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CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ZONELE METROPOLITANE

CONCEPT
După cel de-al doilea război mondial, odată cu dezvoltarea economică şi creşterea
demografică fără precedent a unor mari centre urbane din lume, în special de pe coasta de est
şi de vest a Statelor Unite, dar şi din Europa Occidentală şi Japonia, în literatura de specialitate
şi în rândul specialiştilor din domeniul dezvoltării urbane s-a născut un nou concept, acela de
zonă sau teritoriu metropolitan.
Acest nou concept al politicilor de dezvoltare urbană durabilă viza atât centrul urban
aflat într-un proces accelerat de dezvoltare, cât şi întreaga zonă de influenţă a acestuia, zonă
care de cele mai multe ori depăşea limita administrativ teritorială a centrului urban.
În contextul globalizării, conceptul de zonă metropolitană a fost din ce în ce mai
importat şi mai aplicat în strategiile şi planurile de dezvoltare urbană a majorităţii marilor
oraşe din lume.
În contextul internaţional actual, se pare că oraşele nu mai pot fi privite fără zona lor
înconjurătoare, globalizarea şi regionalizarea mergând mână în mână.
Astfel, oraşele singure, fără sprijinul zonei de care sunt legate funcţional, spaţial şi
economic, şi în care îşi propagă influenţa, nu mai pot face faţă competiţiei. Scopul actual
pentru marile oraşe este acela de a fi recunoscute ca locuri-cheie pentru amplasarea
activităţilor economice de vârf, ca noduri logistice pentru reţelele internaţionale de transport şi
ca pieţe reper la nivel regional, de a fi atractive pentru populaţie ca spaţiu de reşedinţă şi,
totodată, de a-şi putea dezvolta potenţialul turistic. Cele aflate în competiţie acum sunt
regiunile, dezvoltate în jurul zonelor metropolitane, iar obiectivul este acela de a obţine şi
menţine un avantaj competitiv faţă de o altă zonă urbană.
Şi în România, în prezent oraşele parcurg o nouă etapă în dezvoltare, etapă în care,
după fenomenele de industrializare, creştere demografică accelerată şi structurare a
suburbiilor, dezvoltarea economică se extinde şi antrenează în procesele de creştere, din ce în
ce mai mult, zonele adiacente alcătuind entităţi socio-spaţiale denumite, după scara lor de
cuprindere, zone metropolitane sau regiuni metropolitane; acestea cuprind oraşul care
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generează procesele de interdependenţă şi localităţile care susţin aceste procese prin relaţii
reciproce.

DEFINIREA ZONELOR METROPOLITANE
O zonă metropolitană se referă la un teritoriu care conţine un număr de unităţi
administrativ-teritoriale autonome, punându-se accent deopotrivă pe dezvoltarea integrată şi
unitară la nivelului întregului teritoriu metropolitan şi pe coordonarea activităţilor desfăşurate
în perimetrul zonei metropolitane.
În legislaţia românească apar mai multe definiri ale conceptului, numit „teritoriu
metropolitan” în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi „zonă
metropolitană” în Legea nr. 351/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea IV Reţeaua de localităţi.
Referiri la zona metropolitană mai apar şi în Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi Ordonanţa Guvernului
nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ - teritoriale.
Definiţia oferită de Legea nr. 350/2001 teritoriului metropolitan este următoarea:
„suprafaţa situată în jurul marilor aglomerări urbane, delimitată prin studii de specialitate, în
cadrul căreia se creează relaţii reciproce de influenţă în domeniul căilor de comunicaţie,
economic, social, cultural şi al infrastructurii edilitare. De regulă, limita teritoriului
metropolitan depăşeşte limita administrativă a localităţii şi poate depăşi limita judeţului din
care face parte."
Ca urmare, zona/teritoriul metropolitan se referă la suprafaţa definită prin planurile de
amenajare a teritoriului ca fiind urbană sau rurală, formată din unităţi administrativ-teritoriale
legal constituite, cu planuri urbanistice generale proprii, aprobate, şi în interiorul căreia există
sau se stabilesc, în anumite împrejurări, relaţii vizând atingerea unor obiective comune de
interes public, în domenii ca infrastructura, dezvoltarea economică, serviciile publice şi
protecţia mediului.
În Legea nr. 351/2001, zona metropolitană este definită ca „zona constituită prin
asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane şi localităţile urbane şi
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rurale aflate în zona imediată, la distanţă de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relaţii de
cooperare pe multiple planuri."
În O.G. nr. 53/2002, la art. 4 punctele 3 şi 4 se stipulează următoarele:
„(3) Comunele din jurul municipiului Bucureşti şi cele din jurul municipiilor de rangul I pot fi
organizate în zone metropolitane ale municipiului;
(4) Organizarea şi funcţionarea zonelor metropolitane se fac potrivit legii.”
Mai recent, chiar în articolul 1 din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, zona metropolitană se defineşte
ca fiind acea structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţată de
Municipiul Bucureşti sau municipiile de rangul I împreună cu localităţile urbane şi rurale
aflate în zona imediată, având ca scop realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de
interes zonal sau regional sau furnizarea în comun a unor servicii publice

DOMENII DE COOPERARE METROPOLITANĂ
Obiectivele de cooperare la nivel metropolitan pot fi teritoriale, economice, sociale,
culturale şi de mediu. Entităţile administrative din zona metropolitană cooperează în principal
în scopul:
 Înlăturării disparităţilor dintre localităţi în condiţiile indicatorilor, elementele şi nivelul
de dotare prevăzut în Legea 351/2001 privind Planul de amenajarea teritoriului
naţional-secţiunea a 4-a reţeaua de localităţi, anexele 2 şi 4;
 Dezvoltării şi consolidării identităţii şi a valorilor comunităţilor locale;
 Îmbunătăţirii calităţii vieţii;
 Creşterii competitivităţii economice a localităţilor din zona metropolitană faţă de
regiunile învecinate;
 Creşterii accesului la resurse.
Pe baza caracteristicilor demografice (structura vârstei şi puterea economică a
populaţiei), a densităţilor, a tipului de locuire, a relaţiilor dintre locurile de muncă şi locuinţe,
prin prisma costurilor de trafic şi de mediu, a posibilităţilor de amplasare a noilor entităţi
economice şi a viitoarelor zone rezidenţiale, în deplină concordanţă cu protejarea mediului
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înconjurător, unităţile administrativ - teritoriale pot coopera în cadrul zonei metropolitane în
următoarele domenii:
 Forme de dezvoltare teritorială în condiţiile coordonării cu planurile de amenajare a
teritoriului naţional şi judeţean, precum şi potrivit potenţialului zonei metropolitane
care decurge din caracteristicile locale ale dezvoltării municipiului de rang I şi a
localităţilor învecinate;
 Planificarea locuirii potrivit necesităţilor locale şi metropolitane, în funcţie de
obiectivele generale şi specifice de dezvoltare şi modalităţile în care acestea generează
nevoile de locuire şi exigenţele aferente.
 Dezvoltare economică ţinând seama de faptul că municipiul de rang I reprezintă sursa
de dezvoltare economică metropolitană şi care poate constitui un veritabil motor de
creştere economică şi pentru localităţile învecinate.
 Dezvoltarea şi întreţinerea reţelelor de infrastructură de către municipiul de rang I şi
localităţile din proximitatea acestuia, în scopul creşterii competitivităţii teritoriului
metropolitan.
 Elaborarea de strategii şi planuri de acţiune comune în scopul reducerilor
disparităţilor prin intermediul politicile fiscale, de chirii ale spaţiilor publice, precum şi
a activităţilor de identificare a transferurilor de la bugetul central şi a surselor
financiare extrabugetare, din programe de asistenţă financiară internaţională.
 Managementul terenului şi elaborarea unei strategii comune de amenajare a
teritoriului prin intermediul politicilor locale privind valoarea terenului şi a
impozitului pe acesta Sunt importante înregistrarea titlurilor de proprietate, evaluarea
terenurilor, elaborarea politicilor privind terenul urban liber, constituirea centurilor
verzi, precum şi elaborarea analizelor economice prin care se propun valori de POT şi
CUT prin regulamentele de urbanism şi de fundamentare a valorii impozitului pe teren.
De asemenea se pot fundamenta politici comune de utilizare a terenului pe baza
elaborării planurilor de zonare funcţională a teritoriului metropolitan în concordanţă cu
documentaţiile PATN, PATJ şi PUG existente, pentru coordonarea activităţilor de
producţie, distribuţie şi consum în zonele metropolitane.
 Elaborarea politicilor energetice prin coordonarea activităţilor de producţie,
distribuţie şi consum în zonele metropolitane care implică aspecte legate de tipologia
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reţelei de transport, a modului de distribuţie a utilităţilor publice, dotările aferente şi
identificarea resurselor alternative.
 Managementul eficient al serviciilor publice: iluminat, distribuţia apei şi a energiei
termice, administrarea imobilelor, transportul în comun etc.
 Managementul mediului înconjurător pe baza planului de acţiune şi a Agendei 21 la
nivel metropolitan, în condiţiile prognozei de creştere demografică şi economică
susţinută de bugetele locale, prin promovarea măsurilor de prevenire a deteriorării
mediului, de prezervare a calităţilor mediului înconjurător şi evaluare a impactului
asupra mediului pentru investiţii.
 Transferul eficient şi organizat al funcţiilor urbane tradiţionale ale municipiului de
rangul I către localităţile din vecinătatea sa. În acest sens, se pune în primul rând
problema transferului funcţiei rezidenţiale şi a celei economice, în special cea
industrială, dinspre centrul metropolei către localităţile din imediata sa proximitate.
 Organizarea instituţională şi dezvoltarea resurselor umane prin care vor fi
operaţionalizate planurile de dezvoltare şi de control urmărind următoarele aspecte:


Aplicarea planului de dezvoltare prin coordonarea între planurile locale,
strategiilor judeţene şi regionale şi a politicilor fiscale locale;



Asigurarea transparenţei şi a bunei comunicări cu populaţia privind planurile de
dezvoltare,



Realizarea băncii de date şi informaţii metropolitane şi administrarea
transparentă a acesteia;



Asigurarea strategiei de marketing metropolitan prin promovarea investiţiilor, a
potenţialului local şi a imaginii.



Dezvoltarea capacităţii profesionale a specialiştilor din cadrul administraţiei
locale, pe baza unui plan de pregătire comun.

 Valorificarea elementelor specifice locale pentru dezvoltarea unei identităţii
comune la nivel metropolitan.
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1. DATE GENERALE PRIVIND ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA

1.1. LIMITE ȘI UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
România este situată în centrul geografic al Europei, la egală distanţă de coasta
Atlanticului şi de Munţii Ural. De altfel, paralela 450 latitudine nordică şi meridianul 250
longitudine estică se intersectează chiar în apropierea capitalei ţării, Bucureşti. Amplasată în
interiorul şi exteriorul arcului Carpatic, pe cursul inferior al Dunării (1.075 km) şi cu ieşire la
Marea Neagră (245 km), România se învecinează cu Ucraina - la nord şi est, cu Republica
Moldova - la nord-est, cu Bulgaria - la sud, cu Serbia şi Muntenegru - la sud-vest şi cu
Ungaria - la vest.

