implementare estimată      2017 - 2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă10, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect 
Valoare totala estimata - 35.000.000 lei/ 34.300.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Proiectul ”Park & Ride Mamaia–Nord” își propune dezvoltarea unui sistem de transport public 
atractiv și eficient, prin crearea facilităților de stocare a vehiculelor auto în stațiunea Mamaia, 
zona de Nord a stațiunii și conectarea acestora cu diferite moduri de transport mai prietenoase cu 
mediul (transportul public, velo și pietonal) în vederea realizării unei parcări de transfer de tip 
„park and ride”. Prin crearea acestui tip de parcare de transfer se urmărește reducerea pătrunderii 
fluxurilor motorizate pe rețeaua stradală a municipiilor, prin încurajarea schimbării modale de la 

                                                           
10

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3, conform ghidurilor specifice; 
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transportul privat la transportul public și, după caz, la modurile nemotorizate de transport 
(mersul cu bicicleta), evitarea congestionării traficului, reducerea cererii de locuri de parcare din 
municipiu și, în final, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier. 
Astfel, activitatile propuse prin proiectul ”Park & Ride Mamaia–nord” se incadreaza în categoria 
de activități eligibile C - Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană, 
sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: 
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, 
în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
 
Numărul de autovehicule în municipiul Constanța este în continuă creștere, în anul 2013 
ajungându-se la un număr de 242 de vehicule/1000 locuitori. În același timp, spațiile destinate 
parcării în municipiul Constanța sunt insuficiente (cca. 13.200 locuri de parcare publice), astfel 
că se parchează într-o mare măsură pe trotuare sau carosabil, acest fapt având un impact negativ 
evident asupra siguranței rutiere, a siguranței pietonilor și bicicliștilor. Astfel, numărul limitat de 
parcări coroborat cu creșterea continuă a autovehiculelor duce la creșterea congestiei pe arterele 
de circulație și la creșterea timpilor de căutare a unui loc de parcare și implicit la creșterea 
emisiilor de CO2. 
Totodată, în perioada estivală, stațiunea Mamaia, aflată pe teritoriul administrativ al municipiului 
Constanţa, atrage cel mai mare număr de turişti de pe litoralul românesc (1.100.000 turişti la 
nivelul anului 2016), fapt ce duce la o presiune crescută pe infrastructura publică existentă la 
nivelul municipiului, precum şi la sporirea problemelor cauzate de insuficienţa locurilor de 
parcare și numărul mare de autovehicule din municipiu.  
Având în vedere cele de mai sus, proiectul ”Park & Ride Mamaia–Nord” își propune să răspundă 
la aceste probleme prin dezvoltarea facilităților de stocare autovehicule, prin construirea unei 
parcări multietajate și integrarea funcțională a acesteia cu rețeaua pietonală, VELO și de 
transport public existente în stațiunea Mamaia.  
Odata rezolvata problema parcarii autovehiculelor pot fi impuse măsuri restrictive privind 
traficul auto si continuarea deplasării turistilor prin utilizarea facilitățillor pietonale, VELO și de 
transport în comun existente în stațiune, fapt care va conduce la îmbunătățirea mobilității și 
reducerea poluării, prin scăderea emisiilor de CO2, în stațiunea Mamaia, municipiul Constanța si 
Zona Metropolitană Constanţa. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin crearea facilităților de stocare 
a vehiculelor auto în stațiunea Mamaia, zona de Nord și conectarea acestora la diferite moduri de 
transport mai prietenoase cu mediul (transportul public, velo și pietonal) în vederea realizării 
unei parcări de transfer de tip „park and ride”. 
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Astfel, prin realizarea unei parcări de transfer de tip „park and ride” se urmărește reducerea 
pătrunderii fluxurilor motorizate pe rețeaua stradală a municipiilor, prin încurajarea schimbării 
modale de la transportul privat la transportul public și, după caz, la modurile nemotorizate de 
transport (mersul cu bicicleta), evitarea congestionării traficului, reducerea cererii de locuri de 
parcare din municipiu și, în final, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier. 
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S12 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele 
decât cele pentru transport public și nemotorizat) (nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin crearea unei parcări de transfer 
de tip ”park and ride”, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în 
Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în 
municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
 
Obiectivului specific:  
Construirea unei parcări de transfer de tip ”park and ride” în vederea încurajării utilizarii 
modurilor de transport durabile,  creșterea numărului de persoane cu acces bun la transportul 
public pentru destinații principale și reducerea congestiei traficului în centrul orașului. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul ”Park & Ride Mamaia–Nord” are drept scop scaderea emisiilor de dioxid de carbon 
urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in favoarea unor mijloace alternative de 
transport (transportul public de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea 
durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 
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13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabila in cadrul masuririi privind mobilitatea urbana, in 
complementaritate cu masurile care promoveaza renovarea fizica a zonelor urbane, dezvoltarea 
economica, incluziunea sociala si reabilitarea infrastructurii educationale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul ”Park & Ride Mamaia–Nord” face parte din planul de acțiune pe termen 
scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul ”Park & Ride 
Mamaia–Nord” și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului 
Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, între Gara CFR și stațiunea Mamaia. 
- Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul    Platformă intermodală în zona Gară CFR Constanța   
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2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

România, Regiunea Sud-Est, judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, zona Gara CFR cuprinsă 
între străzile Titus Budac, Labirint, Theodor Burada și Mangaliei.  
 
 

 
4. Perioada de implementare estimată             2017 - 2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă11, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
20.000.000, 00  lei/ 19.600.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare:  
OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN 
MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE 
DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Pentru atingerea Obiectivului specific 4.1, sunt finanțate activități care, printr-o abordare 
integrată, contribuie în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu 
efect de seră (GES), echivalent CO2, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul 
municipiilor reşedinţă de judeţ, generate, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor 
proprietate personală pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public local  de călători 
- Activități ce vizează infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de 
călători, respectiv:  
- reabilitarea/crearea facilităților pietonale (trotuare și legături de traversare);  
- reabilitarea/reorganizarea stațiilor pentru mijloacele de transport în comun, inclusiv pentru 
taxiuri și adaptarea acestora la nevoile persoanelor cu mobilitate redusă și dizabilități; 
- reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor, în special ale autovehiculelor care 
deservesc transportul public de călători local și interjudețean;  

                                                           
11

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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- introducerea facilităților de informare a călătorilor. 
 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Zona Gara CFR Constanța reprezintă un important hub intermodal la nivelul municipiului 
Constanța, aceasta asigurând transportul public de călători pe calea ferată și rutieră. În această 
zonă se află o serie de stații care deservesc transportul local, transportul 
interjudețean/intrajudețean de călători, precum și serviciul de transport local în regim de taxi.  
Având în vedere că zona Gara CFR reprezintă principala poartă de intrare în oraș și că asigură 
legătura la principalele destinații ale orașului, inclusiv stațiunea Mamaia, această zonă este 
extrem de circulată atât de locuitorii orașului, cât și de vizitatori, creându-se, astfel, congestii ale 
traficului rutier, fapt ce îngreunează deplasarea autovehiculelor ce deservesc transportul public și 
a celor private, ceea ce conduce la emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Totodată, datorită 
congestiei traficului auto este afectată accesibilitatea la serviciile de transport local, precum și 
siguranța pietonilor și cicliștilor participanți la trafic. 
Un alt fapt care concură la un nivel ridicat al congestiei traficului în această zonă  este 
reprezentat de modul haotic/neorganizat în care sunt efectuate majoritatea operațiunilor de 
transport. 
În același timp, nivelul facilităților pentru un nod intermodal atât de important pentru oraș este 
foarte scăzut. Faclitățile pentru biciclete și pietoni sunt foarte precare sau inexistente iar zona 
avută în vedere nu este adaptată pentru nevoile persoanelor cu mobilitate redusă și a celor cu 
dizabilități. În ceea ce privește facilitățile de informare a cetățenilor și a vizitatorilor cu privire la 
serviciile de transport public acestea sunt învechite sau inexistente.  
În acest sens, se impune reorganizarea/resistematizarea zonei Gară CFR în vederea eficientizării 
utilizării spațiului public, adaptarea acestuia la nevoile persoanelor cu mobilitate redusă și 
dizabilități, precum și dotarea cu facilități moderne ale unui nod intermodal în vederea 
diminuării congestiei traficului și în vederea promovării utilizării transportului public. 
 
Grupul țintă al proiectului: Locuitorii Municipiului Constanta, locuitorii Zonei Metropolitane  
Constanţa, vizitatorii oraşului, agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în zona Gara CFR 
Constanța. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  
prin: 
- resistematizarea zonei Gară CFR în vederea creșterii atractivității transportului public prin 
crearea unei platforme intermodale moderne; 
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- modernizarea stațiilor de autobuz; 
- introducerea sistemelor de informare a călătorilor; 
- crearea/ îmbunătățirea facilităților pentru pietoni, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.                                
Contribuind astfel la cresterea mobilitatii urbane.  
Obiectivele proiectului sunt in concordanta si cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
� 1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni). 

11. Maturitatea ideii de proiect   
Proprietate publica/privată a Municipiului  

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Dezvoltarea durabila: realizarea unei resistematizari a zonei Gara CFR din  Municipiului 
Constanta și dotarea acesteia în vederea transformării într-o platformă intermodală modernă are 
drept scop promovarea transportului public de călători în vederea scăderii emisiilor de dioxid de 
carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in favoarea unor mijloace alternative 
de transport ( pietonal, bicicleta, etc ). De asemenea pentru realizarea lucrarilor se vor folosi  
materiale prietenoase cu mediul. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. Totodată, proiectul 
urmărește adaptarea zonei Gară CFR la nevoile persoanelor cu mobilitate redusă și a celor cu 
dizabilități. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare, mai ales cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilitati 
si vor fi realizate facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabila in cadrul masuririi privind mobilitatea urbana, in 
complementaritate cu masurile care promoveaza renovarea fizica a zonelor urbane, dezvoltarea 
economica, incluziunea sociala si reabilitarea infrastructurii educationale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
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- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Platformă intermodală în zona Gară CFR Constanța” face parte din planul 
de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Platformă 
intermodală în zona Gară CFR Constanța” și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de 
dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța 
- Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul      “Îmbunătăţirea mobilităţii în Staţiunea Mamaia” 
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2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Staţiunea Mamaia, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, România. 

 
4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă12, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
37.500.000,00 lei / 36.750.000 lei 

                                                           
12

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate 
transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, 
culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  
reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Pentru atingerea Obiectivului specific 4.1, sunt finanțate activități care, printr-o abordare 
integrată, contribuie în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu 
efect de seră (GES), echivalent CO2, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul 
municipiilor reşedinţă de judeţ, generate, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor 
proprietate personală pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de 
călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru 
pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a 
infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru 
transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
 
Bulevardul Mamaia, una dintre cele mai importante artere de circulaţie, stabate pe o distanta de 
8.80 km Statiunea Mamaia, avand 3 benzi de circulaţie pe sens . 
MAMAIA este cea mai mare şi cea mai cunoscută staţiune a rivierei româneşti. Situată în nordul 



449 
 

litoralului, Mamaia are o poziţie privilegiată. Staţiunea este alipită municipiului Constanţa şi 
desparte lacul Siutghiol de Marea Neagră. Destinaţia preferată a turiştilor pe timp de vară, 
Mamaia a fost supusă în ultimii ani unui amplu proces de modernizare, capatând un frumos aer 
occidental.  
In prezent sunt asigurate: 
- transportul public atat la nivelul municipiului Constanţa  (pe linia de autobuz 5-40, linia 
de maxi-taxi 301) cât şi la nivel metropolitan şi regional (linii de autobuz şi microbuz către 
localităţile ZMC limitrofe municipiului Constanţa); 
- facilităţi pietonale (trotuare, pasarele pietonale) deoarece acest bulevard tranzitează 
staţiunea Mamaia şi zone rezidenţiale (Delfinariu şi zone rezidenţiale pe amplasamente adiacente 
bulevardului ) 
- staţii care deservesc transportul în comun, 
- locuri de parcare. 
Dar, toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură 
funcţionalitatea aferentă. 
 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea bulevardului Mamaia (principala 
cale de acces în staţiune) conducând la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic 
atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a celor proprietate privată. 
In perioada sezonului estival atât municipiul Constanţa cât şi staţiunea Mamaia concentrează un 
număr foarte mare de turişti, care creează blocaje, iar traficul se desfăşoară cu mare dificultate. 
Nevoia tot mai crescută de accesibilizare urbană impune intervenţii în infrastructura staţiunii 
urmărindu-se încurajarea utilizării transportului public de călători, a deplasării pietonale şi pe 
bicicletă, în vederea scăderii emisiilor de carbon în staţiune şi a creşterii mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: turiştii, locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei 
Metropolitane Constanţa, agenţi economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții. 
 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitare a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranţă 
şi securitate, mediu, eficienţă economică şi calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la îndeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
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2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
 1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat (nr. 
operațiuni); 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătăţirea mobilităţii în Staţiunea 
Mamaia, creşerea gradului de siguranţă a traficului în Staţiunea Mamaia şi în Zona 
Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în Staţiunea 
Mamaia şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea Staţiunii Mamaia prin reamenajarea tramei stradale, 
crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru biciclete, 
reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, îmbunătaţirea 
facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu 
dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 
 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
 
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în Staţiunea Mamaia” are drept scop scăderea emisiilor de 
dioxid de carbon urmare a renunțării utilizării autoturismului personal in favoarea unor mijloace 
alternative de transport (transportul public de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în 
special dezvoltarea durabilă a Staţiunii Mamaia și a zonei sale de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilităţi, crearea de facilităţi de acces/ dotări specifice. 
 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
 
Parte integrantă a pachetului de proiecte gândite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijină dezvoltarea urbană durabilă în cadrul măsurii privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială şi reabilitarea infrastructurii educaţionale. 
 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalității implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare şi reamenajare integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu;  
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- Promenadă turistică Mamaia 
- Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – 
Cazino – Port Tomis;  
- Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
 
Totodată, “Îmbunătăţirea mobilităţii în Staţiunea Mamaia”face parte din planul de acțiune pe 
termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate în etapa de pregătire în vederea 
finanţării în exerciţiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul și care 
împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei 
sale de influență, după cum urmează: 
-  Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul    „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii  UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Constanța, județul Constanța:- str. Ștefan cel Mare, str. Mircea cel Bătrân, B-dul Ferdinand, str. 
Ștefan Mihăileanu, str. Mihai Viteazu, str. General Manu, str. Răscoalei din 1907, B-dul 
Mamaia, str. Ion Gheorghe Duca, str. Atelierelor, str. Cuza Vodă, str. Miron Costin, str. Ion 
Lahovari, str. Jupiter. 
 

 

 
 

4. Perioada de implementare estimată            2017 – 31.12.2023 
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5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă13, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 
proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
52.093.750,00 lei / 51.051.875, 00 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare:  
OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE 
REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE 
URBANĂ DURABILĂ. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Pentru atingerea Obiectivului specific 4.1, sunt finanțate activități care, printr-o abordare 
integrată, contribuie în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze 
cu efect de seră (GES), echivalent CO2, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul 
municipiilor reşedinţă de judeţ, generate, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor 
proprietate personală pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului. 
Activitățile care vor fi derulate in cadrul proiectului, anume executia unor lucrari de 
reabilitare/modernizare strazi/trotuare in vederea  accesibilizarii zonei centrale a Municipiului 
Constanta pentru traficul pietonal prin: 

•  crearea de facilități pentru deplasarea pietonală pe B-dul Ferdinand (trotuare, culoare de 
traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  
reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor;     

• reamenajarea zonei pietonale aferentă străzii Ştefan cel Mare, crearea de piste pentru 
biciclisti, inclusiv reamenajarea  pasajului pietonal ( până la intersecţia cu str. Atelierelor); 
• reamenajare trotuare str. Mircea cel Bătrân ( tronsonul cuprins între B-dul Ferdinand şi B-dul 
Mamaia); 

• reamenajare trotuar B-dul Mamaia ( tronsonul cuprins între B-dul Tomis şi str. Mircea cel 
Bătrân); 

• reamenajare trotuare pe străzile Ştefan Mihăileanu, General Manu, Răscoalei din 1907, str. 
Ion Gheorghe Duca, str. Atelierelor  tronsoanele cuprinse intre strada Stefan cel Mare si B-dul 
Ferdinand 

• reamenajare  str. Cuza Vodă ( carosabil și trotuare);  
       reamenajare trotuare pe strazile Miron Costin, Ion Lahovari, Jupiter – tronsoanele    cuprinse 
între str. Cuza Vodă și B-dul Ferdinand; 

• reamenajare trotuare str.  Mihai Viteazul tronson cuprins între str. Traian și str. Griviței, 
contribuie la atingerea obiectivului propus privind dezvoltarea mobilității urbane mult mai puţin 
dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate 
bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea 
bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, 
reducerea utilizării autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de 
autoturisme nepoluante. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniile de intervenție: 
 A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 

                                                           
13

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru 
pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a 
infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru 
transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
si 
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
În prezent strada Ștefan cel Mare și străzile adiacente acesteia  reprezintă principala zonă de 
promenadă a locuitorilor municipiului Constanţa şi a vizitatorilor. Zona deservită de străzile 
cuprinse în proiect reprezintă una din zonele cu potențial turistic  și comercial foarte ridicat. Este 
o zonă intens  utilizată de către locuitorii municipiului Constanța, precum și de către turiștii care 
vizitează sau tranzitează Municipiul Constanța. 
Zona este intens solicitată și  ca urmare a accesului către zona comercială de pe strada Ștefan cel 
Mare, pentru Parcul Teatrului,  Colegiul Național Mircea cel Bătrân și nu numai. 
Infrastructura pietonală aferentă zonei menționate este de o calitate foarte scăzută, cu suprafețe 
mari deteriorate și cu un spațiu pietonal restrâns.  
Prin urmare zona centrală are un deficit de spaţii publice favorabile şi/sau cu prioritate pentru 
deplasări nemotorizate - pietonale sau cu bicicleta. 
Ca efect al utilizării excesive a automobilelor personale și a nevoii în creștere de locuri de 
parcare din ultimele două decenii, calitatea spațiilor publice și a amenajărilor pentru pietoni a 
scăzut drastic, numărul de pietoni aflați în mișcare în centrul orașului fiind foarte mic comparativ 
cu dimensiunea orașului. 
 
De asemenea, B-dul Ferdinand este o arteră foarte circulată fiind principala cale de acces între 
Gara CFR Constanța si centrul municipiului Constanța, asigurând totodată accesul către  
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instituțiile publice din zonă ( ex.  Primăria Municipiului Constanța, Consiliul Judetean 
Constanța, Prefectura Constanța). 
Cu o lungime de cca. 3 km bulevardul Ferdinand asigură în prezent: 
-  transportul public atât la nivelul municipiului Constanţa  (pe liniile de autobuz 2-43, 5-40, 
40C, 43C, 43M, 48, 100, 100C, 101C, linia Mamaia Estival doar în perioada sezonului estival, 
linia de maxi-taxi 301, 302 şi 303)  
- legătura cu reţeaua feroviară deoarece la limita vestică a bulevardului Ferdinand este amplasată 
Gara CFR Constanţa, 
-  o intensă activitate economică: servicii, comerţ, dat fiind faptul că la limita estica se afla zona 
de agrement Portul Turistic Tomis, 
- facilităţi pietonale (trotuare) deoarece acest bulevard tranzitează importante zone rezidenţiale: 
cartierele Gară, Centru şi Centrul vechi, 
-  staţii care deservesc transportul în comun. 
Infrastructura pietonală, respectiv trotuarele aferente bulevardului sunt mici, deteriorate și de 
multe ori sunt ocupate de mașini. De asemenea, infrastructura pentru biciclete lipsește. 
În ansamblu zona centrală a municipiului Constanța se confruntă cu următoarele deficiențe: 
- infrastructura pentru  pietoni este nesatisfăcătoare ca funcționalitate și ambianță : trotuare 
subdimensionate și/sau ocupate abuziv de mașini parcate sau cu alte obstacole; condiție fizică 
proastă; deficienţe de organizare / amenajare care afectează siguranța rutieră, poluare; 
- spații publice cu accesibilitate redusă pentru persoane cu mobilitate redusă; 
- căile de rulare dedicate mijloacelor de transport în comun sunt inexistente, conducând la 
îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de transport în comun 
cât şi a celor proprietate privată; 
- prezență și calitate redusă a unor trasee pietonale  care să asigure accesul nemotorizat la  
principalele obiective de interes pentru locuitori şi turişti: culturale, 
educaționale,  instituții administrative, etc. 
Efecte: 
- Siguranță scăzută, confort redus și nivel scăzut al serviciilor pentru pietoni/ calatori ai 
mijloacelor de transport in comun 
- Mediu urban cu calitate scăzută în zonele istorice, cu patrimoniu arhitectural 
Grupul țintă al proiectului: Locuitorii Municipiului Constanta, locuitorii Zonei Metropolitane  
Constanţa, turiştii care vizitează sau tranziteaza oraşul, agenţii economici care îşi desfăşoară 
activitatea în zona centrală. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  
prin realizarea unei retele pietonale/de biciclete eficiente care sa determine populatia sa 
utilizeze transportul nemotorizat și mijloacele de transport în comun, contribuind la 
cresterea mobilitatii urbane.  
Obiectivele proiectului sunt in concordanta si cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 
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10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la cresterea  umarului de pietoni/biciclisti ce utilizeaza infrastructura 
pietonala si/sau traseele de biciclete va conduce la indeplinirea: 
1. Indicatoriilor de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și 
Fondul de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
� 1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 

11. Maturitatea ideii de proiect    
Sunt elaborate: Studii de tren, expertiza tehnica. 
Este in curs de   achizitionare elaborare tema de proiectare si studiul de trafic. 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Dezvoltarea durabila: extinderea zonei pietonale din centrul  Municipiului Constanta are drept 
scop scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal 
in favoarea unor mijloace alternative de transport ( pietonal, bicicleta, etc ). De asemenea pentru 
realizarea lucrarilor se vor folosi  materiale prietenoase cu mediul. 
 
Proiectul are in vedere asigurarea egalitatii intre barbati si femei și prevenirea discriminării pe 
criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală în timpul pregătirii și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă (expuse riscului la aceste tipuri de 
discriminare) și cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilitati din din 
etapa de pregatire  a proiectului pana la finalizarea acestuia.  

13. Caracterul integrat al ideii de proiect14 cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabila in cadrul masuririi privind  mobilitatea urbana, in 
complementaritate cu masurile care promoveaza renovarea fizica a zonelor urbane, dezvoltarea 
economica, incluziunea sociala si reabilitarea infrastructurii educationale. 
Orasele din Romania sunt considerate importante locuri pentru cercetare, dezvoltare tehnologica 
si inovare, concentrari geografice ale activitatii economice si populatiei, jucand un rol important 
in dezvoltarea capitalului uman. In acelasi timp, orasele romanesti sunt locurile in care se 
manifesta extrem de acut o serie de probleme, cum ar fi lipsa locurilor de munca, calitatea 
precara a locuirii, segregare socio-spatiala, poluare, congestia traficului, degradarea spatiilor 
publice etc.  
Lipsa unor interventii coordonate si focalizate a condus la aparitia unor cartiere/zone 
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 Idem; 
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defavorizate la nivelul oraselor romanesti (cartierele periferice, dar si zonele centrale), cu un 
fond construit in stare precara, cu infractionalitate ridicata, cu abandon scolar, infrastructura 
deficitara si spatii publice degradate etc. care accentueaza fenomenul de segregare socio-spatiala 
in orase.  
In ciuda faptului ca retelele edilitare au cunoscut in ultima perioada o tendinta ascendenta de 
dezvoltare si modernizare, este ingrijorator faptul ca o serie de localitati urbane nu indeplinesc in 
totalitate indicatorii minimali de definire a oraselor, in privinta dotarilor infrastructurale, cu 
repercursiuni asupra calitatii vietii populatiei si atragerea investitiilor private.  
In contextul noilor forme de dezvoltare urbana de dupa 1990, zona centrala a municipiului 
Constanta a devenit neatractiva, fondul construit si spatiile publice suferind degradari urmare a 
lipsei resurselor financiare necesare investitiilor in  conservarea si/sau modernizarea diferitelor 
infrastructuri si spatii urbane.  
Transformarea zonei centrale într-un spaţiu pietonal este forma prin care oraşul şi locuitorii săi 
îşi doresc, de fapt, să se redefinească la nivel urban şi comunitar. 
Modul de utilizare a spaţiului public, prin abolirea suveranităţii automobilului şi acordarea unei 
atenţii ridicate confortului şi libertăţii de mişcare a pietonilor şi bicicliştilor este un proces 
accentuat, care se reflectă în (re)configurarea tot mai multor areale „pentru oameni”, în 
majoritatea oraşelor europene. 
Pietonalul trebuie să devină nu doar un spaţiu de utilizare locală, ci şi un punct de atracţie 
turistică. Paradigma sub care propunem sa asezam aceasta transformare este aceea a 
sustenabilitatii si dezvoltarii durabile. 
Proiectul vine in completarea actiunilor intreprinse si finalizate de Municipiul Constanta prin 
implementarea unor proiecte (finantate in cadrul POR 2007-2013) in vederea conservarii, 
regenerarii, revitalizarii și reconfigurării municipiului Constanța: 
- Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii – Cazino – 
Port Tomis;  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;   
contribuind, alaturi de acestea, la atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare durabila a 
municipiului Constanta, respectiv:  
- realizarea unei rețele pietonale eficiente;  
- cresterea atractivitatii socio-economice a domeniului public in zona istorica a Municipiului 
Constanta. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
face parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Acces și 
mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” și care împreună vor contribui la 
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realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum 
urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
      -   „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Baba Novac - Str. Barbu 
Ştefănescu Delavrancea – Str. Tulcei – Str. Badea Cârţan” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Str. Baba Novac - Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea – Str. Tulcei – Str. Badea Cârţan, 
Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, România. 

 

Str. Baba Novac 
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Str. Barbu Stefanescu Delavrancea 

 
Strada Tulcei 
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Strada Badea Cârţan 

 
4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă15, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
15.000.000,00 lei / 14.700.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea 
pietonală (trotuare, culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de 
piste pentru bicicliști.                            
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Baba Novac - Str. Barbu 
Ştefănescu Delavrancea – Str. Tulcei – Str. Badea Cârţan” își propune crearea și extinderea unei 
rețele coerente de piste/trasee de biciclete, precum şi crearea/modernizarea unui traseu pietonal 
confortabil pentru pietoni prin resistematizarea spațiului drumului.  
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transferului de la autoturisme către 
modurile nemotorizate de transport (pietonal și velo), creându-se astfel condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  

                                                           
15

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, 
zona Str. Baba Novac - Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea – Str. Tulcei – Str. Badea Cârţan” se 
încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, 
Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin 
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional 
Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Strada Baba Novac reprezintă una dintre cele mai importante artere de circulaţie, care asigură 
legătura dintre B-dul Alexandru Lăpuşneanu şi Bulevardul Aurel Vlaicu, dar permite si accesul 
la zonele rezidenţiale (Cartierul Coiciu, zonă rezidențială din vecinătatea fostei intreprinderi 
"Energia” construită ca urmare a expansiunii zonei centrale a municipiului Constanța), precum şi 
legătura cu centrul comercial „Lidl”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Cimitirul municipal 
Constanţa. 
Cu o lungime de 2,78 km Strada Baba Novac asigură în prezent: 
- transportul public atât la nivelul municipiului Constanţa  (pe linia de autobuz 44, linia de 
maxi-taxi 309) cât şi la nivel metropolitan şi regional (linii de autobuz şi microbuz către 
localităţile ZMC limitrofe municipiului Constanţa); 
- transportul de mărfuri local; 
- facilităţi pietonale (trotuare), deoarece această stradă tranzitează importante zone 
rezidenţiale: Cartierul Coiciu, zonă rezidențială din vecinătatea fostei intreprinderi "Energia”; 
- staţii care deservesc transportul în comun. 
Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea reprezintă o arteră de circulaţie importantă, care asigură 
legătura dintre B-dul Alexandru Lăpuşneanu şi strada Soveja între Cimitirul Municipal şi centrul 
comercial Maritimo, dar permite şi legătura între diferite zone rezidenţiale . 
Cu o lungime de 1,226  km Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nu asigură în prezent niciun fel de 
mijloc de transport public, ceea ce determiă un trafic intens al autovehiculelor proprietate 
privatǎ. 
Traficul rutier este sporit şi datorită unui important service auto  (Motors Pronto) ce îşi 
desfǎşoarǎ activitatea în zonǎ. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea str. Barbu Ştefănescu 
Delavrancea. 
Str. Tulcei reprezintă o arteră de circulaţie care asigură legătura dintre B-dul Tomis şi zone 
rezidenţiale . 
Cu o lungime de 1,13  km Str. Tulcei nu asigură în prezent niciun fel de mijloc de transport 
public, ceea ce determiă un trafic intens al autovehiculelor proprietate privatǎ. 



463 
 

În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea str. Tulcei. 
Str. Badea Cârţan reprezintă o arteră de circulaţie care asigură legătura dintre B-dul Tomis şi 
zone rezidenţiale. 
Cu o lungime de 1,31  km Str. Badea Cârţan nu asigură în prezent niciun fel de mijloc de 
transport public, ceea ce determiă un trafic intens al autovehiculelor proprietate privatǎ. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea str. Badea Cârţan. 
 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a străzilor mai sus prezentate a condus la deteriorarea tramei 
stradale şi a trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a străzilor din zona Str. Baba Novac - Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea 
– Str. Tulcei – Str. Badea Cârţan, nevoia tot mai crescută de accesibilizare urbană impune 
intervenţii în infrastructura urmărindu-se încurajarea utilizării transportului public de călători, a 
deplasării pietonale şi pe bicicletă, în vederea scăderii emisiilor de carbon în municipiul 
Constanţa şi a creşterii mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turişti, agenţi economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții. 
 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitare a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt in concordanţă cu Planul de Mobilitate Urbana Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranţă 
si securitate, mediu, eficienţă economică şi calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona Str. Baba Novac - Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea – Str. 
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Tulcei – Str. Badea Cârţan, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi 
în Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în 
municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea zonei Str Baba Novac - Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea 
– Str. Tulcei – Str. Badea Cârţan prin reamenajarea tramei stradale, crearea căilor de rulare 
dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru biciclete, reorganizarea 
facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, îmbunătaţirea facilităţilor pentru 
pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), realizarea de 
marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
 
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Baba Novac - Str. Barbu 
Ştefănescu Delavrancea – Str. Tulcei – Str. Badea Cârţan” are drept scop scăderea emisiilor de 
dioxid de carbon urmare a renunțării utilizării autoturismului personal in favoarea unor mijloace 
alternative de transport (pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a 
municipiului Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
 
Parte integrantă a pachetului de proiecte gândite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijină dezvoltarea urbană durabilă în cadrul măsurii privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială şi reabilitarea infrastructurii educaţionale. 
 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalității implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare şi reamenajare integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia  
- Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – 
Cazino – Port Tomis  
- Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
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implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Barbu Ştefănescu 
Delavrancea” face parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul și care 
împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei 
sale de influență, după cum urmează: 
-  Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul      “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Baba Novac” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Str. Baba Novac, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, România. 