Comparativ cu celelalte state europene, România este o ţară cu dimensiuni medii (a 11a în Europa) având un teritoriu de 238.391 km2, din care 87% (207.372 km2) aparţine
spaţiului rural şi 13% spaţiului urban (31.018 km2).
Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională în România,
în anul 1998, Legea nr.151 a permis constituirea a 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea
voluntară a judeţelor–corespunzătoare, în prezent, nivelului statistic NUTS II, conform
sistemului practicat în ţările UE. Spre deosebire de comune, oraşe, municipii şi judeţe,
regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ–teritoriale şi nu au personalitate juridică.
Cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională în România au fost revizuite în anul 2004, în contextul negocierilor privind Cap. 21
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„Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale”, prin aprobarea Legii nr.
315/2004 privind dezvoltarea regională în România.
Regiunea Sud-Est este situată în partea de sud-est a României şi se învecinează la nord
cu Regiunea Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia şi
Regiunea Bucureşti-Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina şi ţărmul
Mării Negre. Acoperind 35.762 km² sau 15 % din suprafaţa totală a ţării, regiunea este a doua
ca mărime din cele 8 regiuni ale României.
Zona Metropolitană Constanţa este situată în extremitatea sud-estică a României, în
partea central-estică a Dobrogei. Latura de est este scăldată de Marea Neagră (mare
continentală ce comunică cu Marea Mediterană prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele) pe o
lungime de aproximativ 40 km. În partea de nord, sud şi vest limita este o linie convenţională
care străbate Podişul Dobrogei.
Zona Metropolitană cuprinde în afara municipiului Constanţa (municipiu de rang I de
importanţă naţională cu influenţă potenţială la nivel european, cel mai important oraş din
Regiunea de Dezvoltare Sud - Est fiind a doua mare aglomerare urbană a ţării, după capitala
Bucureşti) o serie de localităţi urbane şi rurale situate în zona de proximitate, pe o rază de 25 –
30 km.

Localităţile afiliate Zonei Metropolitane Constanţa: Năvodari, Eforie, Ovidiu,
Murfatlar, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Tuzla,
Agigea, Corbu şi Poarta Albă sunt concentrate în jurul nucleului care determină procesele de
interdependenţă, respectiv Municipiul Constanţa.
În cadrul acestui teritoriu, municipiul Constanţa împreună cu localităţile învecinate
concentrează o populaţie permanentă de 487.000 de locuitori (65% din populaţia totală a
judeţului), pe o suprafaţă de doar 30% din teritoriul judeţului şi un număr mediu de populaţie
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flotantă în perioada sezonului balneo-turistic de minim 120.000 de persoane. Cea mai mare
parte a populaţiei este concentrată în mediul urban (424.000 de locuitori din care 292.000 de
locuitori în Municipiul Constanţa şi 83.000 de locuitori în celelalte oraşe componente ale
Zonei Metropolitane Constanţa), restul populaţiei de 63.000 fiind concentrată în mediul rural.
Unitate teritorial

Populaţia

Populaţia sezonieră

administrativă

permanentă

(iunie - septembrie)

- Zona de nord si nord – vest Oraşul Năvodari
35.000
8.000
Oraşul Ovidiu
13.500
Comuna M.
10.500
Kogălniceanu
Comuna Lumina
7.500
Comuna Corbu
5.500
1.500
Total zonă
72.000
9.500
- Zona de vest Oraşul Murfatlar
11.000
Comuna Valu lui
11.500
Traian
Comuna Poarta
5.000
Albă
Comuna Cumpăna
11.000
Total zonă
38.500
- Zona de sud Oraşul Eforie
14.500
35.000
Oraşul Techirghiol
9.000
7.000
Comuna Agigea
5.500
500
Comuna Tuzla
6.500
1.500
Total zonă
35.500
44.500
- Total zona periurbană Total general
146.000
54.000
Localităţi urbane
83.000
50.500
Localităţi rurale
63.000
3.500
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1.2. SCURT ISTORIC, STRUCTURA ASOCIATIVĂ
Cu cei 7.071,29 kilometri pătraţi judeţul Constanţa deţine 2,97% din suprafaţa
României şi se află pe locul 8, după suprafaţă şi pe locul 5, după populaţie între judeţele ţării.
Constanţa este capitala judeţului Constanţa, cel mai mare oraş din întreaga Dobroge şi din
Regiunea de dezvoltare Sud – Est, fiind totodată şi cel mai vechi oraş locuit din România. Este
un important municipiu şi un centru cultural, economic şi social de referinţă.
Constanţa, vechea cetate greacă Tomis, posedă o istorie impresionantă, în anul 1991
sărbătorind 2.500 de ani de existenţă şi 2.250 de ani de atestare documentară. Totuşi cele mai
vechi urme de vieţuire umană în această zonă datează încă din epoca paleoliticului. Metropola
antică a Pontului Euxin s-a afirmat de-a lungul secolelor în strânsă legătură cu istoria
românilor, cu interesele lor comerciale şi spirituale, ca o placă turnată şi ca o punte de
confluenţă a civilizaţiilor, Constanţa reprezentând dintotdeauna un nod important de
comunicare între Orient şi Occident.
Prima perioadă de înflorire a localităţii coincide cu înfiinţarea celor dintâi colonii
greceşti pe ţărmul vestic al Pontului Euxin. Urmează perioada stăpânirii romane, când vechea
cetate Tomis capătă o importanţă strategică deosebită şi cunoaşte o dezvoltare economică fără
precedent.
Dezvoltarea presupus intensă a aşezării Tomis produsă în orizontul antic, între statul
grec şi cel roman, a fost urmată de un regres lent dar constant în perioada medievală încheiată
practic abia la jumătatea secolului XIX după obţinerea independenţei de stat a României şi a
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restabilirii autorităţii statului român asupra Dobrogei. Istoria modernă atestă o dezvoltare
constantă şi chiar accelerată a localităţii, în prezent Constanţa fiind al doilea port la Marea
Neagră şi al patrulea ca mărime din Europa.
În baza discuţiilor preliminare purtate în anul 2006 între reprezentanţii unităţilor
administrativ-teritoriale din zona de proximitate a Municipiului Constanţa şi în baza
modificărilor legislative incidente în domeniul administraţiei publice locale, respectiv
adoptarea Legii nr. 286/06-07-2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, Primăria Municipiului Constanţa a avut iniţiativa constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Constanţa>, proces laborios
care s-a finalizat prin semnarea actelor de constituire de către toţi cei 14 primari, precum şi de
preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.
Din punct de vedere administrativ, constituirea unei structuri asociative a unităţilor
administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană Constanţa care să promoveze interesele
comune ale acestora, mai ales sub aspectul pregătirii şi implementării unor proiecte integrate
de infrastructură, a fost imperativ necesară în perspectiva accesării Fondurilor Structurale.
Asociaţia a fost constituită cu scopul de a deveni un instrument administrativ eficient
în vederea promovării unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a
discrepanţelor de dezvoltare dintre localităţi, un facilitator privind atragerea investiţiilor, o
platformă de colaborare între unităţile administrativ-teritoriale componente şi un nucleu de
dezvoltare a serviciilor publice.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” are
personalitate juridică proprie şi funcţionează ca o organizaţie nonguvernamentală, dar de
utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale care
alcătuiesc asociaţia şi a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional şi prin furnizarea în comun a unor servicii
publice.
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2. AUDIT TERITORIAL, ECONOMIC ȘI SOCIAL
2.1. CADRUL NATURAL ȘI CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
2.1.1.

Clima şi calitatea aerului

Regimul climatic se caracterizează prin veri mai puţin fierbinţi, datorită brizelor
marine şi ierni mai blânde, datorită acţiunii moderatoare a Mării Negre.
Temperaturile medii multianuale înregistrează cele mai mari valori din întreaga ţară,
situându-se la 11,2oC. Media maximelor lunare, cu valori de peste 30oC sunt atinse în iulie,
august şi septembrie; în aceste luni valorile minimelor lunare şi anuale atingând 12 -13oC.
Primăvara, datorită prezenţei mării, temperaturile sunt mai coborâte cu 1 – 3oC decât în
interiorul Dobrogei, iar toamna, din aceleaşi motive, sunt mai ridicate cu câteva grade.
Durata de strălucire a soarelui se ridică la o valoare medie multianuală de 2286,3
ore/an.
Energia radiantă primită de la soare sub formă de radiaţie globală anuală, exprimată în
valori multianuale, însumează cca 4.000 calorii/cm2/an, pe timp cu cer acoperit reducându-se
cu peste ½ din valoarea înregistrată pe cer senin.
Precipitaţiile sunt reduse, sub 400 mm/an, teritoriul Zonei Metropolitane Constanţa
aflându-se în arealul cu probabilitatea cea mai redusă a precipitaţiilor din toată Dobrogea.
Evapotranspiraţia potenţială este de 697 mm însă cea reală atinge numai 370 mm,
excedentul de apă faţă de evapotranspiraţia potenţială fiind de 0 mm, deficitul ajungând la 327
mm. Datorită evaporaţiei ridicate, umezeala aerului este mare, media multianuală depăşind
81%.
Nebulozitatea se caracterizează printr-o evoluţie inversă a valorilor medii lunare în
comparaţie cu temperatura aerului, cele mai mari valori înregistrându-se în lunile de iarnă (6,7
– 7,2), cu maxima în decembrie. Numărul mediu de zile cu ceaţă este de 50 zile/an, numărul
maxim fiind în timpul iernii, cu o medie de 8 zile/lună şi cu un maxim de 16 zile/lună, ceaţa
fiind destul de persistentă iarna.
În ceea ce priveşte vânturile, în această zonă frecvenţa medie (%) cea mai ridicată se
întâlneşte în cazul vânturilor din Nord (21,5%), urmată de cele din Vest (12,7 %) şi Nord – Est
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(11,7 %). Cea mai scăzută frecvenţă se înregistrează pentru vânturile din direcţia Sud – Vest
(5,9 %) şi Est (6,1%), urmate de cele din Sud (8,7 %), Nord – Vest (8,8 %) şi Sud (9,4%). Pe
direcţiile vânturilor predominante, din sectorul nordic (NV, N, NE) se înregistrează şi cele mai
mari viteze medii anuale: 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est şi 4,7 m/s pentru nordvest.
Situată într-o zonă puternic aerată şi ventilată, Zona Metropolitană Constanţa nu se
confruntă cu probleme majore de poluare a aerului.
Emisiile de poluanţi în aer sunt în general reduse şi provin ca urmare a proceselor
tehnologice şi industriale, de la autovehicule, ca efect al arderii combustibililor lichizi, de la
instalaţiile individuale de alimentare cu căldură şi producere de apă caldă etc.

2.1.2.

Apa
În Zona Metropolitană Constanţa există surse importante de ape subterane şi de

suprafaţă.
Resursele de apă subterane sunt însemnate, stratul acvifer subteran asigurând mare
parte din alimentarea cu apă potabilă a municipiului.
Apele de suprafaţă, cuprind :
•

Lacurile litorale, Tăbăcărie de 99 ha şi Siutghiol de 1900 ha, utilizate în principal
pentru pescuit sportiv şi industrial (Siutghiol), precum şi pentru activităţile turistice şi
recreaţionale. Lacul Tăbăcărie se numără printre lacurile foarte poluate, colmatate,
hipereutrofe care necesită urgent o reabilitare ecologică adecvată;

•

Apele marine, mărginesc partea estică a municipiului. În conformitate cu legislaţia
naţională şi cea a Uniunii Europene, sunt delimitate apele de îmbăiere, în dreptul
plajelor turistice, şi apele pentru creşterea şi exploatarea moluştelor de consum situate
între cele două porturi, Midia si Constanţa, izobata de 5 m şi limita apelor teritoriale
(12 Mm).
La 35 km sud de Municipiul Constanţa se găseşte lacul Techirghiol, bogat în nămol cu

calităţi terapeutice deosebite.
În ciuda activităţii economice intense care se desfăşoară în zonă, poluarea apelor de pe
raza teritorială a municipiului Constanţa se încadrează în limite normale. Principala sursă de
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poluare o reprezintă activitatea portuară, la care se adaugă celelalte activităţi economice,
precum şi cele casnice ale populaţiei.

2.1.3.

Solul şi depozitele de deşeuri
Solurile din Zona Metropolitană Constanţa au texturi medii (lutoase sau luto-

nisipoase), ceea ce conferă solului o permeabilitate ridicată şi au însuşiri fizice bune, care s-au
menţinut ca atare de-a lungul anilor. Nivelul de salinizare al solurilor a rămas relativ staţionar.
Deşeurile menajere şi asimilabile acestora sunt transportate în vederea depozitării la
rampa ecologică amplasată în oraşul Ovidiu. Depozitarea deşeurilor inerte se face în incinta
Portului Constanţa, la Poarta 9, în apropierea danei 103, pe un teren special amenajat.
De asemenea, pe raza anumitor localități, în special din mediul rural, funcționează
depozite de deșeuri menajere neautorizate, în prezent aceste depozite se află în curs de
neutralizare.

2.1.4.

Vegetaţia şi fauna în municipiul Constanţa
În Zona Metropolitană Constanța s-au dezvoltat specii de plante care s-au adaptat

condițiilor climatice de umiditate redusă. Vegetația este caracteristică stepei, aici găsindu-se
atât elemente floristice est-europene cât și specii din flora mediteraneană și balcanică.
Stepa dobrogeană cuprinde plante ierboase, migdali pitici, porumbari și tufe de
păducei. În împrejurimile Constanței se pot întâlni o serie de plante specifice regiunii:
clopoțelul, garofița, cimbrișorul etc.
Vegetația de nisipuri ocupă o zona îngustă de-a lungul litoralului Mării Negre. Pe
nisipurile plajelor cresc: orzul sălbatic, perișorul de nisip, volbura de nisip, jaleșul, lucerna de
nisip etc.
Vegetaţia specifică supralitoralului din dreptul oraşului Constanţa se caracterizează
printr-o puternică antropizare şi ruderalizare. Zona fiind intens influenţată de vecinătatea marii
aglomerări urbane, în Constanţa nu mai păstrează în compoziţia floristică decât puţine specii
arenicole şi halofile caracteristice fitocenozelor iniţiale, cum ar fi: Elymus giganteus, Salsola
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kali ssp. Ruthenica, Argusia sibirica, Crambe maritima, Glaucium flavum, Ecballium
elaterium, Cakile maritima, Salicornia europaea, Sueda maritima.
Vegetaţia din parcuri şi spaţii verzi se caracterizează prin uniformitate, speciile fiind
cultivate. În marea lor majoritate sunt specii exotice şi ornamentale. Speciile arboricole şi
arbustive mai reprezentative sunt: castan sălbatic, plop, mesteacăn, arţar, frasin, ulm,
sâmbovina, tei, platan, salcâm alb, salcâm galben, glădiţă, salcie, sălcioară, oţetar, pin negru,
molid, dud, cătina roşie, merişor, iedera, vâsc etc.
Specificul faunei este determinat de condițiile naturale ale zonei. Dintre insectele
întâlnite pe litoral, cele mai răspândite sunt: marele scarabeu, cărăbușul pătat, urechelnița, ș.a.
În apropierea falezelor s-a dezvoltat o specie de șerpi. În nordul Mamaiei trăiește o
specie de șopârle. Pe litoral se mai pot întâlni: broasca țestoasă de uscat, broasca de apă,
țestoasa marină precum și șopârla verde – specie înrudită cu gușterul. Pe malul mării trăiesc
mai multe specii de pescăruși. Dintre speciile rare ocrotite de lege fac parte piciorongul și
pescărușul mic. Printre animalele care trăiesc pe teritoriul zonei se numără iepurii, dihorii,
lupii, vulpile, hârciogul mic ș.a.
Zona Metropolitană Constanța deţine o mică parte din suprafaţa Rezervaţiei Biosferei
Delta Dunării, aferentă teritoriului administrativ al comunei Corbu.

2.2. INFRASTRUCTURA ŞI SITUAŢIA LOCATIVĂ
2.2.1.

Infrastructura de transport

2.2.1.1.

Transportul rutier

Prin aşezarea sa geografică, România reprezintă o zonă de intersecţie a mai multor
magistrale de transport, care leagă nordul de sudul Europei şi vestul de estul acesteia. Pe de
altă parte, reţeaua de transport din România asigură legătura între reţeaua de transport
comunitară şi reţeaua de transport a statelor necomunitare vecine, din Europa de est şi Asia.
România este traversată de coridoarele IV (Berlin/Nurenberg-Praga-Budapesta-AradBucureşti-Constanţa-Istanbul-Salonic), VII (Dunărea, cu braţul Sulina şi Canalul DunăreMarea Neagră) şi IX (Helsinki-St.Petersburg-Moscova-Pskov-Kiev-Ljubasevka-ChişinăuBucureşti-Dimitrovgrad-Alexandroupolis). Coridoarele terestre nr. IV şi nr. IX, (rutiere si
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feroviare) au ca nod comun capitala ţării, Bucureşti iar coridorul VII, cale navigabilă
interioară, asigură legătura între Marea Neagră şi Marea Nordului.
Regiunea Sud-Est este străbătută de importante coridoare de transport care asigură
legătura centrelor urbane cu capitala ţării. Principalele căi rutiere şi de cale ferată ale regiunii
Sud-Est sunt: pe direcţia est-vest Bucureşti – Constanţa şi Bucureşti-Brăila-Galaţi şi
Bucureşti-Buzău-Focşani (fie prin Ploieşti, fie prin Urziceni), care se continuă spre nord,
asigurând legătura între principalele oraşe ale regiunii.

Zona Metropolitană Constanţa, prin aşezarea sa geografică, reprezintă o zonă de
intersecţie a magistralelor internaţionale de transport care leagă atât nordul de sudul Europei,
cât şi vestul de estul acesteia. Reţeaua de transport existentă în zonă asigură legătura cu toate
reţelele ţărilor vecine, precum şi cu cele din ţările Europei şi Asiei. Aşa cum s-a stabilit la
Conferinţa Pan-Europeană a Transporturilor de la Creta din 1994, Municipiul Constanţa se
află situat pe coridorul de transport pan-european 4: Berlin – Nurnberg – Praga – Budapesta –
Bucureşti – Constanţa – Salonic – Istanbul. Totodată culoarul european nr. 9 (Marea Baltică,
Kiev, Chişinău, Iaşi, Bucureşti) face confluenţa la Bucureşti cu culoarul nr. 4.
CORIDORUL DE TRANSPORT PAN - EUROPEAN N IV
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De asemenea, această zonă este străbătută de culoarul european nr. 7 Constanţa Canalul Dunăre-Marea Neagră - Dunăre - Main – Rhin - Portul Rotterdam (Olanda).
Zona este traversată (de la nord la sud şi de la est la vest) de două drumuri europene:
E60, care leagă Bucureşti de Constanţa şi E87, care leagă Constanţa de Bulgaria.

Lungimea căilor orăşeneşti însumează 666 km străzi (410 km străzi reprezintă reţeaua
interioară a Municipiului Constanţa), din care 511 km străzi sunt căi orăşeneşti modernizate.
Principalele probleme întâmpinate de reţeaua de drumuri sunt: calitatea slabă a
drumurilor comunale, sistemul deficitar de iluminare şi marcare stradală în unele localităţi. De
asemenea, una dintre cele mai importante probleme o constituie lipsa, în unele tronsoane, de
capacitate rutieră şi lipsa de infrastructură (modernizări şi lărgiri de drumuri), aceasta
resimţindu-se mai ales în sezonul estival.
Pentru

îmbunătăţirea

infrastructurii

rutiere

din

interiorul

localităților

Zonei

Metropolitane Constanța în ultimii ani au fost derulate diverse programe de reabilitare şi
modernizare a tramei stradale. Cu toate acestea, în special în comunele și orașele mai mici
care alcătuiesc Zona Metropolitană Constanța, majoritatea drumurilor reclamă diverse lucrări
de reabilitare și modernizare. De asemenea, în noile zone rezidențiale dezvoltate este necesară
extinderea rețelei de drumuri.
În acest context, se observă o discrepanță de dezvoltare între infrastructura rutieră din
municipiul Constanța și celelalte localități ale zonei metropolitane.
Traficul rutier în Zona Metropolitană Constanţa se desfăşoară în general degajat.
Principalele probleme apar în perioada estivală, atunci când numărul de autoturisme care
tranzitează zona se triplează.

Y – SYS – Integrated System Solutions

18

-Stategia de

Dezvoltare

a Zonei Metropolitane Constanţa-

În contextul extinderii permanente a parcului auto şi pentru a îmbunătăţii în mod
sustenabil condiţiile de participare la trafic, mai ales sub aspectul asigurării locurilor de
parcare şi staţionare a autovehiculelor, au fost demarate programe integrate de gestiune a
traficului rutier din municipiul Constanţa și zona limitrofă, urmărindu-se fluidizarea circulaţiei
auto şi creşterea gradului de siguranţă a participării la trafic. În acest sens, pe mai multe străzi
şi bulevarde, în special din zona centrală a municipiului Constanța, a fost instituită regula
“sensului unic”, noi intersecţii au fost semaforizate, indicatoarele rutiere şi semafoarele vechi
au fost înlocuite cu altele noi, de mai bună calitate şi care asigură o vizibilitate mai bună.
În municipiul Constanța, transportul în comun este asigurat în proporţie de 80% de către
RATC, regie subordonată Consiliului Local Municipal Constanţa, pe piaţă acţionând însă şi
alţi operatori privaţi. Actualmente, parcul de vehicule destinate transportului în comun de
persoane al R.A.T.C. deserveşte 18 trasee locale şi este alcătuit din: 26 troleibuze, 65 de
tramvaie şi 135 de autobuze dotate cu catalizator euro 3, Constanţa fiind singurul oraş din ţară
care posedă un parc auto complet reînnoit, la standarde europene.
Transportul în comun între municipiul Constanța și celelalte localități componente ale
zonei metropolitane se realizează de către operatori privați.

2.2.1.2.

Transportul feroviar

Transportul feroviar, de marfă şi călători, se derulează în principal pe magistrala
Bucureşti – Ciulniţa – Feteşti – Constanţa, dar şi pe traseul Feteşti – Constanţa – Tulcea. Prin
linia ce străbate întreaga tară: Constanţa – Bucureşti – Braşov – Deva – Arad, municipiul
Constanta are legătură cu Ungaria, Austria şi vestul Europei.
Căile ferate din zona de proximitate a municipiului Constanţa au o lungime de cca. 406
km. Pe relaţia Constanţa – Bucureşti circulă zilnic 11 trenuri, alte 6 leagă Constanţa de Tulcea,
punctul de începere a Deltei Dunării, iar 14 trenuri circulă zilnic spre sud, spre Mangalia.
În ceea ce priveşte transportul feroviar de marfă, acesta este foarte bine dezvoltat şi
beneficiază de o infrastructură modernă şi adaptată tuturor categoriilor de servicii solicitate.
Lungimea căilor ferate la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa este de 161,95 km.
Principalele probleme care afectează căile ferate din regiune sunt legate de condiţiile
proaste în care se găsesc elementele rulante din punct de vedere tehnic cât şi a condiţiilor de
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confort relativ scăzut al vagoanelor de transport persoane. Este necesar să se îmbunătăţească
cantitativ şi calitativ situaţia drumurilor de acces şi a căilor ferate spre centrele economice
majore şi de asemenea, legătura dintre acestea şi coridoarele de transport europene.

2.2.1.3.