 

 
4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
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5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă16, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 
proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
22.050.000,00 lei / 21.609.000 lei  

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate 
transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, 
culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  
reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Baba Novac” își propune 
dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, crearea și extinderea unei rețele 
coerente de piste/trasee de biciclete, precum şi crearea/modernizarea unui traseu pietonal 
confortabil pentru pietoni prin resistematizarea spațiului drumului străzii Baba Novac.  
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transportului public de călători, 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la autoturismele personale, 
precum şi a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport (pietonal și 
velo). De asemenea, proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o 
opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de 
utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de 
călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru 
pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a 
infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru 
transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 

                                                           
16

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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Astfel, activitățile propuse prin proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, 
zona Str. Baba Novac” se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare 
relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
 
Strada Baba Novac reprezintă una dintre cele mai importante artere de circulaţie, care asigură 
legătura dintre B-dul Alexandru Lăpuşneanu şi Bulevardul Aurel Vlaicu, dar permite si accesul 
la zonele rezidenţiale (Cartierul Coiciu, zonă rezidențială din vecinătatea fostei intreprinderi 
"Energia” construită ca urmare a expansiunii zonei centrale a municipiului Constanța), precum şi 
legătura cu centrul comercial „Lidl”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Cimitirul municipal 
Constanţa. 
Cu o lungime de 2,78 km Strada Baba Novac asigură în prezent: 
- transportul public atât la nivelul municipiului Constanţa  (pe linia de autobuz 44, linia de 
maxi-taxi 309) cât şi la nivel metropolitan şi regional (linii de autobuz şi microbuz către 
localităţile ZMC limitrofe municipiului Constanţa); 
- transportul de mărfuri local; 
- facilităţi pietonale (trotuare), deoarece această stradă tranzitează importante zone 
rezidenţiale: Cartierul Coiciu, zonă rezidențială din vecinătatea fostei intreprinderi "Energia”; 
- staţii care deservesc transportul în comun. 
 
Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură 
funcţionalitatea aferentă. 
 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea străzii Baba Novac, conducând la 
îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de transport în comun 
cât şi a celor proprietate privată. 
Deoarece în zonă au sediul şi o serie de dealeri auto, care concentrează un număr foarte mare de 
clienți, se creează blocaje, iar traficul se desfăşoară cu mare dificultate. 
 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a străzii a condus la deteriorarea tramei stradale şi a 
trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a străzii Baba Novac, nevoia tot mai crescută de accesibilizare urbană 
impune intervenţii în infrastructura străzii urmărindu-se încurajarea utilizării transportului public 
de călători, a deplasării pietonale şi pe bicicletă, în vederea scăderii emisiilor de carbon în 
municipiul Constanţa şi a creşterii mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turişti, agenţi economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții. 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
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PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitare a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt în concordanţă cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranţă 
şi securitate, mediu, eficienţă economică şi calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona str. Baba Novac, creşterea gradului de siguranţă a traficului în 
municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi 
creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea străzii Baba Novac prin reamenajarea tramei stradale, 
crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru biciclete, 
reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, îmbunătaţirea 
facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu 
dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
 
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Baba Novac” ” are drept 
scop scăderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renunțării utilizării autoturismului personal 
în favoarea unor mijloace alternative de transport (transportul public de călători, pietonal, velo, 
etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane 
de influență. 
Proiectul are în vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
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selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilităţi, crearea de facilităţi de acces/ dotări specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
 
Parte integrantă a pachetului de proiecte gândite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijină dezvoltarea urbană durabilă în cadrul măsurii privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială şi reabilitarea infrastructurii educaţionale. 
 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalității implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare şi reamenajare integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia  
- Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – 
Cazino – Port Tomis  
- Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
 
Totodată, “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Baba Novac” face parte 
din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de 
Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate în etapa de pregătire în vederea 
finanţării in exerciţiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul și care 
împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei 
sale de influență, după cum urmează: 
-  Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
     -„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul  “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Barbu Ştefănescu 

Delavrancea” 
2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, 
România. 

 
4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
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5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă17, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 
proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
17.662.500,00 lei / 17.309.250 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea 
pietonală (trotuare, culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de 
piste pentru bicicliști.                            
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Barbu Ştefănescu 
Delavrancea” își propune crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, 
precum şi crearea/modernizarea unui traseu pietonal confortabil pentru pietoni prin 
resistematizarea spațiului drumului Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea.  
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transferului de la autoturisme către 
modurile nemotorizate de transport (pietonal și velo), creându-se astfel condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție: 
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Str. 
Barbu Ştefănescu Delavrancea” se incadreaza in activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 
4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare 
relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
 
Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea reprezintă o arteră de circulaţie importantă, care asigură 
legătura dintre B-dul Alexandru Lăpuşneanu şi strada Soveja între Cimitirul Municipal şi centrul 

                                                           
17

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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comercial Maritimo, dar permite şi legătura între diferite zone rezidenţiale . 
Cu o lungime de 1,226  km Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nu asigură în prezent niciun fel de 
mijloc de transport public, ceea ce determiă un trafic intens al autovehiculelor proprietate 
privatǎ. 
Traficul rutier este sporit şi datorită unui important service auto  (Motors Pronto) ce îşi 
desfǎşoarǎ activitatea în zonǎ. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea str. Barbu Ştefănescu 
Delavrancea. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a străzii a condus la deteriorarea tramei stradale şi a 
trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a străzii Barbu Stefănescu Delavrancea, nevoia tot mai crescută de 
accesibilizare urbană impune intervenţii în infrastructura străzii urmărindu-se încurajarea 
deplasării pietonale şi pe bicicletă, în vederea scăderii emisiilor de carbon în municipiul 
Constanţa şi a creşterii mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, agenţi economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții. 
 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitare a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt in concordanţă cu Planul de Mobilitate Urbana Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranţă 
si securitate, mediu, eficienţă economică şi calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
 1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat (nr. 
operațiuni); 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona str. Barbu Ştefănescu Delavrancea, creşterea gradului de 
siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea 
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mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană 
Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea str. Barbu Ştefănescu Delavrancea prin reamenajarea 
tramei stradale, crearea pistelor pentru biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, 
îmbunătaţirea facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane 
cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
 
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Barbu Ştefănescu 
Delavrancea” are drept scop scăderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renunțării utilizării 
autoturismului personal in favoarea unor mijloace alternative de transport (pietonal, velo, etc.) 
urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane de 
influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
 
Parte integrantă a pachetului de proiecte gândite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijină dezvoltarea urbană durabilă în cadrul măsurii privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială şi reabilitarea infrastructurii educaţionale. 
 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalității implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
 
- Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
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Totodată, “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Barbu Ştefănescu 
Delavrancea” face parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul și care 
împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei 
sale de influență, după cum urmează: 
-  Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
     -„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul  “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Eliberarii - Str. I.L. 

Caragiale” 
2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Str.Eliberării – Str. I.L. Caragiale, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, 
România. 
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4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă18, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
14.400.000,00 lei / 14.112.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate 
transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, 
culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  
reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Eliberării = Str. I.L. 
Caragiale” își propune dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, crearea și 
extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, precum şi crearea/modernizarea unui 
traseu pietonal confortabil pentru pietoni prin resistematizarea spațiului drumului străzilor 
Eliberării şi  I.L. Caragiale.  
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transportului public de călători, 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la autoturismele personale, 
precum şi a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport (pietonal și 
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 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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velo). De asemenea, proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o 
opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de 
utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniile de intervenție: 
A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru 
pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a 
infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru 
transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
Si 
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, 
zona Str. Eliberării = Str. I.L. Caragiale” se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa 
prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
 
Strada Eliberării reprezintă o importantă arteră de circulaţie, care asigură legătura dintre zonele 
rezidenţiale, precum şi accesul spre centre comerciale amplasate pe străzile Interioară 1-
Interioară 4,  spre Cimitirul central Constanţa. 
Cu o lungime de 1,7 5 km Strada Eliberării asigură în prezent: 
- transportul public la nivelul municipiului Constanţa  (pe linia de autobuz 51, linia de 
maxi-taxi 304); 
- transportul de mărfuri local; 
- facilităţi pietonale (trotuare), deoarece această stradă tranzitează importante zone 
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rezidenţiale; 
- staţii care deservesc transportul în comun. 
 
Strada I.L. Caragiale reprezintă o importantă arteră de circulaţie, care asigură legătura dintre 
zonele rezidenţiale, accesul spre B-dul I.C. Brătianu, spre Casa de Cultură a Sindicatelor, 
Cimitirul central Constanţa. 
Cu o lungime de 2,16  km Strada I.L. Caragiale asigură în prezent: 
- transportul public la nivelul municipiului Constanţa  (pe linia de autobuz 51, linia de 
maxi-taxi 304); 
- transportul de mărfuri local; 
- facilităţi pietonale (trotuare), deoarece această stradă tranzitează importante zone 
rezidenţiale; 
- staţii care deservesc transportul în comun. 
 
Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură 
funcţionalitatea aferentă. 
 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea străziilor Eliberării şi I.L. 
Caragiale, conducând la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a 
mijoacelor de transport în comun cât şi a celor proprietate privată. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a străzilor a condus la deteriorarea tramei stradale şi a 
trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a străzilor Eliberării şi I.L. Caragiale, nevoia tot mai crescută de 
accesibilizare urbană impune intervenţii în infrastructura străzilor urmărindu-se încurajarea 
utilizării transportului public de călători, a deplasării pietonale şi pe bicicletă, în vederea scăderii 
emisiilor de carbon în municipiul Constanţa şi a creşterii mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turişti, agenţi economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții. 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitare a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt în concordanţă cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranţă 
şi securitate, mediu, eficienţă economică şi calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
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de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona str. Eliberării – str. I.L. Caragiale, creşterea gradului de 
siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea 
mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană 
Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea străzilor Eliberării şi I.L. Caragiale prin reamenajarea 
tramei stradale, crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor 
pentru biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, 
îmbunătaţirea facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane 
cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
 
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Eliberării – Str. I.L. 
Caragiale” are drept scop scăderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renunțării utilizării 
autoturismului personal în favoarea unor mijloace alternative de transport (transportul public de 
călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are în vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilităţi, crearea de facilităţi de acces/ dotări specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
 
Parte integrantă a pachetului de proiecte gândite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijină dezvoltarea urbană durabilă în cadrul măsurii privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială şi reabilitarea infrastructurii educaţionale. 
 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalității implementate din diferite surse de 
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finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare şi reamenajare integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia  
- Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – 
Cazino – Port Tomis  
- Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
 
Totodată, “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Str. Eliberării – Str. I.L. 
Caragiale” face parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate în etapa de pregătire în vederea 
finanţării în exerciţiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul și care 
împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei 
sale de influență, după cum urmează: 
-  Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
     -„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
 
1. Titlul  „ Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona B-dul Tomis”  

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii       UAT Municipiul Constanţa    
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Bulevardul Tomis, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 
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4. Perioada de implementare estimată      2017 - 2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă19, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
37.575.000,00 lei / 36.823.500 lei  

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 

                                                           
19

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate 
transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, 
culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  
reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Proiectul „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona B-dul Tomis” își propune 
dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, crearea și extinderea unei rețele 
coerente de piste/trasee de biciclete, precum şi crearea/modernizarea unui traseu pietonal 
confortabil pentru pietoni prin resistematizarea spațiului drumului bulevardului Tomis.  
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transportului public de călători, 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la autoturismele personale, 
precum şi a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport (pietonal și 
velo). De asemenea, proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o 
opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de 
utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de 
călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru 
pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a 
infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru 
transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, 
zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei” se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa 
prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Bulevardul Tomis reprezintă una dintre cele mai importante artere de circulaţie, acesta făcând 
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legătura între Autostrada A4, Drumul national DN1 şi centrul municipiului Constanţa. 
Cu o lungime de 6 km bulevardul Tomis asigură în prezent: 
-   transportul public atât la nivelul municipiului Constanţa  (pe liniile de autobuz 1, 2-43, 42, 
43C, 43M, 100C, linia Mamaia Estival doar în perioada sezonului estival,   linia de maxi-taxi 
302 şi 303) cât şi la nivel metropolitan şi regional (linii de autobuz şi microbuz către Zona 
comerciala Nord şi către localităţile Zonei Metropolitane Constanţa, precum şi către regiunile 
situate în nordul judeţului Constanţa), 
-  o intensă activitate economică: servicii, comerţ, dat fiind faptul că in partea nordica a 
bulevardului Tomis este amplasata Zona comerciala Nord, 
- facilităţi pietonale (trotuare) deoarece acest bulevard tranzitează importante zone rezidenţiale: 
cartierele Tomis Nord, Badea Cirtan, Tomis III, Tomis II, Tomis I si Centru. 
-   staţii care deservesc transportul în comun. 
 
Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură 
funcţionalitatea aferentă unui trafic intens mai ales pe timpul sezonului estival. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente pe toata lungimea celor două bulevarde, conducând 
la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de transport în 
comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a celor trei bulevarde a condus la deteriorarea tramei 
stradale şi a trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a acestei artere de circulație, nevoia tot mai crescută de accesibilizare 
urbană impune intervenţii în infrastructura acestora urmărindu-se utilizarea mai eficientă a 
spațiului drumului în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu 
mediul. Astfel, încurajarea transportului public de călători, a deplasărilor pietonale şi pe bicicletă 
va conduce la scăderea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră în municipiul Constanţa 
şi la creşterea mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului : locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  
prin lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare 
dedicate transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală 
(trotuare, culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru 
bicicliști,  reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
 
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
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de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin îmbunătăţirea mobilităţii în 
zona B-dului Tomis, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în 
Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în 
municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea bulevardului Tomis prin reamenajarea tramei stradale, 
crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru biciclete, 
reorganizarea facilităţilor de stocare auto/velo și a staţiilor pentru transportul public de călători, 
îmbunătaţirea facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane 
cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona B-dul Tomis” are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea unor mijloace alternative de transport (transportul public de călători, pietonal, velo, 
etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane 
de influență. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabila in cadrul masuririi privind mobilitatea urbana, in 
complementaritate cu masurile care promoveaza renovarea fizica a zonelor urbane, dezvoltarea 
economica, incluziunea sociala si reabilitarea infrastructurii educationale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia; 
- Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii – 
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Cazino – Port Tomis;  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona B-dul Tomis” face 
parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Imbunatatirea 
mobilitatii in municipiul Constanta, zona B-dul Tomis” și care împreună vor contribui la 
realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum 
urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
- „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, zona Anadalchioi” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Anadalchioi, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 
 



488 
 

 
 

 
 

4. Perioada de implementare estimată: 2017 - 2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă20, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
5.000.000 lei / 4.900.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 

                                                           
20

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                       
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Anadalchioi” își propune 
reabilitarea/extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv pentru 
persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, 
reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, precum și reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura 
pietonală. 
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  
 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul se incadreaza in activitățile eligibile sprijinite prin Axa 
prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei /Grupul țintă vizat 
Zona Anadalchioi este denumită astfel deoarece aici este localizat cimitirul musulman ce poartă 
denumirea de Anadalchioi. Este o zonă a municipiului Constanța în care predomină ca unități 
locative casele. Zona pe arterele principale este tranzitată de către mijloace de transport în 
comun, în timp ce accesul în interiorul cartierului, pe străzile interioare se realizează prin 
intermediul autoturismelor personale cât și pietonal. 
Creșterea accelerată a gradului de motorizare din ultimii ani reprezintă o adevărată amenințare, 
afectând semnificativ calitatea mediului urban. Acest fapt a condus la stabilirea unor obiective 
specifice, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă,care să abordeze mai multe aspecte 
cheie cum ar fi: parcarea autovehiculelor, congestia traficului, distribuția modală, rețelele de 
piste pentru biciclete și pentru pietoni, zonele pietonale, etc.  
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Traficul pietonal din municipiul Constanța prezintă o caracteristică de intensitate a traficului, 
determinată de sezonul estival, cu o creștere semnificativă pe anumite zone și intervale. 
Majoritatea trotuarelor ce urmează a fi supuse lucrărilor de reparare au suportat de-a lungul 
timpului diverse lucrări de intervenții subterane (bransamente de apa, gaze, etc) care au condus 
la accentuarea deteriorării fundației și îmbrăcăminții, la neuniformitatea (denivelări) și 
neomogenitatea (utilizarea de materiale diverse) acestora.  
De asemenea, parcarea autovehiculelor pe trotuare a accentuat degradarea acestora și a redus 
capacitatea circulației pietonale. De aceea,  prin proiect se urmărește o departajare clară a 
autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală. 
La majoritatea străzilor, inclusiv la cele reabilitate în anii trecuți, trotuarele prezintă deteriorări 
ale îmbrăcăminții actuale, gropi și denivelări cauzate și de arborii de amplasament ca urmare a 
dezvoltării rădacinilor.  
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor, acestea sunt inexistente în zonă.  
Starea tot mai precară a trotuarelor, precum și a străzilor din cartier, nevoia tot mai crescută de 
accesibilizare urbană impune intervenţii în infrastructura acestora urmărindu-se utilizarea mai 
eficientă a spațiului drumului în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai 
prietenoase cu mediul. Astfel, încurajarea transportului public de călători, a deplasărilor 
pietonale şi pe bicicletă va conduce la scăderea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră 
în municipiul Constanţa şi la creşterea mobilităţii urbane. 
Având astfel, în vedere problematica zonei dată de creșterea accelerată a gradului de motorizare 
din ultimii ani cu efecte semnificative asupra calității mediului urban, traficul pietonal intens, 
parcarea autovehiculelor pe trotuare se impun următoarele acțiuni: 
-departajarea clară a autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală; 
-reabilitarea trotuarelor degradate și a bordurilor de delimitare a carosabilului  
-crearea de facilități destinate bicicliştilor, facilități inexistente în zonă.  
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță 
si securitate, mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
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� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin îmbunătăţirea mobilităţii în zona 
Anadalchioi, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul 
Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiective specifice:  
sistematizarea strazilor din zona Anadalchioi prin reamenajarea tramei stradale, crearea pistelor 
pentru biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, îmbunătaţirea facilităţilor pentru 
pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), realizarea de 
marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Anadalchioi”  are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
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Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Anadalchioi” face parte din planul de 
acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Anadalchioi” și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de 
dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona CET- Medeea” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartierele CET- Medeea,  Municipiul Constanţa, , judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 



493 
 

 
 
 

 



494 
 

 

 
 

4. Perioada de implementare estimată      2017 - 31.12.2023 
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5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă21, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 
proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
10.000.000,00 lei / 9.800.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S.  
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona CET- Medeea”își propune 
reabilitarea/extinderea facilităților pietonale(trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv pentru 
persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, 
reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, precum și reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura 
pietonală. 
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  
 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona 
CET- Medeea” se incadreaza in activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință 
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Zona CET-Medeea este compusă din două cartiere - cartier CET, respectiv cartier Medeea -  
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 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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care se gasesc la periferia Municipiului Constanța, în imediata vecinătate a zonei industriale. 
Cartierul  CET  - este un cartier format în mare parte din locuințele colective, fiind completat, în 
partea de N-E, cu  zonă de case (cu suprafață mică mică comparativ cu restul zonei).  
Limitele cartierului: 
- la nord  - cartier Medeea 
- la est – depozitul de produse petroliere aparținând S.C.Oil Terminal S.A.,  căile ferate 
- la sud – zona industrială Caraiman; 
- la vest– Compexului de Energie Termică – Electrocentrale Constanța SA(de la care îi provine  
și numele), cartier Viile Noi 
 Cartierul este delimitat de următoarele străzi: 
- la nord – Str. Cumpenei; 
- la vest –Bd. Aurel Vlaicu; 
- la sud – Str. Caraiman  
- la est – Str. Spiru Haret, Aleea Pelicanului  
În cartier se află instituții de invățămant (Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Liceul 
Tehnologoc Ghe. Miron Costin, Grup Scolar de Cooperație Constanța, Scoala generală nr.40), o 
grădiniță, o creșă, o piață agro-alimentara, un Club al pensionarilor, Parcul Viitorului și două 
biserici.  
Cartierul este străbătutut de câteva artere rutiere intens circulate, precum B-dul Aurel Vlaicu, Str. 
Cumpenei, Str. Caraiman, Str. Spiru Haret sau Aleea Pelicanului, toate  reprezentând căi rutiere 
foarte importante în zonă, deorece prin intermediul acestora fie este permis accesul la zonele 
rezidențiale învecinate(cartier Medeea, cartier Viile Noi), fie se face legătura cu zona industrială 
sau  Portul Constanța. 
Zona este tranzitată de autovehicule de trafic greu, acestea având ca rută permanentă B-dul Aurel 
Vlaicu(ce reprizintă varianta de ocolire a zonei centrale) și ca destinație Port Constanța. De 
asemenea, autovehiculele de mare tonaj, destinate transportului de mărfuri, care deservesc zona 
industrială, folosesc aceeași rută.  
 Transportul public este asigurat prin intermediilor liniilor de autobuz RATC (nr. 1, 101C, 101M, 
102N, 102P ) și maxi-taxi(nr. 303, 304,305). 
 Medeea – cartier situat între Podul IPMC și Podul de la Butelii, este format  numai din 
locuințele individuale. 
În zonă își desfățoară activitate doar o singură instituție de învățământ(Școala generală nr. 19), 
neexistând alte puncte de interes.  
Limitele cartierului 
   -  la vest – zona industiala(Fabrica de paine Dobrogea S.A. ) 
   -  la est – căile ferate, cartier Brătianu 
   -  la sud – cartier CET; 
Cartierul este delimitat de următoarele străzi: 
- la vest –Bd. Aurel Vlaicu; 
- la sud – Str. Cumpenei  
- la est – Str. Ion Cassian  
Transportul public este asigurat prin intermediul liniilor de autobuz RATC (nr. 1 nr.1, 101C, 
101M, 102N, 102P ) și maxi-taxi(nr. 303, 304,305), acestea netranzitând interiorul cartierului, ci 
doar arterele principale care-l delimitează în partea sudică, respectiv vestică. 
 
Creșterea accelerată a gradului de motorizare din ultimii ani reprezintă o adevărată amenințare, 
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afectând semnificativ calitatea mediului urban. Acest fapt a condus la stabilirea unor obiective 
specifice, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă,care să abordeze mai multe aspecte 
cheie cum ar fi: parcarea autovehiculelor, congestia traficului, distribuția modală, rețelele de 
piste pentru biciclete și pentru pietoni, zonele pietonale, etc.  
Traficul pietonal din municipiul Constanța prezintă o caracteristică de intensitate a traficului, 
determinată de sezonul estival, cu o creștere semnificativă pe anumite zone și intervale. 
Majoritatea trotuarelor ce urmează afi supuse lucrărilor de reparare au suportat de-a lungul 
timpului diverse lucrări de intervenții subterane(bransamente de apa, gaze, etc) care au condus la 
accentuarea deteriorării fundației și îmbrăcăminții, la neuniformitatea(denivelări) și 
neomogenitatea(utilizarea de materiale diverse) acestora.  
De asemenea, parcarea autovehiculelor pe trotuare a accentuat degradarea acestora și a redus 
capacitatea circulației pietonale. De aceea,  prin proiect se urmărește o departajare clară a 
autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală. 
La majoritatea străzilor, inclusiv la cele reabilitate în anii trecuți, trotuarele prezintă deteriorări 
ale îmbrăcăminții actuale, gropi și denivelări cauzate și de arborii de amplasament ca urmare a 
dezvoltării rădacinilor.  
De asemenea, bordurile de delimitare a carosabilului sunt deteriorate sau nu mai au înălțimea de 
siguranță necesară, în foarte multe locuri constatându-se lipsa acestora. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor, acestea sunt inexistente în zonă.  
Deteriorarea căilor rutiere de rulare conduce la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri 
în trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a strazilor din zonă a condus la deteriorarea tramei stradale 
şi a trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a trotuarelor, precum și a străzilor din cartier, nevoia tot mai crescută de 
accesibilizare urbană impune intervenţii în infrastructura acestora urmărindu-se utilizarea mai 
eficientă a spațiului drumului în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai 
prietenoase cu mediul. Astfel, încurajarea transportului public de călători, a deplasărilor 
pietonale şi pe bicicletă va conduce la scăderea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră 
în municipiul Constanţa şi la creşterea mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului : locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
 
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță 
si securitate, mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
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Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
� 1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Îmbunătățirea condițiilor de siguranță a pietonilor si biciclițtilor. 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin îmbunătăţirea mobilităţii în 
zona Cartier Coiciu, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în 
Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în 
municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific:reabilitarea/extinderea facilităților pietonale(trotuare, culoare pietonale, 
alei) inclusiv pentru persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de 
piste/trasee de biciclete, reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, 
precum și reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea 
acestora de infrastructura pietonală. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona CET- Medeea”are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
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- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis Plus” face parte din planul de 
acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Tomis Plus”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare 
a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
-  „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea 
Mamaia” 
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1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Coiciu” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Coiciu,  Municipiul Constanţa, între Casa de Cultura a Sindicatelor Constanța și Institutul 
de Marină, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 
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4. Perioada de implementare estimată      2017 - 2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă22, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
10.000.000 lei / 9.800.000 lei  

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                           
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Coiciu” își propune 
reabilitarea/extinderea facilităților pietonale(trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv pentru 
persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, 
reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, precum și reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura 
pietonală. 
 
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  
 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona 
Coiciu” se incadreaza in activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință 
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului 
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Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 
8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

Cartierul Coiciu poartă numele fostului primar al Constanței de la sfârșitului secolului al XIX – 
lea, Mihail Coiciu, dezvoltându-se pe teritoriul fostului sat Anadalchioi. 
Amplasat aproape de central orașului, între Casa de Cultură și Institutul de Marină, cartierul este 
delimitat de două artere principale ale municipiului (la vest de Str.Dezrobirii, iar la est de B-dul 
Alexandru Lăpușneanu) și se invecinează cu următoarele cartiere: Inel 1, Inel 2, Anadalchioi. 
Cartierul reprezintă o zonă  rezidențială, predominând locuințele individuale cu regim de 
inălțime P+P+2E. Zona este completată și cu funcțiuni comerciale și de servicii de echipamente 
publice și de învățământ. 
Cartierul este străbătutut de trei strazi intens circulate (Str.Barbu Stefănescu Delavrancea, Str. 
Poporului și Str. Baba Novac), una dintre acestea reprezentând o parte din ruta liniei de autobuz 
44. Traficul intens este înregistrat si pe celelate strazi din cartier, acestea făcând legătura între 
cele B-dul A. Lăpușneanu și Str. Dezrobirii. 
Creșterea accelerată a gradului de motorizare din ultimii ani reprezintă o adevărată amenințare, 
afectând semnificativ calitatea mediului urban. Acest fapt a condus la stabilirea unor obiective 
specifice, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă,care să abordeze mai multe aspecte 
cheie cum ar fi: parcarea autovehiculelor, congestia traficului, distribuția modală, rețelele de 
piste pentru biciclete și pentru pietoni, zonele pietonale, etc.  
Traficul pietonal din municipiul Constanța prezintă o caracteristică de intensitate a traficului, 
determinată de sezonul estival, cu o creștere semnificativă pe anumite zone și intervale. 
Majoritatea trotuarelor ce urmează a fi supuse lucrărilor de reparare au suportat de-a lungul 
timpului diverse lucrări de intervenții subterane(bransamente de apa, gaze, etc) care au condus la 
accentuarea deteriorării fundației și îmbrăcăminții, la neuniformitatea(denivelări) și 
neomogenitatea(utilizarea de materiale diverse) acestora.  
De asemenea, parcarea autovehiculelor pe trotuare a accentuat degradarea acestora și a redus 
capacitatea circulației pietonale. De aceea,  prin proiect se urmărește o departajare clară a 
autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală. 
La majoritatea străzilor, inclusiv la cele reabilitate în anii trecuți, trotuarele prezintă deteriorări 
ale îmbrăcăminții actuale, gropi și denivelări cauzate și de arborii de amplasament ca urmare a 
dezvoltării rădacinilor.  
De asemenea, bordurile de delimitare a carosabilului sunt deteriorate sau nu mai au înălțimea de 
siguranță necesară, în foarte multe locuri constatându-se lipsa acestora. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor, acestea sunt inexistente în zonă.  
Deteriorarea căilor rutiere de rulare conduce la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri 
în trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a strazilor din zonă a condus la deteriorarea tramei stradale 
şi a trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a trotuarelor, precum și a străzilor din cartier, nevoia tot mai crescută de 
accesibilizare urbană impune intervenţii în infrastructura acestora urmărindu-se utilizarea mai 
eficientă a spațiului drumului în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai 
prietenoase cu mediul. Astfel, încurajarea transportului public de călători, a deplasărilor 
pietonale şi pe bicicletă va conduce la scăderea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră 
în municipiul Constanţa şi la creşterea mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului : locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 
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9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
 
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță 
si securitate, mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Îmbunătățirea condițiilor de siguranță a pietonilor si biciclistilor. 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin îmbunătăţirea mobilităţii în 
zona Cartier Coiciu, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în 
Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în 
municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: reabilitarea/extinderea facilităților pietonale(trotuare, culoare pietonale, 
alei) inclusiv pentru persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de 
piste/trasee de biciclete, reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, 
precum și reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea 
acestora de infrastructura pietonală. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Coiciu” are drept scop scaderea 
emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in favoarea 
mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public de 
călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
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sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis Plus” face parte din planul de 
acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Tomis Plus”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare 
a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, zona Inel I” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Inel I, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 

 
 

 
4. Perioada de implementare estimată: 2017 - 2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă23, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii 

de proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
10.000.000,00 lei / 9.800.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții 
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020. 