Transportul naval

Portul Constanţa – cel mai important port la Marea Neagră şi al patrulea ca mărime din
Europa, are o suprafaţă totală de 3.926 ha, din care 1.312 ha - uscat şi 2.614 ha – apă, şi este
situat pe coasta vestică a Mării Negre, la 179 nM de Strâmtoarea Bosfor şi la 85 nM de Cotul
Sulina prin care Dunărea se varsă în mare.
Situat la întretăierea rutelor comerciale care leagă ţările dezvoltate ale Europei
Occidentale şi pieţele în dezvoltare ale Europei Centrale de furnizorii de materii prime din
Rusia, Asia Centrală si Transcaucaz, Portul Constanţa oferă o serie de avantaje, dintre care
cele mai importante sunt:


port multifuncţional cu facilităţi moderne şi adâncimi ale apei în bazinul portuar suficiente
pentru acostarea navelor cu o capacitate de 220.000 dwt;



acces direct la Coridorul Pan European VII - Dunărea, prin Canalul Dunăre-Marea Neagră,
oferind o alternativă de transport către Europa Centrală mai scurtă şi mai ieftină decât
rutele care folosesc porturile din partea de nord a Europei;



conexiuni bune cu toate modalităţile de transport: feroviar, rutier, fluvial, aerian şi prin
conducte;



noul terminal de containere de pe Molul II S, prin care capacităţile de operare a
containerelor în Portul Constanţa au crescut considerabil;



terminale Ro-Ro şi Ferry Boat potrivite pentru dezvoltarea navigaţiei de cabotaj care
deserveşte ţările riverane Mării Negre şi Dunării;



statutul de "port cu facilităţi vamale";



management integrat de mediu;



programe planificate de dezvoltare viitoare a portului.
Cu o lungime totală a cheiurilor de 29,83 km, Portul Constanţa are 145 de dane din

care 119 sunt operaţionale şi au adâncimi între 8 şi 19 m, ceea ce permite accesul tancurilor şi
navelor de mărfuri vrac de 220.000 dwt.
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În ceea ce priveşte traficul fluvial în Portul Constanţa, acesta este de aproximativ 10
milioane tone/an şi reprezintă 24% din traficul total anual. Zilnic, mai mult de 200 barje se
află sub operare sau sunt acostate în aşteptarea încărcării sau descărcării mărfii.
Până în anul 2010 traficul fluvial este prevăzut să crească la 17 milioane tone/an, ceea
ce ar duce la depăşirea capacităţii prezente de operare. În acest sens este planificată o
dezvoltare viitoare a sectorului fluvio-maritim, prin modernizarea terminalul de barje, care va
stimula traficul fluvial şi va acoperi creşterile de trafic prevăzute.
Infrastructura portuară destinată navelor de pasageri şi ambarcaţiunilor de agrement
este asigurată de Portul turistic Tomis. Acesta este situat la 1.200 metri nord de Portul
Constanţa şi are o suprafaţă totală de circa 200.000 m2, din care 17.000 platformă betonată dea lungul cheiurilor.
Portul turistic Tomis a fost construit în urmă cu 40 de ani, fiind conceput, în principal,
pentru agrement nautic şi dispune de diguri de protecţie, facilităţi de acostare, teritoriu portuar,
platforme etc.
Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC), autoritatea care deţine în
administrare Portul turistic Tomis, a demarat un amplu program de modernizare şi
reamenajare a acestuia, în valoare de peste 6 milioane euro. Printre lucrările care sunt în curs
de realizare în cadrul programului de reabilitare se numără amenajarea gurii de acces, pentru
limitarea propagării

valurilor,

reparaţii

ale construcţiilor de adăpostire existente,

compartimentarea acvatoriului portuar pentru delimitarea suprafeţelor de apă, amenajarea
platformelor, precum şi construcţia unor parcări auto şi a unor clădiri administrative şi
comerciale. În urma lucrărilor de modernizare, capacitatea portului va fi de aproximativ 325
de ambarcaţiuni de diferite mărimi.

2.2.1.4.

Transportul aerian

În Zona Metropolitană Constanța, la 23 km de municipiul Constanța se găseşte
Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, în perioada sezonului estival acesta asigurând
legături aeriene către toate oraşele importante din Europa. Aeroportul posedă o pistă de
aterizare şi decolare în lungime de peste 3500 de metri şi are o capacitate de operare de 6
avioane per oră.
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De asemenea, în comuna Tuzla funcționează unul dintre cele mai moderne și mai
frecventate aerodromuri utilitare din România.

2.2.2.

Telecomunicaţiile

Infrastructura de telecomunicaţii din Zona Metropolitană Constanţa este foarte bine
dezvoltată, societăţile care acţionează în acest domeniu oferind servicii similare celor din
Uniunea Europeană. Modernizarea sistemului de telecomunicaţii s-a realizat prin schimbarea
reţelei clasice cu cea de telefonie digitală, introducerea cablurilor de fibre optice şi extinderea
capacităţii telefonice.
În ultimii 5 ani, domeniul telecomunicaţiilor a cunoscut un ritm accelerat de
dezvoltare, aspect care se datorează în principal apariţiei şi promovării unor produse şi servicii
noi şi a diversificării celor existente. Cea mai mare rată de dezvoltare s-a înregistrat în
domeniul serviciilor de internet şi al telefoniei mobile. Cu toate acestea, potenţialul în
domeniul telecomunicaţiilor este încă departe de a fi epuizat.

2.2.3.

Energia

Zona Metropolitană Constanţa este străbătută de magistrale de gaze, importante la
scară continentală şi de linii electrice de înaltă tensiune, interconectate la reţeaua europeană.
Producţia energetică este realizată în cadrul a trei termocentrale cu o putere instalată de 407
MW şi în cadrul Centralei nuclearoelectrice, situată la o distanţă de cca. 60 Km vest de
municipiul Constanţa, care asigură o producţie anuală de 4,451,418 MWh (10% din producţia
naţională).
Centrala nuclearoelectrică funcţionează în prezent la 20% din capacitatea pentru care a
fost proiectată şi utilizează una dintre cele mai avansate şi eficiente tehnologii din domeniu
(tip CANDU), fiind cea mai modernă şi mai sigură centrală nuclearoelectrică din Europa
Centrală şi de Est.
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Alimentarea cu energie electrică şi iluminatul public

În Zona Metropolitană Constanţa, distribuţia şi furnizarea energiei electrice este
asigurată de S.C. Electrica Dobrogea S.A. prin Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei
Electrice Constanţa. Principalii indicatori în domeniul distribuţiei, furnizării şi consumului de
energie electrică se prezintă astfel:

Lungimea reţelei de distribuţie a energiei electrice

3.184 Km

Linii de medie tensiune

973 Km

Linii de joasă tensiune

2211Km

Număr total de consumatori

202.489

Consumatori casnici

189.298

Consumatori industriali

12.888

Mari consumatori

303

Consum total (mediu lunar)

59.480 KWh

Consumul casnic

21.750.000 KWh

Consumul industrial

37.730.000 KWh

În perioada 2001 – 2003 sistemul de iluminat public în municipiul Constanţa a fost
reabilitat complet prin intermediul unui program în valoare de 18 milioane euro, iniţiat de
Primăria Municipiului Constanţa. În cadrul acestui amplu program de reabilitare şi
modernizare a iluminatului public din municipiul Constanţa au fost montaţi circa 2.274 stâlpi
metalici noi, 507 stâlpi noi de beton, 4.965 stâlpi noi din fibră de sticlă şi 15.000 lămpi de
iluminat. De asemenea, reţeaua existentă de iluminat public a fost complet reabilitată. În
prezent iluminatul public din municipiul Constanţa se desfăşoară la standarde europene.
De asemenea, în toate localitățile componente ale Zonei Metropolitane Constanța au
fost în ultimii ani derulate programe de investiții în domeniul reabilitării, modernizării și
extinderii rețelei de iluminat public. Totuși, în urma unei evaluări efectuate recent la nivelul
teritoriului metropolitan a relevat necesitatea continuării investițiilor în acest domeniu, în
special în ceea ce privește reducerea consumului prin creșterea eficienței energetice a
corpurilor de iluminat, cât și în ceea ce privește extinderea rețelei.

Y – SYS – Integrated System Solutions

23

-Stategia de

2.3.2.2.

Dezvoltare

a Zonei Metropolitane Constanţa-

Alimentarea cu energie termică

În municipiul Constanţa, distribuţia şi furnizarea energiei termice este asigurată în
regim centralizat de către R.A.D.E.T. Constanţa, regie autonomă subordonată Consiliului
Local Municipal Constanţa. În prezent, 77,7 % din unităţile locative din municipiul Constanţa
sunt racordate la sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice.
RADET Constanţa operează un număr de 132 de puncte termice şi 2 centrale termice
locale care funcţionează cu gaze naturale. Punctele termice sunt alimentate cu apă fierbinte din
reţeaua primară de către Centrala Electro Termică Palas. Reţeaua primară mai furnizează de
asemenea agent termic pentru 70 de puncte termice industriale care deservesc în principal
operatori industriali.
Sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice este structurat pe două
componente principale: reţeaua de distribuţie primară, care asigură transportul agentului
termic primar de la CET Palas la punctele termice gestionate de RADET, şi reţeaua secundară,
prin intermediul căreia se asigură furnizarea apei calde şi a căldurii către consumatorii finali.
Lungimea totală a sistemului termic primar este de 82 km, însemnând 164 km de
conducte. Punctul final este fixat la o distanţă de aproape 9 km faţă de C.E.T. Palas. Acest
sistem a fost conceput pentru o presiune de 16 bari şi o coborâre a temperaturii de
150°C/70°C. În prezent sistemul operează la o presiune maximă de 8 până la 10 bari şi o
cădere maximă de temperatură de 100-135°C/60°C, în timpul sezonului cald.
Lungimea totală a reţelei secundare este de 225 km, iar lungimea totală a conductelor
este de 900 km. Numărul total de reţele secundare este 685, o medie de 5 reţele pentru fiecare
punct termic.
Capacitatea calorică totală instalată în punctele termice a RADET Constanţa este:
Încălzire centrală

479 Gcal./h.

Apă caldă menajera

195 Gcal./h.

Total

674Gcal./h.
În ultimii ani, RADET Constanţa, beneficiind de subvenţii din partea Primăriei

Municipiului Constanţa, a dezvoltat mai multe programe de modernizare şi eficientizare a
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activităţii. În acest sens, au fost reabilitate cea mai mare parte a punctelor termice, a fost
realizată contorizarea tuturor consumatorilor, prin montarea de gigacalorimetre la
branşamentele imobilelor, iar serviciile asigurate de RADET au fost certificate SR EN ISO
9001/2001 - privind managementul integrat al calităţii şi SR EN ISO 14001/1997 – privind
îmbunătăţirea permanentă a performanţelor de mediu.
În celelalte localități componente ale zonei metropolitane nu există decât parțial
facilități de producere și furnizare a energiei termice către populație, neexistând studii sau
programe dedicate extinderii/dezvoltării acestui sistem.

2.3.2.3.

Alimentarea cu gaze naturale

În Zona Metropolitană Constanţa, alimentarea cu gaze naturale se realizează de către
S.C. CONGAZ S.A. Principalii indicatori în acest domeniu sunt:
Lungimea conductelor de distribuţie a gazelor (presiune

39,891 Km

medie)
Lungimea conductelor de distribuţie a gazelor (presiune

275,429 Km

joasă)
Numărul total de consumatori

49.876

Consumatori casnici

48.279

Consumatori industriali

1.597

Consumul total (pentru anul 2009)

440.208.729 Nm3

În contextul extinderii teritoriale şi demografice a zonei metropolitane, gazele naturale
reprezintă o resursă energetică importantă, ieftină şi accesibilă atât consumatorilor casnici, cât
şi agenţilor economici. În acest context, S.C. CONGAZ S.A. îşi propune să dezvolte
exponenţial infrastructura de distribuţie şi să-şi diversifice serviciile oferite, în sensul
asigurării necesarului de consum şi ajustării la cerinţele pieţei.

2.3.3.

Infrastructura de canalizare şi alimentare cu apă

2.3.3.1.

Alimentarea cu apă
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Zona Metropolitană Constanţa este asigurată din punctul de vedere al alimentării cu
apă potabilă prin intermediul sistemului interconectat „Litoral”. Infrastructura de alimentare
cu apă, precum şi cea de canalizare se află în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Apă
Constanţa.
Instalaţiile în funcţiune au următoarele caracteristici:


38 surse de adâncime, totalizând un număr de cca. 306 puţuri, cu o capacitate

totală instalată de 8 530 l/s;


1 priză de apă din Canalul Dunăre – Marea Neagră, cu o capacitate totală

instalată de 4 514 l/s;


Staţia de Tratare Palas cu capacitatea de: 3,75 mc/s



materiale preponderente folosite la reţele: oţel, fontă, PREMO, azbociment,

PEAD, fontă ductilă;


stare de uzură - cca. 40%.



98 de rezervoare cu un volum total înmagazinat de 278.260 mc.



41 staţii de pompare, cu o capacitate totală de 107.341 mc/h.

Conform datelor statistice, la nivelul anului 2006, lungimea reţelei de distribuţie a apei
potabile la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa este de 878,7 Km, iar lungimea simplă a
reţelei de canalizare este de 819,6 Km.
Cu toate că o mare parte dintre localităţile componente ale Zonei Metropolitane
Constanţa dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă a populaţiei şi
canalizare, în foarte multe localităţi (în special localităţi rurale), aceste instalaţii au un grad
avansat de uzură necesitând lucrări de reabilitare şi extindere.
Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
- km 1992

2002

2007

2008

2009

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

513, 9

531, 4

531,7

531,5

532,0

ZMC CONSTANŢA

282, 2

298,9

343,4

343,7

346,7

62,1
61,4

63,5
62,3

70,3
62,3

70,3
62,5

70,3
62,5

EFORIE
NĂVODARI
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12,8
17,7
18,5
13,6
8,0
3,9

12,8
31,8
19,6
13,6
17,7
3,9

15,6
32,5
19,6
13,6
17,7
24,6

7,6

7,6

13,1

MURFATLAR
TECHIRGHIOL
AGIGEA

2.3.

CORBU

3.2.

CUMPĂNA
LUMINA

Ev

a Zonei Metropolitane Constanţa-

21,1

15,6
32,5
19,6
13,7
17,7
24,6
21,1

15,6
32,9
19,6
13,7
17,7
24,6
23,7

13,8

13,8

13, 8

13,8

17,6
36,9
9,0

24,6
18,7
9,0

24,6
18,7
9,0

24,6
18,7
9,0

24,6
18,7
9,0

796,1

830,3

875,1

875,2

878,7

MIHAIL

acuarea

KOGĂLNICEANU
POARTA ALBĂ

apelor

TUZLA

uzate

VALU LUI TRAIAN

ZMC +
CONSTANŢA

Inst

alaţiile puse în funcţiune privind colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate din Zona
Metropolitană Constanţa au următoarele capacităţi:


6 staţii de epurare cu o capacitate maximă de 6 408,5 l/s, din care:

-

cu treaptă mecanică şi biologică - 5 staţii: Constanţa Sud, Eforie Sud, Poarta

Albă, Năvodari, Mihail Kogălniceanu;
-

cu treaptă mecanică - 1 staţie (Staţia de Epurare Constanţa Nord )



52 staţii de pompare a apelor uzate, însumând o capacitate de pompare de 61

268 mc/h.


materialele preponderente folosite la reţea: azbociment, beton, bazalt, fontă,

oţel şi mai nou PVC-KG.


starea de uzură - cca. 40%.



tipul sistemului de canalizare:
- unitar 60%;
- separat 40%
M. Kogălniceanu

M.Kogălniceanu
Kogălniceanu
M.

Corbu

Corbu
Corbu

Năvodari

Năvodari
Năvodari

Ovidiu

Lumina
Lumina
Ovidiu
Ovidiu

Murfatlar

Poarta
PoartaAlbă
Albă

Lumina

Poarta Albă

Valu
ValuluiluiTraian
Traian

Valu lui Traian

Constanţa

Cumpăna

Constanţa
Constanţa

Murfatlar
Murfatlar

Agigea

Cumpăna
Cumpăna

Techirghiol

Agigea
Agigea
Techirghiol
Techirghiol

Sistemul
Sistemul interconectat
interconectatde
de
alimentare
alimentare cu
cu apă
apă““
LITORAL”
LITORAL”

Sistemul de epurare
„LITORAL”

Eforie
Sud
Eforie
Sud
Tuzla
Tuzla

Cu excepţia staţiei de epurare Constanţa
beneficiat

de

finanţare

Eforie Nord
Eforie Sud

Eforie
Nord
Eforie
Nord

prin

intermediul

Tuzla

Nord

care

a

Programului

ISPA, pentru toate celelalte staţii este necesară retehnologizarea şi modernizarea acestora.
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Funcţionarea staţiilor de epurare în condiţii de eficienţă are ca principale obiective
protejarea Mării Negre, a apelor de îmbăiere şi a zonei de coastă
Lungimea reţelei de canalizare în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
- km1992

2002

2007

2008

2009

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

528,8

565

570,4

584,9

586,4

ZMC - CONSTANŢA

221,1

222,4

231,0

232,7

233,2

EFORIE

94,8
41,1
7,8
27,6
22,9
-

96,2
42,0
7,8
29,4
24,1
0,4

97,1
48,1
8,9
29,6
24,1
0,7

0,3
9,9
9,2
7,5
-

0,6
9,9
9,2
2,8
-

0,6
9,9
9,2
2,8
-

97,1
48,1
8,9
29.8
24,1
1,5
0,7
0,6
9,9
9,2
2,8
-

97,1
48,1
8,9
30,3
24,1
1,5
0,7
0,6
9,9
9,2
2,8
-

749,9

787,4

801,4

817,6

819,6

NĂVODARI
OVIDIU
MURFATLAR
TECHIRGHIOL
AGIGEA
CORBU
CUMPĂNA
LUMINA
MIHAIL KOGĂLNICEANU
POARTA ALBĂ
TUZLA
VALU LUI TRAIAN

ZMC + CONSTANŢA

2.2.5.
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Situaţia locativă, atât în Municipiul Constanţa, cât şi în localităţile care alcătuiesc Zona
Metropolitană, este în general bună dacă ne raportăm la suprafaţa locuibilă/persoană sau
numărul de camere/persoană.
Indici comparativi privind locuirea în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
Suprafaţa camerelor
LOCALITATE

Dotare cu utilităţi

de locuit (mp)
Număr
locuinţe
pe o
locuinţă

pe o

pe o

cameră persoană

canalizare
apă în
reţea

sistem

publică

propriu

110.633

109. 299

40. 631

locuinţă

încălzire

instalaţie

baie

bucătărie

centrală

în

în afara

termică

locuinţă

locuinţei

89. 310

4. 016

104. 504

1. 644

44. 262

10. 714

9. 533

39. 006

4. 942 4 44. 460

electrică

termoficare

1. 253

114. 442

26. 286

18. 421

în locuinţă

în afara
locuinţei

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

ZMC CONSTANŢA

115. 015

50. 250

36,8

1. 182,5

15,4

14

202,5 246,16

109. 125

2. 080

5. 387

EFORIE

4. 023

100

16

30

3. 910

3. 800

223

4. 023

1. 010

450

3. 700

323

3. 910

113

NĂVODARI

11. 654

40

15

12

10. 039

9. 481

558

11. 154

9. 704

558

9. 481

223

10. 596

558

OVIDIU

4. 104

150

16

19

3. 776

4. 123

2. 200

3. 958

-

414

3. 925

79

3. 980

124

MURFATLAR

3. 472

35

12

10

2. 496

1. 867

987

3. 426

-

913

2. 931

941

2. 987

457

TECHIRGHIOL

3. 579

75,5

13,5

36,76

3. 725

2. 415

1. 342

3. 470

-

530

510

2. 460

820

AGIGEA

3. 400

90

18

22

3. 000

1. 050

2. 350

3. 400

-

1. 000

2. 500

900

3. 200

200

CORBU

2. 043

80

17

24

1. 050

-

1. 050

2. 042

-

150

875

300

1. 700

342

CUMPĂNA

3. 950

80

26

22, 4

1. 717

750

1. 930

3. 109

-

1. 293

1. 812

180

3. 700

1. 212

LUMINA

2. 742

250

14

6

2. 315

228

2. 087

2. 650

-

535

2. 087

655

2. 158

548

3. 200

100

16

35

2. 600

1. 200

700

3. 200

-

1. 400

2. 600

-

3. 000

200

POARTA ALBĂ

1. 867

72

16

9

1. 303

622

1. 294

1. 800

-

70

250

1. 355

512

TUZLA

2. 225

60

11

14

1. 200

750

200

2. 030

-

624

1. 644

581

2. 024

201

VALU LUI TRAIAN

3. 991

50

12

6

3. 500

-

3. 500

-

-

1. 596

3. 500

-

3. 400

100

- 64. 765

1.145,7

187,1

-64. 665

3. 307

MIHAIL
KOGĂLNICEANU

ZMC +
CONSTANŢA

232,16 - 7. 0002 - 83. 013

17. 168

- 70. 180 - 78. 596

5.

2. 460

1. 491

-65.498 3. 298

517

De menționat că cea mai mare parte a fondului locativ existent a fost constituit în urmă
cu 30–50 de ani. De asemenea, 15%–20% din numărul total de locuinţe au o vechime mai
mare de 50 de ani, în special în mediul rural şi în zona centrală a municipiului Constanţa.
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O problemă aparte o reprezintă şi blocurile de locuinţe multietajate. Cea mai mare
parte a acestui tip de locuinţe au fost construite de la sfârşitul anilor ’60 până în anii ’80.
Unele dintre aceste locuinţe se caracterizează printr-un pronunţat grad de uzură fizică şi
morală, mai ales a condominiului (subsoluri, acoperişuri, faţade, terase, casa scărilor, instalaţii
comune, spaţii verzi etc.).
În zonele rurale şi în unele oraşe mici (Techirghiol, Ovidiu etc.) întâlnim în principal
un fond locativ eterogen în care predomină locuinţele individuale, dezvoltate mai degrabă ca
mici gospodării de subzistenţă, decât ca habitate de locuit moderne.
Dacă în cazul locuinţelor multietajate principalele probleme sunt reprezentate de lipsa
de confort şi personalitate a clădirilor, suprafeţele standard ale apartamentelor şi lipsa spaţiului
intim, precum şi gradul accentuat de uzură a părţilor comune din imobile, pentru locuinţele
individuale din mediul rural, principala problemă o constituie lipsa unor utilităţi şi servicii de
bază (apă curentă, canalizare, gaze, grupuri sanitare în interiorul locuinţei şi chiar energie
electrică).
Continuând analiza fondului locativ existent în cadrul teritoriului metropolitan nu
putem trece cu vederea ultimele evoluţii în acest domeniu şi anume extinderea construcţiei de
locuinţe individuale în zonele periferice ale municipiului Constanţa, precum şi în localităţile
limitrofe (Lazu - Agigea, Cumpăna, Lumina, Poiana – Ovidiu, Valu lui Traian, Sat Mamaia –
Năvodari). Din păcate, această tendinţă naturală de concentrare a funcţiei rezidenţiale către
zonele periferice şi către localităţile din imediata vecinătate a municipiului, nu s-a desfăşurat şi
nu se desfăşoară într-un mod organizat. Cel mai bun exemplu pentru această concluzie îl
reprezintă faptul că în întreg perimetrul teritoriului metropolitan, cu o singură excepţie, nu a
fost dezvoltat încă nici un proiect locativ integrat. Iar cea mai relevantă imagine a modului
cum s-a dezvoltat haotic funcţia rezidenţială în Zona Metropolitană în ultimii 15 ani o oferă
localităţile Lazu, Ovidiu şi chiar zona Hanu Piraţilor - Sat Mamaia.
Principala cauză a proliferării haosului în ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului
locativ în Zona Metropolitană Constanţa o constituie lipsa unei strategii integrate de
dezvoltare a acestei zone, la care se adaugă o politică urbanistică permisivă, în special în
localităţile din jurul municipiului Constanţa.
De asemenea, necorelarea dezvoltării locative cu strategia de extindere a reţelelor de
utilităţi şi a infrastructurii aferente, precum şi lipsa fondurilor necesare pentru desfăşurarea
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unor astfel de lucrări, îngreunează şi mai mult racordarea noilor locuinţe la utilităţi de bază
cum ar fi apa potabilă, canalizare, energie electrică şi gaze.