                                                           
23

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S.        
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Inel I” își propune 
reabilitarea/extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv pentru 
persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, 
reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, precum și reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura 
pietonală. 
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  
 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră 
 Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de 
vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei /Grupul țintă vizat 
Zona Inel I este delimitată la Sud–Vest de strada Baba Novac, la Sud-Est de strada Soveja iar la 
Nord-Est de strada Ștefăniță Vodă și reprezintă un cartier nou al municipiului Constanța în care 
predomină ca unități locative casele. Zona pe arterele principale este tranzitată de către mijloace 
de transport în comun, în timp ce accesul în interiorul cartierului, pe străzile interioare se 
realizează prin intermediul autoturismelor personale cât și pietonal. 
Traficul pietonal din municipiul Constanța prezintă o caracteristică de intensitate a traficului, 
determinată de sezonul estival, cu o creștere semnificativă pe anumite zone și intervale. 
Majoritatea trotuarelor ce urmează a fi supuse lucrărilor de reparare au suportat de-a lungul 
timpului diverse lucrări de intervenții subterane (bransamente de apa, gaze, etc) care au condus 
la accentuarea deteriorării fundației și îmbrăcăminții, la neuniformitatea (denivelări) și 
neomogenitatea (utilizarea de materiale diverse) acestora.  
De asemenea, parcarea autovehiculelor pe trotuare a accentuat degradarea acestora și a redus 
capacitatea circulației pietonale. De aceea,  prin proiect se urmărește o departajare clară a 
autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală. 
In cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă au fost abordate mai multe aspecte cheie cum 
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ar fi: parcarea autovehiculelor, congestia traficului, distribuția modală, rețelele de piste pentru 
biciclete și pentru pietoni, zonele pietonale, etc. 
 Având astfel, în vedere problematica zonei dată de creșterea accelerată a gradului de motorizare 
din ultimii ani cu efecte semnificative asupra calității mediului urban, traficul pietonal intens, 
parcarea autovehiculelor pe trotuare se impun următoarele acțiuni: 
-departajarea clară a autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală; 
-reabilitarea trotuarelor degradate și a bordurilor de delimitare a carosabilului  
-crearea de facilități destinate bicicliştilor, facilități inexistente în zonă.  
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță 
si securitate, mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și 
Fondul de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin îmbunătăţirea mobilităţii în zona 
Inel I, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul 
Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiective specifice: sistematizarea strazilor din zona Inel I prin reamenajarea tramei stradale, 
crearea pistelor pentru biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, îmbunătaţirea 
facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu 
dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
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Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Inel I” are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării.  
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu; 
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor 
verzi din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Inel  I” face parte din planul de acțiune pe 
termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în 
vederea finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul 
„Îmbunătățirea mobilității în zona Inel I”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de 
dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, zona Inel II” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Inel II, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 

 
 

 
 

4. Perioada de implementare estimată:            2017 - 2023 
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5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă24, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 
proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
10.000.000,00 lei / 9.800.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Anadalchioi” își propune 
reabilitarea/extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv pentru 
persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, 
reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, precum și reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura 
pietonală. 
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  
 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei /Grupul țintă vizat 
Zona Inel II reprezintă un cartier din municipiului Constanța în care predomină ca unități 
locative blocurile de locuinte. Zona pe arterele principale este tranzitată de către mijloace de 
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transport în comun, în timp ce accesul în interiorul cartierului, pe străzile interioare se realizează 
prin intermediul autoturismelor personale cât și pietonal. Zona este intens frecventată de către 
locuitorii Constanței aici fiind localizate unități de învățământ, cabinete medicale, centre 
comerciale precum și Serviciul de Ambulanță Județean Constanța. Se remarcă un trafic intens, 
lipsa locurilor de parcare fiind și în această zonă o problemă. 
Creșterea accelerată a gradului de motorizare din ultimii ani reprezintă o adevărată amenințare, 
afectând semnificativ calitatea mediului urban. Acest fapt a condus la stabilirea unor obiective 
specifice, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă,care să abordeze mai multe aspecte 
cheie cum ar fi: parcarea autovehiculelor, congestia traficului, distribuția modală, rețelele de 
piste pentru biciclete și pentru pietoni, zonele pietonale, etc.  
Traficul pietonal din municipiul Constanța prezintă o caracteristică de intensitate a traficului, 
determinată de sezonul estival, cu o creștere semnificativă pe anumite zone și intervale. 
De asemenea, parcarea autovehiculelor pe trotuare a accentuat degradarea acestora și a redus 
capacitatea circulației pietonale. De aceea,  prin proiect se urmărește o departajare clară a 
autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală. 
La majoritatea străzilor, inclusiv la cele reabilitate în anii trecuți, trotuarele prezintă deteriorări 
ale îmbrăcăminții actuale, gropi și denivelări cauzate și de arborii de amplasament ca urmare a 
dezvoltării rădacinilor.  
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor, acestea sunt inexistente în zonă.  
Având astfel, în vedere problematica zonei dată de creșterea accelerată a gradului de motorizare 
din ultimii ani cu efecte semnificative asupra calității mediului urban, traficul pietonal intens, 
parcarea autovehiculelor pe trotuare se impun următoarele acțiuni: 
-departajarea clară a autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală; 
-reabilitarea trotuarelor degradate și a bordurilor de delimitare a carosabilului  
-crearea de facilități destinate bicicliştilor, facilități inexistente în zonă.  
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță 
si securitate, mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
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� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin îmbunătăţirea mobilităţii în zona 
Inel II, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul 
Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiective specifice:  
sistematizarea strazilor din zona Inel II prin reamenajarea tramei stradale, crearea pistelor pentru 
biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, îmbunătaţirea facilităţilor pentru pietoni 
(trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi 
indicatoare.. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Inel II”  are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
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Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Inel II” face parte din planul de acțiune pe 
termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Inel II”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a 
municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Km 4-Faleză Sud” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartierele Km 4-Faleză, în sudul Constanței,  Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea 
sud-est, România 
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4. Perioada de implementare estimată      2017 - 31.12.2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă25, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
10.000.000,00 lei / 9.800.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                           
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Km 4-Faleză Sud” își propune 
reabilitarea/extinderea facilităților pietonale(trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv pentru 
persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, 
reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, precum și reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura 
pietonală. 
 
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  
 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
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asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „„Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona 
Km 4-Faleză Sud” se ncadreaza în activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință 
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
 
Zona Km 4 - Faleză Sud este compusă din două cartere – cartier Km 4, respectiv cartier Faleză 
Sud - situate în sudul Constanței, fiind  printre puținele cartiere din municipiu care au o denumire 
oficială și limite teritoriale bine definite. 
Cartier Km 4 
Denumirea provine de la calea ferată, mai precis  „Km 4” însemnând 4 kilometri pe calea ferată 
începând de la vechea Gară(care a funcționat, până în anul 1960, în centrul orașului -întrea 
actuala Primărie și actualul Tribunal).  
Limitele cartierului: 
- la nord  - cartierul Far; 
- la est –Portul Constanța Nord(“Valea Portului”); 
- la sud – cartierul Faleză Sud, Str. Pajurei; 
- la vest– cartierul Zona Industrială Caraiman, Km 4-5, cartierul Constanta Sud(pe o porțiune 
foarte mică), Șos. Mangaliei, calea ferata Constanța-Mangalia(Str. Viorelelor) 
Lungimea totala a străzilor  - cca 5100 m 
Suprafața totală a cartierului  - aproximativ 28 ha, iar perimetrul este de 2,2 km. 
În zonă predomină locuințele individuale(case și vile), în ultimii ani construindu-se și locuinte 
colective, acestea fiind amplasate în nordul  cartierului.  
În cartier, transportul public este asigurat prin intermediul: 
- autobuzelor nr. 2-43 , 5-40, aparținând R.A.T.C. ; 
- microbuzelor maxi-taxi  nr. 301, 302, 303); 
- microbuzelor si autobuzelor spre Mangalia și sudul Litoralului(acestea tranziteaza o parte 
din cartier, având stație în zona Marketului Carefour- fost Billa). 
În cartier iși desfășoară activitatea Scoala Generală nr 16, în zonă neexistând alte puncte de 
interes.  
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Cartier Faleză Nord   
Numele  i se trage de la faptul că este construit pe faleza orașului, în partea de sud a acestuia. 
Denumirea populară este ”Poarta 6”, dupa Poarta 6 de intrare în Port, situată în extremitatea 
sudică a cartierului.   
Limitele cartierului: 
- la nord  - cartierul Km 4; 
- la est –Portul Constanța Nord(“Valea Portului”); 
- la sud – Stația de epurare Constanța Sud, calea ferată Constanța-Mangalia; 
- la vest– calea ferată Constanța-Mangalia. 
Lungimea totală a străzilor  - aproximativ 6.300 m 5100 m 
Suprafața totală a cartierului  - aproximativ 52 ha, iar perimetrul este de 3,49 km. 
Cartierul este format în totalitate din locuințe colective,pe lîngă acestea existând și alte cladiri de 
tip școli, spîii comerciale, pieîe, etc. Cartierul cuprinde și o parte din Valea Portului. 
În cartier se află două licee(Liceul Lucian Blaga și Colegiul Tehnic de Marină Alexandru Ioan 
Cuza), două grădinițe, o piata agro-alimentara(Piața Roșie),Parcul Faleză Sud, o biserică și două 
hoteluri.  
Transportul public este asigurat prin intermediilor liniilor de autobuz RATC (nr.2-42, 13b) și 
maxi-taxi nr 302. 
 
Creșterea accelerată a gradului de motorizare din ultimii ani reprezintă o adevărată amenințare, 
afectând semnificativ calitatea mediului urban. Acest fapt a condus la stabilirea unor obiective 
specifice, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă,care să abordeze mai multe aspecte 
cheie cum ar fi: parcarea autovehiculelor, congestia traficului, distribuția modală, rețelele de piste 
pentru biciclete și pentru pietoni, zonele pietonale, etc.  
Traficul pietonal din municipiul Constanța prezintă o caracteristică de intensitate a traficului, 
determinată de sezonul estival, cu o creștere semnificativă pe anumite zone și intervale. 
Majoritatea trotuarelor ce urmează afi supuse lucrărilor de rparare au suportat de-a lungul 
timpului diverse lucrări de intervenții subterane(bransamente de apa, gaze, etc) care au condus la 
accentuarea deteriorării fundației și îmbrăcăminții, la neuniformitatea(denivelări) și 
neomogenitatea(utilizarea de materiale diverse) acestora.  
De asemenea, parcarea autovehiculelor pe trotuare a accentuat degradarea acestora și a redus 
capacitatea circulației pietonale. De aceea,  prin proiect se urmărește o departajare clară a 
autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală. 
La majoritatea străzilor, inclusiv la cele reabilitate în anii trecuți, trotuarele prezintă deteriorări 
ale îmbrăcăminții actuale, gropi și denivelări cauzate și de arborii de amplasament ca urmare a 
dezvoltării rădacinilor.  
De asemenea, bordurile de delimitare a carosabilului sunt deteriorate sau nu mai au înălțimea de 
siguranță necesară, în foarte multe locuri constatându-se lipsa acestora. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor, acestea sunt inexistente în zonă.  
Deteriorarea căilor rutiere de rulare conduce la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri 
în trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a strazilor din zonă a condus la deteriorarea tramei stradale 
şi a trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a trotuarelor, precum și a străzilor din cartier, nevoia tot mai crescută de 
accesibilizare urbană impune intervenţii în infrastructura acestora urmărindu-se utilizarea mai 
eficientă a spațiului drumului în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai 
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prietenoase cu mediul. Astfel, încurajarea transportului public de călători, a deplasărilor pietonale 
şi pe bicicletă va conduce la scăderea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră în 
municipiul Constanţa şi la creşterea mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului : locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
 
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Îmbunătățirea condițiilor de siguranță a pietonilor si biciclițtilor. 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin îmbunătăţirea mobilităţii în zona 
Cartier Coiciu, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul 
Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific:reabilitarea/extinderea facilităților pietonale(trotuare, culoare pietonale, 
alei) inclusiv pentru persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de 
piste/trasee de biciclete, reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, 
precum și reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea 
acestora de infrastructura pietonală. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Km 4-Faleză Sud” are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
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favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Km 4-Faleză Sud”  face 
parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Tomis Plus”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare 
a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
-  „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea 
Mamaia” 
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1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, zona KM 4-5” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier KM 4-5, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 

 
 

 
4. Perioada de implementare estimată: 2017 - 31.12.2023 
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5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă26, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 
proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
10.000.000,00 lei / 9.800.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                       
Lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate 
transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, 
culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  
reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor cât și al bicicliștilor. 
 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos, cu mijloacele de transport 
in comun, și cu bicicleta, prin asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum și 
realizarea de  piste pentru bicicliști astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o 
opțiune mai puţin atractivă, creându-se astfel condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și 
a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniile de intervenție: 
- A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru 
pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a 
infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru 
transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
Si  
- B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete - Codul 

                                                           
26

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Imbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, 
zona Km 4-5” se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință 
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei /Grupul țintă vizat 
Zona km 4-5 este o zonă a municipiului Constanța în care alternează unitățile locative 
reprezentate de case cu cele reprezentate de blocuri de locuințe. Zona, pe arterele principale, este 
tranzitată de către mijloace de transport în comun, în timp ce accesul în interiorul cartierului, pe 
străzile interioare se realizează atat prin intermediul autoturismelor personale cât și pietonal. 
Astfel, la SE pe Soseaua Mangaliei (E87), NE pe Bulevardul Aurel Vlaicu și NV predomină 
blocurile de locuințe iar în partea de SV predomină casele. 
Având astfel, în vedere problematica zonei dată de creșterea accelerată a gradului de motorizare 
din ultimii ani cu efecte semnificative asupra calității mediului urban, traficul pietonal intens, 
parcarea autovehiculelor pe trotuare se impun următoarele acțiuni: 
-departajarea clară a autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală; 
-reabilitarea trotuarelor degradate și a bordurilor de delimitare a carosabilului  
-reabilitarea căilor rutiere de rulare degradate si crearea de benzi dedicate transportului in 
comun, reducînd astfel aglomerarea și întârzierile în trafic. 
-crearea de facilități destinate bicicliştilor, facilități inexistente în zonă.  
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
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de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa prin îmbunătățirea  condițiilor de siguranță a traficului  
automobiliștilor, pietonilor. 
Reducerea poluării aerului – in special a emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona Km 4-5, creşterea gradului de siguranţă a traficului  
Obiective specifice: sistematizarea infrastructurii din cartierul Km 4-5 prin reamenajarea tramei 
stradale, crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport în comun şi a pistelor pentru 
biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, 
îmbunătaţirea facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane 
cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Km 4-5”  are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
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din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Km 4-5” face parte din planul de acțiune 
pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Km 4-5 ”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a 
municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, zona Gară -Șoseaua Mangaliei -

Abator” 
2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Gară -Șoseaua Mangaliei -Abator, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea 
sud-est, România 
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4. Perioada de implementare estimată: 2017 - 31.12.2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă27, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
10.000.000,00 lei / 9.800.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S.     
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, zona zona Gară -Șoseaua 
Mangaliei -Abator” își propune: 
-reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun;  
-reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze; 
-reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități; 
-crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o rețea integrată funcțională;  
-reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.        
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  

                                                           
27

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniilede intervenție: 
- A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere în vederea  construirii 
/extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv 
construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 
(partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și 
trasee pietonale) etc., după caz; 
si  
- B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei /Grupul țintă vizat 
Zona Gară -Șoseaua Mangaliei -Abator este o zonă în care predomină ca unități locative 
blocurile de locuinté. Zona, pe arterele principale, este tranzitată de mijloace de transport în 
comun, în timp ce accesul în interiorul cartierului, pe străzile interioare se realizează prin 
intermediul autoturismelor personale cât și pietonal. 
Creșterea accelerată a gradului de motorizare din ultimii ani reprezintă o adevărată amenințare, 
afectând semnificativ calitatea mediului urban. Acest fapt a condus la stabilirea unor obiective 
specifice, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă,care să abordeze mai multe aspecte 
cheie cum ar fi: parcarea autovehiculelor, congestia traficului, distribuția modală, rețelele de 
piste pentru biciclete și pentru pietoni, zonele pietonale, etc.  
Traficul pietonal din municipiul Constanța prezintă o caracteristică de intensitate a traficului, 
determinată de sezonul estival, cu o creștere semnificativă pe anumite zone și intervale. 
Majoritatea trotuarelor ce urmează a fi supuse lucrărilor de reparare au suportat de-a lungul 
timpului diverse lucrări de intervenții subterane (bransamente de apa, gaze, etc) care au condus 
la accentuarea deteriorării fundației și îmbrăcăminții, la neuniformitatea (denivelări) și 
neomogenitatea (utilizarea de materiale diverse) acestora.  
De asemenea, parcarea autovehiculelor pe trotuare a accentuat degradarea acestora și a redus 
capacitatea circulației pietonale. De aceea,  prin proiect se urmărește o departajare clară a 
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autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor, acestea sunt inexistente în zonă.  
Starea tot mai precară a trotuarelor, precum și a străzilor din cartier, nevoia tot mai crescută de 
accesibilizare urbană impune intervenţii în infrastructura acestora urmărindu-se utilizarea mai 
eficientă a spațiului drumului în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai 
prietenoase cu mediul. Astfel, încurajarea transportului public de călători, a deplasărilor 
pietonale şi pe bicicletă va conduce la scăderea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră 
în municipiul Constanţa şi la creşterea mobilităţii urbane. 
Având astfel, în vedere problematica zonei dată de creșterea accelerată a gradului de motorizare 
din ultimii ani cu efecte semnificative asupra calității mediului urban, traficul pietonal intens, 
parcarea autovehiculelor pe trotuare se impun următoarele acțiuni: 
-departajarea clară a autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală; 
-reabilitarea trotuarelor degradate și a bordurilor de delimitare a carosabilului  
-reabilitarea căilor rutiere de rulare degradate, reducînd astfel aglomnerarea și întârzierile în 
trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
-crearea de facilități destinate bicicliştilor, facilități inexistente în zonă.  
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță 
si securitate, mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin îmbunătăţirea mobilităţii în zona 
Anadalchioi, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul 
Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
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Obiective specifice:  
-reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare dedicate 
transportului în comun; 
-reabilitarea/reamenajarea stațiilor de autobuze; 
-reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități: 
-crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora intr-o rețea integrată funcțională; 
-reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Gară -Șoseaua Mangaliei-
Abator are drept scop scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii 
autoturismului personal in favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de 
transport (transportul public de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea 
durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
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1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Gară -Șoseaua Mangaliei –Abator face 
parte din planul de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Inel II”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a 
municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
 - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul      “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Palas” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii          UAT Municipiul Constanţa 
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

Zona Palas, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea Sud-Est, România. 
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4. Perioada de implementare estimată   2017-2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă28, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
5.000.000, 00 lei / 4.900.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
Lucrări de reabilitarea a infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate 
transportului în comun, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, 
culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  
reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Palas” își propune dezvoltarea 
unui sistem de transport public atractiv și eficient, crearea și extinderea unei rețele coerente de 
piste/trasee de biciclete, precum şi crearea/modernizarea unui traseu pietonal confortabil pentru 
pietoni prin resistematizarea spațiului drumului în zona Palas.  
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transportului public de călători, 

                                                           
28

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la autoturismele personale, 
precum şi a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport (pietonal și 
velo). De asemenea, proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o 
opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de 
utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, 
zona Palas” se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință 
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
 
Palas este un cartier din Constanța, situat în partea de vest a orașului, vecin cu cartierele I.C. 
Brătianu, Medeea și Zona Industrială. Pe deasupra acestui cartier trece Podul de la IPMC. 
Cartierul beneficiază de prezența unei mici gări de călători, CFR Palas, a unui cimitir - 
Constantin Predescu, a Parohiei Sf.Ap. Andrei, a Grupului Școlar Agricol Palas Constanța, 
denumit de curând Colegiul Tehnic Pontica Constanța, situat pe Bulevardul I.C.Brătianu, şi 
Grupul Școlar Gheorghe Duca Constanța (Școala de Arte și Meserii CFR - fost Liceu C.F.R. 
Constanța). Grupul Școlar Gheorghe Duca este situat pe Strada Vifor Haiducul. Cartierul Palas 
beneficiază și de prezența a două școli, Școala 31 și Școala 20 - Marin Sorescu. Tot în cartierul 
Palas se găsește și Muzeul Oii, imediat după Colegiul Tehnic Pontica. Se impune, prin prezență, 
și clădirea principală a Jandarmeriei Române, care se învecinează cu unul din sediile SMURD 
Constanta, iar în spatele acestora, Secția IV de Poliție. In zona Palas se află Romstal - specializat 
în comercializarea echipamentelor de instalaţii pentru construcţii,  o Fabrică de Papetărie 
(Dacris), o minifabrică de detergenți și una de producere a sacilor (în fostul sediu al IPMC-ului). 
În iarna 2008 - 2009, a fost ridicată  prima microcentrală ce oferă beneficiarilor apă caldă și 
căldură (iarna) în mod continuu.  
Axul principal al cartierului este Bd. I.C.Brătianu. Accesul în cartier este asigurat de străzile 
Dumitru Sasu, Vasile Sasu, Crişului, Oltului, Someş, Abrud, Aleea Trotuş. 
Cartierul Palas marchează totodată și limita administrativă orașului Constanța, deoarece aici 
începe drumul național ce duce spre Valu lui Traian și Murfatlar. 
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In zona Palas se asigură în prezent: 
- transportul public atat la nivelul municipiului Constanţa  (prin liniile 48 (Poarta 2 Port -
 CFR Palas), 48B (CFR Palas - Gară), 101 (Gară - Depou - SA Palas) și 101C (C.E.T. - Gară -
 Centru) și de GMS, prin linia de maxi-taxi 310 (Sat Vacanță - Palas)) cât şi la nivel metropolitan 
şi regional (linii de autobuz şi microbuz către localităţile ZMC limitrofe municipiului Constanţa 
şi CFR – gara Palas); 
- transportul de mărfuri naţional, regional, metropolitan; 
- facilităţi pietonale (trotuare); 
- staţii care deservesc transportul în comun; 
- legătura cu A 4 . 
 
Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură 
funcţionalitatea aferentă. 
 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor şi căile de rulare dedicate mijloacelor de 
transport în comun, acestea sunt inexistente în zona Palas, conducând la îngreunarea traficului, la 
aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a celor proprietate 
privată. 
Având în vedere legătura cu autostrada A 4, precum şi sediul unor dealeri auto şi R.A.R., în zona 
din imediata vecinătate, care concentrează un număr mare de clienți şi posesori de autovehicule 
proprietate privată, se creează blocaje, iar traficul se desfăşoară cu mare dificultate. 
 
Modul haotic şi intensiv de utilizare atât atât a  bulevardului I.C.Brătianu cât şi a străzilor din 
zona Palas a condus la deteriorarea tramei stradale şi a trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi 
totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a căilor de acces, nevoia tot mai crescută de accesibilizare urbană impune 
intervenţii în infrastructură urmărindu-se încurajarea utilizării transportului public de călători, a 
deplasării pietonale şi pe bicicletă, în vederea scăderii emisiilor de carbon în municipiul 
Constanţa şi a creşterii mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turişti, agenţi economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții. 
 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitare a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
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Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea  
Obiectivului general: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona Palas, creşerea gradului de siguranţă a traficului în municipiul 
Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii 
vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectivului specific: sistematizarea zonei Palas prin reamenajarea tramei stradale, crearea 
căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru biciclete, 
reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, îmbunătaţirea 
facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu 
dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare. 
 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Municipiul Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Palas” are drept scop scăderea 
emisiilor de dioxid de carbon urmare a renunțării utilizării autoturismului personal in favoarea 
unor mijloace alternative de transport (transportul public de călători, pietonal, velo, etc.) 
urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale urbane de 
influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilităţi, crearea de facilităţi de acces/ dotări specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
 
Parte integrantă a pachetului de proiecte gândite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijină dezvoltarea urbană durabilă în cadrul măsurii privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială şi reabilitarea infrastructurii educaţionale. 
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Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalității implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare şi reamenajare integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia  
- Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – 
Cazino – Port Tomis  
- Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
 
Totodată, “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Palas” face parte din planul 
de acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate în etapa de pregătire în vederea 
finanţării în exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul și care 
împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului Constanța și a zonei 
sale de influență, după cum urmează: 
-  Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
       - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, zona Palazu Mare” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Palazu Mare, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 
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4. Perioada de implementare estimată: 2017 - 31.12.2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă29, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
5.000.000,00 lei / 4.900.000 lei  

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

                                                           
29

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                     
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în mun. Constanța, zona Palazu Mare” își propune 
reabilitarea/extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv pentru 
persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, 
reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, precum și reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura 
pietonală. 
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  
 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul se incadreaza in activitățile eligibile sprijinite prin Axa 
prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei /Grupul țintă vizat 
Zona Palazu Mare se află pe malul lacului Siutghiol, fiind zonă a municipiului Constanța în care 
unitățile locative sunt reprezentate de case. Zona pe arterele principale este tranzitată de către 
mijloace de transport în comun, în timp ce accesul în interiorul cartierului, pe străzile interioare 
se realizează prin intermediul autoturismelor personale cât și pietonal. Zona este intens circulată 
aici fiind localizate unități de învățământ, biserici ortodoxe, o moschee. dispensare, un cimitir 
precum și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța și Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare. 
Având astfel, în vedere problematica zonei dată de creșterea accelerată a gradului de motorizare 
din ultimii ani cu efecte semnificative asupra calității mediului urban, traficul pietonal intens, 
parcarea autovehiculelor pe trotuare se impun următoarele acțiuni: 
-departajarea clară a autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală; 
-reabilitarea trotuarelor degradate și a bordurilor de delimitare a carosabilului  
-reabilitarea căilor rutiere de rulare degradate, reducînd astfel aglomnerarea și întârzierile în trafic 
atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
-crearea de facilități destinate bicicliştilor, facilități inexistente în zonă.  
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Grupul țintă al proiectului:locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță 
si securitate, mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanţa prin îmbunătăţirea mobilităţii în zona 
Anadalchioi, creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul 
Constanţa şi în Zona Metropolitană Constanţa 
Obiective specifice:  
sistematizarea strazilor din zona Palazu Mare prin reamenajarea tramei stradale, crearea pistelor 
pentru biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, îmbunătaţirea facilităţilor pentru 
pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), realizarea de 
marcaje şi indicatoare. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Palazu Mare”  are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
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sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Palazu Mare” face parte din planul de 
acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Palazu Mare”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare 
a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
 - „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis I” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    
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3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Tomis I, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 

 

 
4. Perioada de implementare estimată      2017 - 2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă30, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
10.000.000,00 lei / 9.800.000 lei  

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 

                                                           
30

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-
2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                       
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis I”  își propune: 
-reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități: 
-crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora intr-o rețea integrată funcțională; 
-reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor. 
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  
 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona 
Tomis I” se incadreaza in activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință 
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Prog Pentru 
atingerea Obiectivului specific 4.1, sunt finanțate activități care, printr-o abordare integrată, 
contribuie în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră 
(GES), echivalent CO2, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor 
reşedinţă de judeţ, generate, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor proprietate 
personală pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei /Grupul țintă vizat 
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Cartierul Tomis I reprezintă o zonă a municipiului Constanța în care predomină ca unități locative 
casele. Zona pe arterele principale este tranzitată de către mijloace de transport în comun, în timp 
ce accesul în interiorul cartierului, pe străzile interioare se realizează prin intermediul 
autoturismelor personale cât și pietonal. 
 
Având astfel, în vedere problematica zonei dată de creșterea accelerată a gradului de motorizare 
din ultimii ani cu efecte semnificative asupra calității mediului urban, traficul pietonal intens, 
parcarea autovehiculelor pe trotuare se impun următoarele acțiuni: 
-departajarea clară a autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală; 
-reabilitarea trotuarelor degradate și a bordurilor de delimitare a carosabilului  
-reabilitarea căilor rutiere de rulare degradate, reducînd astfel aglomnerarea și întârzierile în trafic 
atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
-crearea de facilități destinate bicicliştilor, facilități inexistente în zonă.  
 
Grupul țintă al proiectului: locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 
 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
 
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, promovează 
şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță si securitate, 
mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa prin îmbunătățirea  condițiilor de siguranță a traficului  automobiliștilor, 
pietonilor. 
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Reducerea poluării aerului – in special a emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona Tomis Plus, creşterea gradului de siguranţă a traficului  
Obiective specifice:  
-reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare dedicate transportului 
în comun; 
-reabilitarea/reamenajarea stațiilor de autobuze; 
-reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități: 
-crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora intr=o rețea integrată funcțională; 
-reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis I”  are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 -  
MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
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mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis I” face parte din planul de acțiune pe 
termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Tomis I”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a 
municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis II” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    
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3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Tomis II, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 

 

 
4. Perioada de implementare estimată      2017 - 31.12.2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă31, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
10.000.000,00 lei / 9.800.000 lei  

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 

                                                           
31

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-
2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                       
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis II”  își propune: 
-reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități: 
-crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora intr-o rețea integrată funcțională; 
-reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor. 
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  
 De asemenea, proiectul urmărește creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona 
Tomis II” se incadreaza in activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință 
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Prog Pentru 
atingerea Obiectivului specific 4.1, sunt finanțate activități care, printr-o abordare integrată, 
contribuie în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră 
(GES), echivalent CO2, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor 
reşedinţă de judeţ, generate, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor proprietate 
personală pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniile de intervenție: 
 A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători: 
Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz) - Codul 043; 
� Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
mijloacele de transport public de călători - Codul 043; 
� Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru 
pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a 
infrastructurii rutiere - Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi separate pentru 
transportul public)/ 090 (piste pentru biciclete și trasee pietonale) etc, după caz; 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători – Codul 032/Codul 034, după caz. 
si 
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B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei /Grupul țintă vizat 
 
Cartierul Tomis II reprezintă o zonă a municipiului Constanța în care predomină ca unități 
locative casele. Zona pe arterele principale este tranzitată de către mijloace de transport în comun 
(Bd.Mamaia, Strada Ion Rațiu, Strada Mircea cel Bătrân) în timp ce accesul în interiorul 
cartierului, pe străzile interioare se realizează prin intermediul autoturismelor personale cât și 
pietonal. 
 
Având astfel, în vedere problematica zonei dată de creșterea accelerată a gradului de motorizare 
din ultimii ani cu efecte semnificative asupra calității mediului urban, traficul pietonal intens, 
parcarea autovehiculelor pe trotuare se impun următoarele acțiuni: 
- departajarea clară a autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală; 
- reabilitarea trotuarelor degradate și a bordurilor de delimitare a carosabilului  
- reabilitarea căilor rutiere de rulare degradate, reducînd astfel aglomerarea și întârzierile în trafic 
atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
-crearea de facilități destinate bicicliştilor, facilități inexistente în zonă.  
 