2.3. DEMOGRAFIE ȘI CAPITAL UMAN
2.3.1.

Situația demografică și structura populației
Particularităţile evoluţiei populaţiei şi a fenomenelor demografice în judeţul Constanţa

au la origine faptul că, până în anul 1990, componenta principală a creşterii populaţiei
judeţului a constituit-o migraţia spre această zonă, cu precădere spre Municipiul Constanţa şi
alte câteva oraşe, şi nicidecum sporul natural.
Analiza demografică efectuată la nivelul Municipiului Constanţa, raportată la cel al
Zonei Metropolitane Constanţa, relevă faptul că populaţia zonei a scăzut. După anul 1990, sub
incidenţa unui complex de factori de natură economică, socială şi demografică, populaţia
Constanţei, structura acesteia în principal, a evoluat păstrând tendinţele la nivel naţional, dar
cu evidente elemente de specificitate generate de efectele migraţiei în principal către zonele
periurbane.
Evoluţia populaţiei în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
1992

2002

2007

1992 - 2002

2002 - 2009

1992 2009

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

350.581

310.471

304.279

- 40.110

- 6.192

- 46.302

ZMC - CONSTANŢA

122.071

131.012

139.730

+ 8.941

+ 8.718

+ 17.659

9.316

9.465

9.856

+ 149

+ 391

+ 540

NĂVODARI

31.746

32.390

34.936

+ 644

+ 2.546

+ 3.190

OVIDIU

12.591

13.134

13 929

+ 543

+ 795

+ 543

MURFATLAR

10.742

10.857

10.855

- 115

-2

+ 113

TECHIRGHIOL

6.872

7.109

7.218

+ 237

+ 109

+ 346

EFORIE

AGIGEA

4.611

5.482

6. 291

+ 871

+ 809

+ 1.680

CORBU

4.254

5.261

5.781

+ 1.007

+ 520

+ 1.527

CUMPĂNA

7.409

9.871

10.588

+ 2.462

+ 717

+ 3.179

LUMINA
MIHAIL KOGĂLNICEANU

5.753
9.436

7.389
10. 072

8.701
10.109

+ 1.636
+ 636

+ 1.312
+ 37

+ 2.948
+ 673

POARTA ALBĂ

4.212

4.792

4.756

+ 580

- 36

+ 544
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7.775
7.354

6.366
8.824

6.571
10.139

- 1.409
+ 1.470

472.652

441.483

444.009

- 31.169

VALU LUI TRAIAN

ZMC + CONSTANŢA

Dezvoltare

+ 205
+ 1.315

- 1. 204
+ 2.785

+ 2.526

- 28.643

În ceea ce priveşte structura pe sexe până în anul 1990, în Constanţa, paradoxal,
populaţia de sex masculin era mai numeroasă decât cea de sex feminin, proporţia inversânduse abia din anul 1992 încoace. Explicaţia constă în faptul că persoanele care au migrat spre
această zonă au fost preponderent bărbaţii.
Structura populaţiei pe sexe
1992
M

2002

F
177.57
3

M
149.32
4

2006
F

173.008

ZMC CONSTANŢA

61. 516

60. 557

65. 569

EFORIE

4. 450

4. 866

4. 387

5. 078

NĂVODARI

16. 146

15. 600

15. 942

16. 448

OVIDIU

6. 371

6. 220

6. 438

6. 696

MURFATLAR

5. 465

5. 277

5. 337

5. 520

TECHIRGHIOL

3. 368

3. 504

3. 479

3. 630

AGIGEA

2. 436

2. 175

2. 778

2. 704

CORBU

2. 184

2. 070

2. 701

2. 560

4.
461
16.80
3
6.
576
5.
364
3.
555
2.
898
2.
756
4.
770
3.
945

3. 705

3. 704

4. 916

4. 955

LUMINA

2. 908

2. 845

3. 706

3. 683

4. 747

4 .691

4. 971

5. 101

POARTA ALBĂ

2. 145

2. 067

2. 409

2. 381

TUZLA

3. 877

3. 898

3. 125

3. 241

VALU LUI TRAIAN

3. 714

3 .640

4. 380

4. 444

ZMC +
CONSTANŢA

234. 524 238. 150 214. 893 227.588 211.867

MIHAIL
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F

66.44
67.320
1
65.950

CUMPĂNA

KOGĂLNICEANU

2007

4.
937
2.
274
3.
066
4.
545

5. 022
17.
286
6.
781
5.
475
3.
555
2.
771
2.
641
4.
790
3.
913
5.
002
2.305
3.186
4.593

M

2008

F
161.02
161.147145.917 161.530145. 130 161.202 144.522
8

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

M

F

66.759 68.440

2009
M
F
140.88
163.397
2

67.78
69.71
69. 547
1
0
4. 549

5. 123

4.
603

17. 136

17. 518

17. 194

6. 727

6. 945

5. 390

5. 553

3. 436

3. 629

2. 882

3.
042

2. 957

2. 713

2. 874

2.766

5. 039

5. 142

4. 086

4. 238

4. 218

4. 949 5. 047

4. 978

5. 078

2. 325

2. 378

3. 162

3. 309

4. 885

4. 931

212.30
3

230.57
2

4. 495
16. 964
6. 647
5. 344
3. 424
2. 981
2. 808
4. 914
4. 092

2. 303
3. 124
4. 714

228. 211.
850 889

5. 060

M

17. 373
6. 843
5. 482
3. 610

4. 974

2. 359
3. 250
4. 761

229.642

6.
728
5.
341
3.
506
3.
190
3.
006
5.
220
4.
344

71.110
5.
253
17.
742
7.
201
5.
514
3.
712
3.
101
2.
865
5.
368
4.
357

5.
004

5. 105

3.
349
3.
201
5.
024

2.
407
3.
370
5.
115

210.59
234. 507
2
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În Zona Metropolitană, sporul natural este pozitiv (cu excepţia localităţilor Eforie,
Techirghiol şi Tuzla) spre deosebire de municipiul Constanţa, unde sporul natural este negativ,
numărul de naşteri fiind mai mic decât cel al deceselor. Conform datelor statistice pentru
perioada 1992-2009 pe ansamblu, populaţia localităţilor din zona metropolitană înregistrează o
scădere continuă.
2007
populaţia

2008

născuţi

decedaţi

307. 447

2. 619

3. 066

133. 078

1. 510

EFORIE

9. 483

NÂVODARI

34. 089

totală
MUNICIPIUL
CONSTANŢA
ZMC - CONSTANŢA

OVIDIU

13. 357

populaţia

2009

născuţi

decedaţi

306. 332

2. 726

3. 167

1. 136

135. 199

1. 518

1. 199

74

114

9. 555

82

378

208

34. 337

127

175

populaţia

născuţi

decedaţi

305. 550

2. 825

3. 173

137. 326

1. 521

1. 198

121

9. 672

82

117

392

189

34. 654

368

204

13. 490

156

132

13. 672

146

133

totală

totală

MURFATLAR

10. 838

114

75

10. 826

133

91

10. 943

108

96

TECHIRGHIOL

6. 910

70

72

7. 034

66

76

7. 065

62

64

AGIGEA

5. 669

57

37

5. 863

53

51

5. 999

79

57

CORBU

5. 406

77

51

5. 521

73

69

5. 640

65

74

CUMPÂNA

9. 560

129

78

9. 888

128

79

10. 181

150

100

LUMINA

7. 858

93

81

8. 178

87

79

8. 456

101

66

9. 936

108

102

9. 966

108

104

10. 056

115

99

POARTA ALBĂ

4. 579

86

36

4. 662

84

48

4. 703

78

39

TUZLA

6. 252

61

78

6. 374

70

70

6. 471

50

61

MIHAIL
KOGĂLNICEANU
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9. 138

VALU LUI TRAIAN
ZMC + CONSTANŢA

440. 525

88

4. 129

a Zonei Metropolitane Constanţa-

77

9. 475

86

90

4. 202

441. 531

4. 244

4. 366

9.
814

88

117
4.

442. 876

4. 371

346

Structura populaţiei pe grupe de vârstă anul 1992
Populaţia

0-4 ani

stabilă

75 ani

5-9

10-14

15- 19

20-24

25- 29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

30.350

27.754

31.353

29.827

19.615

18.558

15.354

10.933

5.393

8.773
2.299

25.695

19.904

28.316

35.497

20.339

şi
peste

Constanţa

350.581

22.920

ZMC - Constanţa

122.073

11.045

10.455

10.765

10.270

11.668

7.918

10.007

9.713

8.142

5.868

6.322

5.942

4.604

3.476

1.672

Eforie

9.316

562

567

658

674

932

468

685

799

722

510

613

662

564

423

183

294

Năvodari

31.746

3.518

3.681

3.647

2529

3.046

2.578

3.583

3.324

1.967

1.092

977

750

450

303

144

157

Ovidiu

12.591

1.084

968

1.092

1070

1.303

797

927

907

827

634

762

778

587

406

190

259

Murfatlar

10.742

1.089

955

1.044

960

1.116

733

877

913

713

500

568

419

322

243

127

163

Techirghiol

6.872

544

445

567

503

724

410

488

556

470

361

419

419

365

277

141

183

Agigea

4.611

380

372

391

371

450

280

353

356

319

305

311

240

186

133

64

100

Corbu

4.254

341

319

376

412

388

201

252

282

270

239

209

269

249

212

112

123

Cumpăna

7.409

634

591

699

667

780

388

499

569

530

374

395

409

331

241

125

177

Lumina

5.753

451

345

487

548

669

288

317

382

376

331

418

384

301

214

101

141

9.438

894

835

802

745

933

731

760

744

576

428

467

482

370

307

132

232

Mihail
Kogălniceanu
Poarta Albă

4.212

409

378

406

376

431

252

280

316

267

194

220

226

175

130

64

88

Tuzla

775

557

483

596

746

896

396

512

565

601

471

515

459

330

289

170

189

Valu lui Traian

7.354

582

611

669

ZMC+Constanţa

472.654

33.965

516
36.150

41.115

38.024

754

396

474

542

504

429

448

445

374

298

43.021

27.822

38.323

45.210

37.969

25.483

26.661

24.500

19.958

14.409

119

193

7.065

11.072

Structura populaţiei pe grupe de vârstă anul 2002
Populaţia
stabilă

0-4 ani

75 ani

5-9

10-14

15- 19

20-24

25- 29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

17.310

23.543

29.635

24.929

15.687

16.112

14.184

10.863

11.471

7.956

9.861

10.315

8.330

5.435

5.520

4.697

3.334

3.354

Constanţa

310.471

11.164

11.360

19.954

23.518

27.584

24.425

ZMC - Constanţa

131.010

7.311

7.188

11.074

10.842

11.381

10.874

28.913
13.270

şi
peste

Eforie

9.465

413

391

610

605

667

753

975

505

665

814

732

435

523

537

415

425

Năvodari

32.390

1.613

1.702

3.000

3.223

3.144

2.742

3.620

2.331

2.996

2.920

1.888

1.002

859

661

359

330

Ovidiu

13.134

746

734

1.082

1.022

1.080

1025

1.032

788

941

951

781

584

666

599

447

386

Murfatlar

10.857

659

634

1.006

923

932

960

1.158

684

822

821

650

433

440

304

206

225

Techirghiol

7.109

314

342

547

455

577

532

745

429

512

528

520

347

372

332

268

289

Agigea

5.482

273

307

490

437

399

426

548

339

432

427

373

291

280

197

132

131

Corbu

5.261

349

328

450

424

477

433

497

288

337

358

323

229

201

213

162

192

Cumpăna

9.871

619

615

821

830

950

840

978

469

677

790

664

416

374

340

246

242

Lumina

7.389

465

454

624

565

643

612

731

406

474

507

491

335

363

297

236

186

10.072

614

550

859

863

832

816

972

691

720

747

573

407

445

402

280

301

Poarta Albă

4.790

356

304

440

414

443

404

465

259

296

311

253

181

211

174

138

141

Tuzla

6.366

351

331

445

425

505

573

676

291

412

477

486

342

369

283

179

221

Mihail
Kogălniceanu
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Valu lui Traian

8.824

539

496

700

656

732

758

873

476

577

664

596

433

417

358

ZMC+Constanţa

441.481

18.475

18.548

31.028

34.360

38.965

35.299

42.183

25.266

33.404

39.950

33.259

21.122

21.632

18.881

266

285

14.197

14.825

În structura etnică la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa, românii deţin ponderea
majoritară reprezentând 92,2% din populaţia zonei alături de celelalte etnii minoritare: turci
(11.474), respectiv 41% din totalul persoanelor de etnie turcă înregistrate la nivelul Judeţului
Constanţa (27.914 persoane) şi 35,7% din totalul persoanelor de etnie turcă înregistrate la
nivel regional (32.098 persoane), tătari (14.177 persoane) cu o pondere de 61% din totalul
persoanelor de etnie tătară înregistrate la nivelul Judeţului Constanţa (23.230 persoane) şi
59,2% din totalul persoanelor de etnie tătară înregistrate la nivelul întregii ţări (23.935
persoane), ruşi-lipoveni (1.881), rromi (4.471), greci (561), maghiari (573), altele minorităţi
(1.769) .
Evanghelică
Populaţia

Romano-

Greco –

catolică

catolică

Evanghelică Lutherană
Reformat de confesiune

sinodo -

Creştină
de rit

Adventistă Creştină
Penticostală

de ziua

după

a 7- a

Evanghelie

Ortodoxă
în stil

Altă

1992

stabilă

Ortodoxă

Constanţa

35.0581

326.081

2.752

483

233

38

37

120

405

516

171

18.723

76

156

422

368

ZMC - Constanţa

122.073

109.831

1.803

163

36

13

17

174

586

561

65

8.264

3

375

55

127

Eforie

9.316

8.314

58

30

7

0

0

4

0

0

1

873

0

2

10

17

Năvodari

31.746

30.102

589

50

11

4

0

149

103

55

6

287

0

349

20

21

ă

augustană presbiterian

vechi

Musulmană

Mozaică

vechi

Atei

religie

Ovidiu

12.591

11.556

59

23

2

0

0

0

10

4

15

902

0

0

2

18

Murfatlar

10.742

9.559

44

2

1

7

11

7

145

37

0

868

2

12

7

40

Techirghiol

6.872

5.543

38

2

3

1

0

2

2

64

0

1.201

0

1

8

7

Agigea

4.611

3.968

36

0

1

0

0

0

81

5

6

501

0

5

3

5

Corbu

4.254

3.985

2

0

0

0

2

0

0

249

0

12

0

4

0

0

Cumpăna

7.409

6.583

32

4

5

0

2

1

189

2

0

589

0

0

1

1

Lumina

5.753

4.755

492

4

1

0

0

0

2

13

9

468

0

1

0

8

9.438

8.622

365

46

0

0

0

5

0

12

3

384

0

0

0

1

Poarta Albă

4.212

4.068

32

0

1

0

0

0

9

6

6

87

0

0

0

3

Tuzla

7.775

7.074

20

1

3

1

1

1

5

14

19

632

0

1

2

1

Mihail
Kogălniceanu

Valu lui Traian

7.354

5.702

36

1

1

0

1

5

40

100

0

1.460

1

0

2

5

ZMC+ Constanţa

472.654

435.912

4.555

646

269

51

54

294

991

1.077

236

26.987

79

531

477

495
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ZMC - Constanţa

Structura pe religii în anul 1992

Constanţa
ZMC+Constanţa
altă religie
atei
evanghelică
baptistă
musulmană
adventisă de ziua a 7-a
creştină după Evanghelie
penticostală
creştină de rit vechi
lutherană sinodo-presbiterian
evanghelică de confesiune augustană
reformată
greco-catolică
romano- catolică
ortodoxă
populaţia stabilă

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Evanghelică
Populaţia

2002

Ortodoxă Romano-

stabilă

310471

286392

Adventistă

Creştină

Creştină Lutherană

Evanghelică

Refor-

Penti-

Greco-

catolică

mată

costală

catolică

2320

160

418

365

699

516

18245

44

345

43

160

19

44

236

1715

33

998

85

419

528

8210

59

374

12

66

2

0

60

Baptistă de ziua

Musulmană

a 7- a

după

de rit

sinodo -

Evanghelică de confesiune Mozaică Atei

Evanghelie

vechi

presbiterian

augustană

Altă
religie

465

Constanţa

ZMC -

131010

118340

109

Constanţa
Eforie

9465

8689

50

11

27

2

4

33

607

0

4

0

17

0

0

3

18

Năvodari

32390

30634

436

4

145

30

172

94

430

36

359

1

7

1

0

31

10

Ovidiu

13134

12129

71

2

19

9

17

8

855

3

5

0

2

1

0

1

12
18

Murfatlar

10857

9694

31

0

249

5

78

7

771

0

0

0

2

0

0

2

Techirghiol

7109

5854

25

4

33

2

1

47

1128

0

3

0

1

0

0

3

8

Agigea

5482

4792

32

1

114

4

19

8

490

0

2

4

0

0

0

0

16

Corbu

5261

4949

19

1

13

0

81

181

15

0

1

0

0

0

0

0

1

Cumpăna

9871

8703

49

3

301

1

6

7

781

0

0

7

3

0

0

0

10

Lumina

7389

6206

627

0

32

2

18

16

460

8

0

0

14

0

0

0

6

10072

9210

302

1

5

20

3

17

509

0

0

0

0

0

0

3

2

Poarta Albă

4790

4583

21

3

25

1

11

27

104

9

0

0

4

0

0

2

0

Tuzla

6366

5661

22

1

2

3

5

13

637

1

0

0

11

0

0

9

1

8824

7236

30

2

33

6

4

70

1423

2

0

0

5

0

0

6

7
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Kogălniceanu

Valu lui
Traian
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1118

1044

26455

103

719

55

226

21

44

296

Constanţa

Constanţa
ZMC - Constanţa

Structura pe religii în anul 2002

ZMC+Constanţa
altă religie
atei
evanghelică
baptistă
musulmană
adventisă de ziua a 7-a
creştină după Evanghelie
penticostală
creştină de rit vechi
lutherană sinodo-presbiterian
evanghelică de confesiune augustană
reformată
greco-catolică
romano- catolică
ortodoxă
populaţia stabilă
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Forța de muncă și șomajul
La nivel judeţean, la sfârşitul lunii decembrie 2010 sunt înregistraţi 9.612 şomeri, în

creştere cu 1.539 persoane faţă de noiembrie 2010, situându-se totuşi cu 1.246 persoane sub
nivelul lunii decembrie a anului 2009. Din totalul şomerilor, 65,5% sunt femei. Primesc
indemnizaţie de şomaj 5.652 persoane, iar 3.960 persoane nu primesc nici un fel de ajutor
bănesc. Rata şomajului în luna decembrie 2010
este de 3,1% faţă de 3,5% în aceeaşi lună a
anului 2009. Rata şomajului este mai scăzută în
judeţul Constanţa decât media pe ţară (4,4%).
Astfel, conform evidenţelor Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa, la
nivelul Zonei Metropolitane Constanţa se
observă o ușoară creștere a ratei şomajului,
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comparativ cu datele înregistrate în anul 2007. De asemenea, comparativ cu valorile
înregistrate la nivel regional(6,5%) sau naţional(6,4%), putem aprecia rata şomajului,
înregistrată conform statisticilor la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa, ca fiind foarte
mică.
În realitate, rata şomajului în zonă este mult mai mare, valorile oficiale mici datorânduse faptului că cei mai mulţi şomeri nu se mai înregistrează la Oficiile Forţei de Muncă.

Populaţia activă

Populaţia

Anul

1992

2009

Populaţia activă în Municipiul Constanţa

161. 474

231. 476

Populaţia activă în Zona Metropolitană Constanţa

214. 953

362. 255

Populaţia inactivă în Municipiul Constanţa

189. 107

178. 338

Populaţia inactivă în Zona Metropolitană Constanţa

257. 701

256. 928

în Municipiul

inactivă în Zona

Constanţa

Metropolitană

20%

Constanţa
31%

Populaţia activă
în Zona

Populaţia
inactivă în
Municipiul

Metropolitană
Constanţa
26%

Constanţa
23%

Conform valorilor prezentate în tabel, se observă o creştere a populaţiei active la
nivelul Zonei Metropolitane Constanţa, creştere înregistrată în special la nivelul Municipiului
Constanţa.
În zonă există un număr de 228.699 persoane populaţie ocupată (la nivelul anului
2009), rata de ocupare fiind de 51,6%. Această valoare se situează foarte aproape de rata de
ocupare la nivel naţional înregistrată în anul 2008 (58,8%).
Conform datelor statistice, în anul 2009, la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa
numărul de salariaţi este 135.367 persoane, din care 114.046 persoane în municipiul
Constanţa.
Număr mediu salariaţi în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
1992

2002

2005

2007

2009

1992 2009

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

131.629

107. 393

111.188

109.957

114.046

- 17.583

ZMC - CONSTANŢA

43.494

22. 676

22.241

21.284

21.321

- 22.173
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EFORIE
NĂVODARI
OVIDIU
MURFATLAR
TECHIRGHIOL
AGIGEA
CORBU
CUMPĂNA
LUMINA
MIHAIL KOGĂLNICEANU
POARTA ALBĂ
TUZLA
VALU LUI TRAIAN

ZMC + CONSTANŢA

Dezvoltare

a Zonei Metropolitane Constanţa-

5.278
16.181
4.464
3.760
1.377
2.834
746
312

2. 816
7. 892
1. 853
2. 603
1. 391
1. 760
345
296

3.152
7.860
1.918
2.190
1.403
1. 886
265
280

1.039
3.369
2.050
869
1.215

938
1. 063
671
383
665

175.123

130.069

801
942
527
354
663

2.874
7.256
1.873
2.139
1.273
2.121
245
277
791
949
520
323
643

3.077
7.129
2.114
2.001
1.395
1.941
237
283
764
968
481
327
604

133.429

131.241

135.367

- 2.201
- 9.052
- 2.350
- 1.759
+ 18
- 893
- 509
- 29
- 275
- 2.401
- 1.569
- 542
- 611
- 39.756

Număr mediu salariaţi în agricultură în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
1992

2002

2005

2007

2009

1992 2009

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

2.021

448

544

544

480

- 1.541

ZMC - CONSTANŢA

7.642

2.767

1.830

1.692

1.303

- 6.339

EFORIE

15
28
1.177
1.816
246
475
309
65

28
42
208
892
16
382
52
40

80
25
155
580
15
160
55
30

71
1.672
935
84
749

147
243
290
58
369

148
190
165
35
192

53
22
125
541
14
120
45
35
149
179
155
25
229

50
18
105
346
12
90
40
34
140
145
121
28
174

9.663

3.215

2.374

2.236

1.783

NĂVODARI
OVIDIU
MURFATLAR
TECHIRGHIOL
AGIGEA
CORBU
CUMPĂNA
LUMINA
MIHAIL KOGĂLNICEANU
POARTA ALBĂ
TUZLA
VALU LUI TRAIAN

ZMC + CONSTANŢA
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- 234
- 385
- 269
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Număr mediu salariaţi în construcţii în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
1992

2002

2005

2007

2009

1992 2009

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

15.654

10.337

9.161

8.743

9.771

- 5.883

ZMC - CONSTANŢA

5.165

1.772

2.092

1.752

1.677

- 3.178

EFORIE

233
2.640
763
161
60
797
18

57
934
160
44
110
240
-

55
1.463
130
45
60
140
-

412
81
-

10
110
15
67
25

34
95
15
45
10

68
1.203
122
42
45
110
24
85
12
33
8

70
1.123
132
45
84
85
25
65
7
35
6

20.819

12.109

11.253

10.495

11.448

NĂVODARI
OVIDIU
MURFATLAR
TECHIRGHIOL
AGIGEA
CORBU
CUMPĂNA
LUMINA
MIHAIL KOGĂLNICEANU
POARTA ALBĂ
TUZLA
VALU LUI TRAIAN

ZMC + CONSTANŢA

- 163
- 1.517
- 631
- 116
+ 24
- 712
- 18
+ 25
- 37
+7
- 46
+6
- 9.061

Număr mediu salariaţi în industrie în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
1992