Grupul țintă al proiectului:locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, promovează 
şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță si securitate, 
mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 
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10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa prin îmbunătățirea  condițiilor de siguranță a traficului  automobiliștilor, 
pietonilor. 
Reducerea poluării aerului – in special a emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona Tomis Plus, creşterea gradului de siguranţă a traficului  
Obiective specifice:  
-reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare dedicate transportului 
în comun; 
-reabilitarea/reamenajarea stațiilor de autobuze; 
-reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități: 
-crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora intr=o rețea integrată funcțională; 
-reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis II”  are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
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complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 -  
MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis II” face parte din planul de acțiune 
pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Tomis II”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a 
municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis III” 
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2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Tomis III, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 

 

 
4. Perioada de implementare estimată:     2017 - 31.12.2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă32, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
15.000.000,00 lei / 14.700.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 

                                                           
32

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 
4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-
2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                       
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis III”  își propune: 
-reabilitarea căii de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare dedicate transportului în 
comun; 
-reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze; 
-reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități: 
-crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora intr-o rețea integrată funcțională; 
-reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor. 
 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei /Grupul țintă vizat 
 
Cartierul Tomis III reprezintă o zonă a municipiului Constanța în care predomină ca unități 
locative blocurile de locuințe. Zona este tranzitată de către mijloace de transport în comun, 
accesul realizându-se prin intermediul mijloacelor de transport în comun, autoturismelor 
personale cât și pietonal. 
 
Având astfel, în vedere problematica zonei dată de facilități rutiere precare ce nu îndeplinesc 
standardele actuale şi nu asigură funcţionalitatea aferentă, facilităţile destinate bicicliştilor şi căile 
de rulare dedicate mijloacelor de transport în comun inexistente, conducând la îngreunarea 
traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a celor 
proprietate privată, creșterea accelerată a gradului de motorizare din ultimii ani cu efecte 
semnificative asupra calității mediului urban, traficul pietonal intens, parcarea autovehiculelor pe 
trotuare se impun următoarele acțiuni: 
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-reabilitarea căii de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare dedicate transportului în 
comun; 
-departajarea clară a autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală; 
-reabilitarea trotuarelor degradate și a bordurilor de delimitare a carosabilului  
-reabilitarea căilor rutiere de rulare degradate, reducînd astfel aglomerarea și întârzierile în trafic 
atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
-crearea de facilități destinate bicicliştilor, facilități inexistente în zonă.  
 
Grupul țintă al proiectului:locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
 
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, promovează 
şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță si securitate, 
mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa prin îmbunătățirea  condițiilor de siguranță a traficului  automobiliștilor, 
pietonilor. 
Reducerea poluării aerului – in special a emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona Tomis Plus, creşterea gradului de siguranţă a traficului  
Obiective specifice:  
-reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare dedicate transportului 
în comun; 
-reabilitarea/reamenajarea stațiilor de autobuze; 
-reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități: 
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-crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora intr=o rețea integrată funcțională; 
-reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis III”  are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 -  
MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis III” face parte din planul de acțiune 
pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Tomis III”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a 
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municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis Nord” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Tomis Nord, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, România 

 

 
4. Perioada de implementare estimată:     2017 - 2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă33, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
15.000.000,00 lei / 14.700.000 lei  

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 

                                                           
33

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 
4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-
2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                       
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis Nord”  își propune: 
-reabilitarea căii de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare dedicate transportului în 
comun; 
-reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze; 
-reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități: 
-crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora intr-o rețea integrată funcțională; 
-reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor. 
 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, 
urmărind în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor 
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei /Grupul țintă vizat 
 
Cartierul Tomis Nord  este un cartier al municipiului Constanța, împărțit în două zone Tic-Tac și 
Cireșica, în care predomină ca unități locative blocurile de locuințe. Zona este tranzitată de către 
mijloace de transport în comun, accesul realizându-se prin intermediul mijloacelor de transport în 
comun, autoturismelor personale cât și pietonal. 
Având astfel, în vedere problematica zonei dată de facilități rutiere precare ce nu îndeplinesc 
standardele actuale şi nu asigură funcţionalitatea aferentă, facilităţile destinate bicicliştilor şi căile 
de rulare dedicate mijloacelor de transport în comun inexistente, conducând la îngreunarea 
traficului, la aglomerări şi întârzieri în trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a celor 
proprietate privată, creșterea accelerată a gradului de motorizare din ultimii ani cu efecte 
semnificative asupra calității mediului urban, traficul pietonal intens, parcarea autovehiculelor pe 
trotuare se impun următoarele acțiuni: 
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-reabilitarea căii de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare dedicate transportului în 
comun; 
-departajarea clară a autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală; 
-reabilitarea trotuarelor degradate și a bordurilor de delimitare a carosabilului  
-reabilitarea căilor rutiere de rulare degradate, reducînd astfel aglomerarea și întârzierile în trafic 
atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
-crearea de facilități destinate bicicliştilor, facilități inexistente în zonă.  
 
Grupul țintă al proiectului:locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
 
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, promovează 
şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță si securitate, 
mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
� 1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa prin îmbunătățirea  condițiilor de siguranță a traficului  automobiliștilor, 
pietonilor. 
Reducerea poluării aerului – in special a emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona Tomis Plus, creşterea gradului de siguranţă a traficului  
Obiective specifice:  
-reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare dedicate transportului 
în comun; 
-reabilitarea/reamenajarea stațiilor de autobuze; 
-reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități: 
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-crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora intr=o rețea integrată funcțională; 
-reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Tomis Nord”  are drept scop 
scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in 
favoarea mersului pe jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public 
de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului 
Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 -  
MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis Plus” face parte din planul de 
acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
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mobilității în zona Tomis Plus”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare 
a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul  „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis Plus” 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii UAT Municipiul Constanţa    

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 
Cartier Tomis Plus, zona de nord,  Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, Regiunea sud-est, 
România 

 

 
4. Perioada de implementare estimată      2017 - 31.12.2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă34, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
10.000.000,00 lei / 9.800.000 lei  

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 

                                                           
34

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
                           
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis Plus”  își propune reabilitarea/extinderea 
facilităților pietonale(trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv pentru persoane cu dizabilități, 
crearea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, reabilitarea căilor rutiere de 
rulare și reorganizarea traficului auto, precum și reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Scopul acestor intervenții este să imbunătățească siguranța și confortul de mișcare atât al 
pietonilor, cât și al bicicliștilor, reducându-se astfel numărul accidentelor.  
 De asemenea, proiectul urmărește  creșterea ponderii mersului pe jos și cu bicicleta prin 
asigurarea unei infrastructuri pietonale adecvate, precum  și realizarea de  piste pentru bicicliști 
astfel încât utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă,  creându-
se astfel  condiții pentru reducerea nivelurilor de poluanți și a emisiilor de  gaze cu efect de seră. 
Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din 
domeniul de intervenție  
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
� Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete - Codul 
090; 
� Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale - Codul 
090; 
� Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 
Codul 044; 
Astfel, activitățile propuse prin proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis Plus” se 
incadreaza in activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, 
Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin 
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional 
Regional (POR) 2014-2020. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
 
Cartierul Tomis Plus reprezintă cea mai nouă dezvoltată zonă a municipiului Constanța – un 
ansamblu rezidențial format din subansambluri de blocuri și vile(aproximativ 700 de unități 
locative) care formează împreună o comunitate constituită în ultimii zece ani. 
Această zona, aflată în partea nordică a orașului, în imediata vecinătate a complexului comercial 
Tom,  prezintă avantajul de a se situa la distanțe mici față de Stațiunea Mamaia, Universitatea 
Ovidius, Parc Tăbăcărie  sau de alte zone cheie ale orașului. 
 
Creșterea accelerată a gradului de motorizare din ultimii ani reprezintă o adevărată amenințare, 
afectând semnificativ calitatea mediului urban. Acest fapt a condus la stabilirea unor obiective 
specifice, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă,care să abordeze mai multe aspecte 
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cheie cum ar fi: parcarea autovehiculelor, congestia traficului, distribuția modală, rețelele de piste 
pentru biciclete și pentru pietoni, zonele pietonale, etc.  
Traficul pietonal din municipiul Constanța prezintă o caracteristică de intensitate a traficului, 
determinată de sezonul estival, cu o creștere semnificativă pe anumite zone și intervale. 
Majoritatea trotuarelor ce urmează afi supuse lucrărilor de rparare au suportat de-a lungul 
timpului diverse lucrări de intervenții subterane(bransamente de apa, gaze, etc) care au condus la 
accentuarea deteriorării fundației și îmbrăcăminții la neuniformitatea(denivelări) și 
neomogenitatea(utilizarea de materiale diverse) acestora.  
De asemenea, parcarea autovehiculelor pe trotuare a accentuat degradarea acestora și a redus 
capacitatea circulației pietonale. De aceea,  prin proiect se urmărește o departajare clară a 
autovehiculelor parcate de infrastructura pietonală. 
La majoritatea străzilor, inclusiv la cele reabilitate în anii trecuți, trotuarele prezintă deteriorări 
ale îmbrăcăminții actuale, gropi și denivelări cauzate și de arborii de amplasament ca urmare a 
dezvoltării rădacinilor.  
De asemenea, bordurile de delimitare a carosabilului sunt deteriorate sau nu mai au înălțimea de 
siguranță necesară, în foarte multe locuri constatându-se lipsa acestora.Z 
Toate aceste facilităţi sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale şi nu asigură 
funcţionalitatea aferentă unui trafic intens mai ales pe timpul sezonului estival. 
În ceea ce priveşte facilităţile destinate bicicliştilor, acestea sunt inexistente în zonă.  
Deteriorarea căilor rutiere de rulare conduce la îngreunarea traficului, la aglomerări şi întârzieri 
în trafic atât a mijoacelor de transport în comun cât şi a autovehiculelor proprietate privată. 
Modul haotic şi intensiv de utilizare a strazilor din zonă a condus la deteriorarea tramei stradale 
şi a trotuarelor, îngreunand mobilitatea şi totodată punând în pericol siguranţa traficului. 
Starea tot mai precară a trotuarelor, precum și a străzilor din cartier, nevoia tot mai crescută de 
accesibilizare urbană impune intervenţii în infrastructura acestora urmărindu-se utilizarea mai 
eficientă a spațiului drumului în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai 
prietenoase cu mediul. Astfel, încurajarea transportului public de călători, a deplasărilor pietonale 
şi pe bicicletă va conduce la scăderea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră în 
municipiul Constanţa şi la creşterea mobilităţii urbane. 
Grupul țintă al proiectului : locuitorii municipiului Constanţa, locuitorii Zonei Metropolitane 
Constanţa, turiştii, agenţii economici. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, prin lucrări de reabilitarea a 
infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de căi de rulare dedicate transportului în comun, 
reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), crearea de piste pentru bicicliști,  reorganizarea 
facilităților de stocare a autovehiculelor.                              
 
Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranță 
si securitate, mediu, eficiență economică și calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
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Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat 
(nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în Zona 
Metropolitană Constanţa prin îmbunătățirea  condițiilor de siguranță a traficului  automobiliștilor, 
pietonilor. 
Reducerea poluării aerului – in special a emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin 
îmbunătăţirea mobilităţii în zona Tomis Plus, creşterea gradului de siguranţă a traficului  
Obiectivului specific: reabilitarea/extinderea facilităților pietonale(trotuare, culoare pietonale, 
alei) inclusiv pentru persoane cu dizabilități, crearea și extinderea unei rețele coerente de 
piste/trasee de biciclete, reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto, 
precum și reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor, urmărindu-se departajarea 
acestora de infrastructura pietonală. 

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate a UAT Mun. Constanta 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis Plus”are drept scop scaderea emisiilor de 
dioxid de carbon urmare a renuntarii utilizarii autoturismului personal in favoarea mersului pe 
jos sau a utilizării unor mijloace alternative de transport (transportul public de călători, pietonal, 
velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a municipiului Constanța și a zonei sale 
urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Parte integranta a pachetului de proiecte gandite ca un tot unitar la nivelul SIDU, proiectul 
sprijina dezvoltarea urbana durabilă in cadrul masuririi privind mobilitatea urbană, în 
complementaritate cu măsurile care promovează renovarea fizică a zonelor urbane, dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii educaționale. 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
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- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul „Îmbunătățirea mobilității în zona Tomis Plus” face parte din planul de 
acțiune pe termen scurt al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finanțării în exercițiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul „Îmbunătățirea 
mobilității în zona Tomis Plus”și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare 
a municipiului Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” 
„Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și statiunea Mamaia” 
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1. Titlul:  "Constanta Nord HUB" 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii:   Municipiul Constanța,  
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă:  

Municipiul Constanta, județul Constanța. 
 

 
4. Perioada de implementare estimată:        2017 – 2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă35, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect 
Valoare totala estimata - 8.000.000 lei / 7.840.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
- Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile 
aferente acestei destinații (sală de așteptare, centru de informații, alimentare cu combustibil a 
mijloacelor rulante, facilități minime de inspectare tehnică a mijloacelor rulante).  
- Amenajarea de facilități Park & Ride. Interconectarea cu infrastructura rutieră existentă. 
Interconectarea cu sistemele de transport călători care deservesc Constanța (RATC și operatori 

                                                           
35

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3, conform ghidurilor specifice; 
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privați). 
Proiectul "Constanta Nord HUB" își propune dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv 
și eficient, prin construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate 
facilitățile aferente acestei destinații și amenajarea de facilități Park & Ride în zona de Nord a 
municipiului Constanța. 
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transportului public de călători, a 
timpilor săi de parcurs, a accesibilităţii, a transferului către acesta de la autoturismele personale, 
precum şi a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport (pietonal și 
velo). De asemenea, proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o 
opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de 
utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
Astfel, activitatile propuse prin proiectul „Constanta Nord HUB"  se incadreaza in activitățile 
eligibile C - Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană, sprijinite prin 
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea 
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special 
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 
 
Proiectul se încadrează în categoria de activități eligibile C - Alte investiții destinate reducerii 
emisiilor de CO2 în zona urbană, prioritatea de investiţii 4e din Axa Prioritară 4 a POR – 
Construirea parcărilor de tip ”park and ride” – parchează și călătorește cu transportul în 
comun/moduri nemotorizate de transport. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Sitemul de tip ”Park and Ride” se referă, în principal, la integrarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor private cu diferite moduri de transport ecologice, mai puțin poluante, cum ar fi 
transportul în comun, mersul cu bicicleta sau mersul pe jos. Astfel, prin crearea facilităților de 
stocare auto se urmărește ca utilizatorii autovehiculelor private să poată să-și parcheze mașinile 
și să își continue deplasarea în oraș cu alte moduri de transport mai prietenoase cu mediul, cu 
scopul reducerii poluării provenite din traficul auto, precum și reducerea congestiei traficului în 
zonele aglomerate ale orașelor. 
Numărul autovehiculelor din municipiul Constanța este în continuă creștere, în anul 2013 
ajungându-se la un număr de 242 de vehicule /1000 locuitori. În același timp, spațiile destinate 
parcării în municipiul Constanța sunt insuficiente (cca. 13.200 locuri de parcare publice), astfel 
că se parchează într-o mare măsură pe trotuare sau carosabil, acest fapt având un impact negativ 
evident asupra siguranței rutiere, a siguranței pietonilor și bicicliștilor. Astfel, numărul limitat de 
parcări coroborat cu creșterea continuă a autovehiculelor  duce la creșterea congestiei pe arterele 
de circulație și la creșterea timpilor de deplasare pentru transportul public și implicit la creșterea 
emisiilor de CO2. 
Totodată, având în vedere specificul municipiului Constanța de important centru economic și de 
oraș turistic, aceste probleme sunt mult mai stringente în perioada estivală. Astfel, una dintre 
problemele identificate în cadrul PMUD este utilizarea excesivă de vehicule personale, în special 
în sezonul turistic, fapt ce conduce la supraîncărcarea anumitor părţi ale reţelei de drumuri, în 
special DN39 până la Mangalia, centrul municipiului Constanta, E87/DN2A şi DC86 prin 
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Mamaia. 
În acest sens, este necesară realizarea unui sistem de tip Park and Ride în zona de Nord a 
municipiului Constanța cu scopul de a reduce pătrunderea fluxurilor motorizate pe rețeaua 
stradală a municipiului, prin încurajarea schimbării modale de la autoturismul personal la 
transportul public și la modurile nemotorizate de transport, evitarea congestionării traficului, în 
special pentru transportul public de călători și, implicit, reducerea emisiilor GES din traficul 
rutier. 
 
Grupul țintă:  
Locuitorii municipiului Constanța și ai Zonei Metropolitane Constanța, precum și vizitatorii 
municipiului Constanța. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  
prin: 
- Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile 
aferente acestei destinații (sală de așteptare, centru de informații, alimentare cu combustibil a 
mijloacelor rulante, facilități minime de inspectare tehnică a mijloacelor rulante).  
- Amenajarea de facilități Park & Ride. Interconectarea cu infrastructura rutieră existentă. 
Interconectarea cu sistemele de transport călători care deservesc Constanța (RATC și operatori 
privați). 
 
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S12 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele 
decât cele pentru transport public și nemotorizat) (nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin îmbunătăţirea mobilităţii, 
creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană 
Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în 
Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectiv specific 
Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile aferente 
acestei destinații și amenajarea facilităților de tip ”park and ride” în zona de Nord a municipiului 
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Constanța  

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate publică a municipiului Constanța. 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul "Constanta Nord HUB" are drept scop scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a 
renuntarii utilizarii autoturismului personal in favoarea unor mijloace alternative de transport 
(transportul public de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a 
municipiului Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul "Constanta Nord HUB" face parte din planul de acțiune pe termen scurt al 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul "Constanta 
Sud HUB" și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului 
Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR și stațiunea Mamaia. 
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1. Titlul:  "Constanta Sud HUB" 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii:   Municipiul Constanța,  
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă:  

Municipiul Constanta, județul Constanța. 
 

 
4. Perioada de implementare estimată: 2017 – 31.12.2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă36, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă):  
Valoare totala estimata: 8.000.000 lei / 7.840.000 lei 

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 
eligibile ale O.S. 
- Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile 
aferente acestei destinații (sală de așteptare, centru de informații, alimentare cu combustibil a 
mijloacelor rulante, facilități minime de inspectare tehnică a mijloacelor rulante).  
- Amenajarea de facilități Park & Ride. Interconectarea cu infrastructura rutieră existentă. 
Interconectarea cu sistemele de transport călători care deservesc Constanța (RATC și operatori 
privați). 

                                                           
36

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3; 
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Proiectul "Constanta Sud HUB" își propune dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv 
și eficient, prin construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate 
facilitățile aferente acestei destinații și amenajarea de facilități Park & Ride în zona de Sud a 
municipiului Constanța. 
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transportului public de călători, a 
timpilor săi de parcurs, a accesibilităţii, a transferului către acesta de la autoturismele personale, 
precum şi a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport (pietonal și 
velo). De asemenea, proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o 
opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de 
utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
Astfel, activitatile propuse prin proiectul „"Constanta Sud HUB se incadreaza în categoria de 
activități eligibile C - Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană,  
sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: 
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, 
în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 
 
Proiectul se încadrează în categoria de activități eligibile C - Alte investiții destinate reducerii 
emisiilor de CO2 în zona urbană, prioritatea de investiţii 4e din Axa Prioritară 4 a POR – 
Construirea parcărilor de tip ”park and ride” – parchează și călătorește cu transportul în 
comun/moduri nemotorizate de transport. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Sitemul de tip ”Park and Ride” se referă, în principal, la integrarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor private cu diferite moduri de transport ecologice, mai puțin poluante, cum ar fi 
transportul în comun, mersul cu bicicleta sau mersul pe jos. Astfel, prin crearea facilităților de 
stocare auto se urmărește ca utilizatorii autovehiculelor private să poată să-și parcheze mașinile 
și să își continue deplasarea în oraș cu alte moduri de transport mai prietenoase cu mediul, cu 
scopul reducerii poluării provenite din traficul auto, precum și reducerea congestiei traficului în 
zonele aglomerate ale orașelor. 
Numărul autovehiculelor din municipiul Constanța este în continuă creștere, în anul 2013 
ajungându-se la un număr de 242 de vehicule /1000 locuitori. În același timp, spațiile destinate 
parcării în municipiul Constanța sunt insuficiente (cca. 13.200 locuri de parcare publice), astfel 
că se parchează într-o mare măsură pe trotuare sau carosabil, acest fapt având un impact negativ 
evident asupra siguranței rutiere, a siguranței pietonilor și bicicliștilor. Astfel, numărul limitat de 
parcări coroborat cu creșterea continuă a autovehiculelor  duce la creșterea congestiei pe arterele 
de circulație și la creșterea timpilor de deplasare pentru transportul public și implicit la creșterea 
emisiilor de CO2. 
Totodată, având în vedere specificul municipiului Constanța de important centru economic și de 
oraș turistic, aceste probleme sunt mult mai stringente în perioada estivală. Astfel, una dintre 
problemele identificate în cadrul PMUD este utilizarea excesivă a vehiculelor personale, în 
special în sezonul turistic, fapt ce conduce la supraîncărcarea anumitor părţi ale reţelei de 
drumuri, în special DN39 până la Mangalia, centrul municipiului Constanta şi DC86 prin 
Mamaia. 
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În acest sens, este necesară realizarea unui sistem de tip Park and Ride în zona de sud a 
municipiului Constanța cu scopul de a reduce pătrunderea fluxurilor motorizate pe rețeaua 
stradală a municipiului, prin încurajarea schimbării modale de la autoturismul personal la 
transportul public și la modurile nemotorizate de transport, evitarea congestionării traficului, în 
special pentru transportul public de călători și, implicit, reducerea emisiilor GES din traficul 
rutier. 
Grupul țintă: Locuitorii municipiului Constanța și ai Zonei Metropolitane Constanța, precum și 
vizitatorii municipiului Constanța. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  
prin: 
- Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile 
aferente acestei destinații (sală de așteptare, centru de informații, alimentare cu combustibil a 
mijloacelor rulante, facilități minime de inspectare tehnică a mijloacelor rulante).  
- Amenajarea de facilități Park & Ride. Interconectarea cu infrastructura rutieră existentă. 
Interconectarea cu sistemele de transport călători care deservesc Constanța (RATC și operatori 
privați). 
 
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S12 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele 
decât cele pentru transport public și nemotorizat) (nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin îmbunătăţirea mobilităţii, 
creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană 
Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în 
Zona Metropolitană Constanţa 
Obiectiv specific 
Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile aferente 
acestei destinații și amenajarea facilităților de tip ”park and ride” în zona de Sud a municipiului 
Constanța  

11. Maturitatea ideii de proiect 
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12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul "Constanta Sud HUB" are drept scop scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a 
renuntarii utilizarii autoturismului personal in favoarea unor mijloace alternative de transport 
(transportul public de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a 
municipiului Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul "Constanta Sud HUB" face parte din planul de acțiune pe termen scurt al 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul "Constanta 
Sud HUB" și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului 
Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-
etapa II; 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Delfinariu și bulevardul Aurel 
Vlaicu. 
- Acces si mobilitate pietonala in zona centrala a municipiului Constanta. 
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1. Titlul:  "Constanta Vest HUB" 

2.  Solicitantul, inclusiv partenerii:   Municipiul Constanța,  
3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă:  

municipiul Constanța, județul Constanța 
 

4. Perioada de implementare estimată: 2017 –2023 
5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă37, din care valoarea nerambursabilă a bugetului ideii de 

proiect 
Valoare totala estimata - 8.000.000 lei / 7.840.000 lei  

6. Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare 
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile 

                                                           
37

 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 

4.3, conform ghidurilor specifice; 
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eligibile ale O.S. 
- Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile 
aferente acestei destinații (sală de așteptare, centru de informații, alimentare cu combustibil a 
mijloacelor rulante, facilități minime de inspectare tehnică a mijloacelor rulante).  
- Amenajarea de facilități Park & Ride. Interconectarea cu infrastructura rutieră existentă. 
Interconectarea cu sistemele de transport călători care deservesc Constanța (RATC și operatori 
privați). 
Proiectul "Constanta Vest HUB" își propune dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv 
și eficient, prin construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate 
facilitățile aferente acestei destinații și amenajarea de facilități Park & Ride în zona de Vest a 
municipiului Constanța. 
Scopul acestor intervenții este să îmbunătăţească eficienţa transportului public de călători, a 
timpilor săi de parcurs, a accesibilităţii, a transferului către acesta de la autoturismele personale, 
precum şi a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport (pietonal și 
velo). De asemenea, proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o 
opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de 
utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
Astfel, activitatile propuse prin proiectul „"Constanta Vest HUB se incadreaza în categoria de 
activități eligibile C - Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană,  
sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: 
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, 
în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 
Proiectul se încadrează în categoria de activități eligibile C - Alte investiții destinate reducerii 
emisiilor de CO2 în zona urbană, prioritatea de investiţii 4e din Axa Prioritară 4 a POR – 
Construirea parcărilor de tip ”park and ride” – parchează și călătorește cu transportul în 
comun/moduri nemotorizate de transport. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 
Sitemul de tip ”Park and Ride” se referă, în principal, la integrarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor private cu diferite moduri de transport ecologice, mai puțin poluante, cum ar fi 
transportul în comun, mersul cu bicicleta sau mersul pe jos. Astfel, prin crearea facilităților de 
stocare auto se urmărește ca utilizatorii autovehiculelor private să poată să-și parcheze mașinile 
și să își continue deplasarea în oraș cu alte moduri de transport mai prietenoase cu mediul, cu 
scopul reducerii poluării provenite din traficul auto, precum și reducerea congestiei traficului în 
zonele aglomerate ale orașelor. 
Numărul autovehiculelor din municipiul Constanța este în continuă creștere, în anul 2013 
ajungându-se la un număr de 242 de vehicule /1000 locuitori. În același timp, spațiile destinate 
parcării în municipiul Constanța sunt insuficiente (cca. 13.200 locuri de parcare publice), astfel 
că se parchează într-o mare măsură pe trotuare sau carosabil, acest fapt având un impact negativ 
evident asupra siguranței rutiere, a siguranței pietonilor și bicicliștilor. Astfel, numărul limitat de 
parcări coroborat cu creșterea continuă a autovehiculelor  duce la creșterea congestiei pe arterele 
de circulație și la creșterea timpilor de deplasare pentru transportul public și implicit la creșterea 
emisiilor de CO2. 
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Totodată, având în vedere specificul municipiului Constanța de important centru economic și de 
oraș turistic, aceste probleme sunt mult mai stringente în perioada estivală. Astfel, una dintre 
problemele identificate în cadrul PMUD este utilizarea excesivă a vehiculelor personale, în 
special în sezonul turistic, fapt ce conduce la supraîncărcarea anumitor părţi ale reţelei de 
drumuri, în special DN39 până la Mangalia, centrul municipiului Constanța şi DC86 prin 
Mamaia. 
În acest sens, este necesară realizarea unui sistem de tip Park and Ride în zona de vest a 
municipiului Constanța cu scopul de a reduce pătrunderea fluxurilor motorizate pe rețeaua 
stradală a municipiului, prin încurajarea schimbării modale de la autoturismul personal la 
transportul public și la modurile nemotorizate de transport, evitarea congestionării traficului, în 
special pentru transportul public de călători și, implicit, reducerea emisiilor GES din traficul 
rutier. 
Grupul țintă:  
Locuitorii municipiului Constanța și ai Zonei Metropolitane Constanța, precum și vizitatorii 
municipiului Constanța. 

9. Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții 
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, al 
PI 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  
prin: 
- Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile 
aferente acestei destinații (sală de așteptare, centru de informații, alimentare cu combustibil a 
mijloacelor rulante, facilități minime de inspectare tehnică a mijloacelor rulante).  
- Amenajarea de facilități Park & Ride. Interconectarea cu infrastructura rutieră existentă. 
Interconectarea cu sistemele de transport călători care deservesc Constanța (RATC și operatori 
privați). 
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranta 
si securitate, mediu, eficienta economica si calitatea mediului urban. 

10. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii 
Proiectul va contribui la indeplinirea: 
1. Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul 
de Coeziune) 
� 1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an); 
2. Indicatorilor de realizare comuni și specifici programului 
� CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare 
urbană integrate (nr. persoane); 
�  1S12 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele 
decât cele pentru transport public și nemotorizat) (nr. operațiuni); 
Prin atingerea obiectivului general: 
Reducerea emisiilor de GES provenite din transportul rutier prin îmbunătăţirea mobilităţii, 
creşterea gradului de siguranţă a traficului în municipiul Constanţa şi în Zona Metropolitană 
Constanţa, îmbunătăţirea mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa şi în 
Zona Metropolitană Constanţa 
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Obiectiv specific 
Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile aferente 
acestei destinații și amenajarea facilităților de tip ”park and ride” în zona de Vest a municipiului 
Constanța  

11. Maturitatea ideii de proiect 
Proprietate publică a municipiului Constanța. 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, egalitatea de gen 
Proiectul "Constanta Vest HUB" are drept scop scaderea emisiilor de dioxid de carbon urmare a 
renuntarii utilizarii autoturismului personal in favoarea unor mijloace alternative de transport 
(transportul public de călători, pietonal, velo, etc.) urmărindu-se în special dezvoltarea durabilă a 
municipiului Constanța și a zonei sale urbane de influență. 
Proiectul are in vedere acțiunii specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 
discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală în timpul pregătirii, proiectării și implementării. 
UAT Municipiul Constanţa va asigura respectarea principiului privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între angajaţii săi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. In 
selectarea membrilor echipei de proiect şi în stabilirea atribuţiilor fiecăruia, UAT Municipiul 
Constanţa acordă şanse egale angajaţilor săi, indiferent de sex. 
Sunt luate in considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de 
discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilitati, crearea de facilitati de acces/ dotari specifice. 
 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii 
Proiectul vine în continuarea unor inițiative ale municipalități implementate din diferite surse de 
finanțare în perioada bugetară anterioară, respectiv 2007 -2013, cum ar fi: 
- Restaurare si reamenajare integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu;  
- Promenadă turistică Mamaia (Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi 
din zona Vraja Marii – Cazino – Port Tomis);  
- Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta;  
- Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa și platforma industrială năvodari prin 
lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari. 
Prin obiectivele și activitățile propuse proiectul se integrează cu următoarele proiecte aflate în 
implementare la nivelul UAT municipiul Constanța, după cum urmează: 
- Port-Cities: Sustaining Innovation (PORTIS) – finanțat prin programul HORIZON 2020 
-  MG.5.5 - 2015 Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o 
mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă; 
- BERD – modernizarea flotei RATC și reorganizarea acesteia conform regulamentului 
1370/2007; 
Totodată, proiectul "Constanta Vest HUB" face parte din planul de acțiune pe termen scurt al 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța.  
În acest sens, municipalitatea a demarat o serie de investiții aflate in etapa de pregătire în vederea 
finantarii in exercitiul financiar 2014-2020, care sunt complementare cu proiectul "Constanta 
Vest HUB" și care împreună vor contribui la realizarea viziunii de dezvoltare a municipiului 
Constanța și a zonei sale de influență, după cum urmează: 
- Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei; 