2002

2005

2007

2009

1992 2009

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

32.513

24.114

24.054

23.286

24.197

- 8.316

ZMC - CONSTANŢA

13.716

7.756

6.405

6.001

6.182

- 7.534

EFORIE

883
8.632
1.341
784
70
226
285
38

242
4.518
726
859
89
260
192
71

203
3.537
740
727
82
231
111
62

635

593

426

260
3.222
711
684
74
206
95
57
423

268
3.223
898
693
87
180
69
61
401

NĂVODARI
OVIDIU
MURFATLAR
TECHIRGHIOL
AGIGEA
CORBU
CUMPĂNA
LUMINA
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POARTA ALBĂ
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148
537
63
74

61
78
35
52

40
56
29
161

39
53
28
149

65
51
38
148

46.229

31.890

30.459

29.287

30.379

- 83
- 486
- 25
+ 74
- 15.850

Număr mediu salariaţi în servicii în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
1992

2002

2005

2007

2009

1992 2009

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

65.050

59.740

61.232

62.512

63.616

- 1.434

ZMC - CONSTANŢA

8.756

7.633

8.382

8.713

8.796

+ 40

EFORIE

1.424
1.631
635
664
981
1312
124
178

1.234
1.825
651
551
981
856
89
170

1.186
2.084
788
549
994
1.283
85
167

269
606
572
161
199

178
507
261
163
167

173
470
254
175
174

1.168
2.023
814
585
905
1.632
91
171
184
546
258
172
164

1.248
1.928
857
592
971
1.535
100
167
176
611
254
173
184

73.806

67.373

69.614

71.225

72.412

NĂVODARI
OVIDIU
MURFATLAR
TECHIRGHIOL
AGIGEA
CORBU
CUMPĂNA
LUMINA
MIHAIL KOGĂLNICEANU
POARTA ALBĂ
TUZLA
VALU LUI TRAIAN

ZMC + CONSTANŢA
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2.4. ECONOMIA
2.4.1.

Situația economică generală
Economia municipiului Constanţa şi a întregii zone metropolitane are un caracter

complex, principalele ramuri cu ponderi fiind: activitatea portuară şi transportul maritim,
turismul, industria alimentară, comerţul, industria construcţiilor de maşini, industria chimică şi
petrochimică, industria energiei electrice şi termice, industria de prelucrare a lemnului si a
producerii hârtiei, industria confecţiilor.
După numărul total al agenţilor economici înmatriculaţi, Zona Metropolitană
Constanţa ocupă locul al doilea pe ţară, după Bucureşti. În anul 2009, la nivelul Zonei
Metropolitane Constanţa au fost înregistraţi peste 25.000 agenţi economici conform datelor
statistice furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, din care după tipul
capitalului: 97% au capital privat, 0,38 % au capital de stat, 1,89% - capital mixt, restul fiind
regii autonome şi societăţi cooperatiste.
Dintre firmele cu un capital social mai mare de 3 milioane euro, menţionăm: Compania
Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (administrarea infrastructurii portuare),
S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (procesare țiței); Şantierul Naval Constanţa (construcţii şi
reparaţii nave), Oil Terminal (operator portuar produse petroliere), Servicii Construcţii
Maritime (dragaje, remorcaj, pilotaj), S.C Dobrogea S.A (morărit, panificaţie, patiserie),
Argus (ulei alimentar), SOCEP (operator portuar), Convex (operator portuar).
În economia locală, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii este foarte bine
reprezentat, contribuind cu 63% la profitul brut total degajat de economia constănţeană şi
absorbind peste 60% din forţa de muncă angajată.
În ceea ce priveşte dinamica investiţiilor, Zona Metropolitană Constanţa ocupă unul
din primele 5 locuri la nivel naţional, favorizată fiind, bineînţeles, şi de poziţia sa geografică.

2.4.2.

Activitatea portuară
Portul Constanţa – cel mai important port la Marea Neagră şi al patrulea ca mărime din

Europa, are o suprafaţă totală de 3.926 ha, din care 1.312 ha - uscat şi 2.614 ha – apă şi este
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situat pe coasta vestică a Mării Negre, la 179 nM de Strâmtoarea Bosfor şi la 85 nM de Cotul
Sulina prin care Dunărea se varsă în mare.
Situat la întretăierea rutelor comerciale care leagă ţările dezvoltate ale Europei
Occidentale şi pieţele în dezvoltare ale Europei Centrale de furnizorii de materii prime din
C.S.I, Asia Centrală şi Transcaucaz, Portul Constanţa oferă o serie de avantaje, dintre care cele
mai importante sunt:
o port multifuncţional cu facilităţi moderne şi adâncimi ale apei în bazinul
portuar suficiente pentru acostarea navelor cu o capacitate de 220.000 dwt;
o acces direct la Coridorul Pan - European VII - Dunărea, prin Canalul Dunăre Marea Neagră, oferind o alternativă de transport către Europa Centrală mai
scurtă şi mai ieftină decât rutele care folosesc porturile din partea de nord a
Europei;
o conexiuni bune cu toate modalităţile de transport: feroviar, rutier, fluvial, aerian
şi prin conducte;
o noul terminal de containere de pe Molul II S, prin care capacităţile de operare a
containerelor în Portul Constanţa au crescut considerabil;
o terminale Ro - Ro şi Ferry Boat potrivite pentru dezvoltarea navigaţiei de
cabotaj care deserveşte ţările riverane Mării Negre şi Dunării;
o statutul de "port cu facilităţi vamale";
o management integrat de mediu;
o programe planificate de dezvoltare viitoare a portului.
Cu o lungime totală a cheiurilor de 29,83 km, Portul Constanţa are 145 de dane din
care 119 sunt operaţionale şi au adâncimi între 8 şi 19 m, ceea ce permite accesul tancurilor şi
navelor de mărfuri vrac de 220.000 dwt. Portul Constanţa are potenţialul de a deveni
principala poartă pentru coridorul Europa – Asia.
Traficul fluvial în Portul Constanţa este de aproximativ 10 milioane tone/an şi
reprezintă 24% din traficul total anual. Zilnic, mai mult de 200 barje se află sub operare sau
sunt acostate în aşteptarea încărcării sau descărcării mărfii.
În ceea ce priveşte activitatea economică portuară, companiile de operare din Portul
Constanţa prestează toate tipurile de servicii pentru manipularea mărfurilor generale. Astfel,
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prin Portul Constanţa pot fi tranzitate produse alimentare, băuturi şi tutun, celuloză şi hârtie,
laminate, piese de schimb, ciment în saci şi alte mărfuri.
Principalele terminale existente în Portul Constanţa:
- Cereale
Terminalul de cereale din Portul Constanţa Nord are o capacitate totală teoretică de
operare de 2.400.000 tone/an, pentru danele 31-33 şi 1.500.000 tone/an (practic) pentru
aceleaşi dane, datorită parcului de vagoane CF şi a posibilităţilor limitate de recepţionare ale
beneficiarilor. Capacitatea de operare în danele 17-18 este de 1.200.000 tone/an.
Capacitatea de stocare este de 90.000 tone în 3 silozuri. Terminalul dispune de 5 dane
operaţionale, având adâncimi cuprinse între 6 şi 10,1 metri. Încărcarea/descărcarea se
realizează cu 5 instalaţii pneumatice de 150 tone fiecare, 2 elevatoare plutitoare de 300 tone
fiecare, 5 macarale de cheu, transportoare subterane şi aeriene.
Operatori: Agroexport Siloz Port şi Romtrans;
În terminalul de cereale din Portul Constanţa Sud este construit un siloz nou, cu o
capacitate de 100.000 tone. Capacitatea anuală de trafic este de 2,5 milioane tone.
Terminalul dispune de o dană operaţională (dana nr.114) cu o lungime de 200,5 m şi o
adâncime de 11,5 m, echipată cu instalaţii pneumatice, având o capacitate maximă de operare
de 800 tone/oră. Portul Constanţa Sud - Agigea are 2 silozuri pentru depozitarea a câte
500.000 tone cereale neuscate, fiecare şi un siloz cu o capacitate de depozitare de 500.000 tone
pentru cereale uscate, precum şi o instalaţie de uscare a cerealelor, cu o capacitate de operare
de 500 tone/zi.
Operator : Silotrans.
- Materiale de construcţii (în special ciment)
Terminal cu o capacitate de depozitare de 40.000 tone vrac, cu posibilităţi de ambalare
şi paletizare, precum şi posibilităţi de transbordare a cimentului în vrac de la barje la nave
maritime.
Terminalul are 7 dane specializate, cu adâncimi cuprinse între 7,3 şi 12,7 m.
Capacitatea anuală de trafic este de 4 mil. tone. Operarea se realizează cu ajutorul a 2
încărcătoare de 250 tone/oră şi 2 încărcătoare pneumatice plutitoare, având o capacitate de
7000 tone/zi. De asemenea, există macarale de cheu şi macarale mobile.
Operatori: Sicim şi Decirom .
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- Produse petroliere
Terminal petrolier specializat pentru importul de ţiţei brut, păcură, motorină, benzină şi
exportul de produse rafinate, produse petrochimice şi produse chimice lichide. Are o
capacitate de 24 mil. tone/an la descărcare şi 10 mil. tone/an la încărcare. Are o capacitate
maximă de stocare produse petroliere de 1,7 mil. tone. Dispune de 9 dane, cu adâncimi
cuprinse între 11,3 şi 17,1 m, putând primi tancuri petroliere cu o capacitate maximă de până
la 165.000 tdw pentru încărcare/descărcare; are legături prin conducte cu principalele zone de
prelucrare a ţiţeiului din ţară. Danele au instalaţii de cuplare cu diametrul de 12 inch şi
respectiv 16 inch (de tip Woodfield şi Flexider), echipamente de combatere a incendiilor şi a
poluării.
Operator: Oil Terminal.
- Produse refrigerate
Terminalul de mărfuri refrigerate este situat în dana 53, având o lungime de 219 m şi o
adâncime de 13,5 m. Mărfurile pot fi depozitate într-o magazie frigorifică cu capacitatea de
cca. 17.000 tone şi o suprafaţă de 2,4 ha. Terminalul dispune de 3 macarale portal 5 tf x 32
metri. De asemenea, mărfurile perisabile pot fi depozitate în condiţii corespunzătoare şi în
magazia frigorifică situată în dana nr. 11, cu o capacitate de depozitare de cca. 1.500 tone şi o
suprafaţă de aproximativ 4600 mp.
Operator: Frial
- Minereu, cărbune, cocs
În Portul Constanţa există 13 dane specializate pentru manipularea minereului,
cărbunelui şi cocsului, din care:


4 dane sunt specializate în transbordul mărfurilor vrac de la navele maritime la cele
fluviale;



10 dane au adâncimi cuprinse între 9 şi 17,1 m, permiţând intrarea şi operarea navelor
cu un deplasament maxim de 200.000 tdw;



3 dane au adâncimi cuprinse între 3,3 şi 4,3 m pentru operarea barjelor care sosesc pe
Canalul Dunăre - Marea Neagră.
Echipamentul de operare cuprinde 13 poduri de 20-52 tone, 14 macarale mobile de 16-

50 tone. Încărcarea barjelor se realizează cu 4 încărcătoare cu o capacitate de 700 tone/oră.
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Există şi macarale de cheu, macarale plutitoare, transportoare şi stivuitoare.
Capacitatea de stocare a depozitelor este de 4,5 mil. tone. Rata maximă de descărcare este de
95.000 tone/zi, iar cea de încărcare de 16.200 tone/zi. Operatori: Comvex şi Minmetal.
- Produse chimice, îngrăşăminte, fosfat, apatit
Majoritatea produselor chimice sunt manipulate de Chimpex (peste 80%) sub formă de
încărcătură în saci, paleţi, big bags sau în vrac, în 10 dane (54-63), având adâncimi cuprinse
între 8,6 si 10,5 m şi echipate cu 17 macarale de cheu de 5-25 tone, 4 macarale mobile de 1245 tone, 3 poduri de 200-250 tone/oră.
Produse de acest tip mai sunt manipulate şi de operatorii: Socep, Decirom, Romtrans,
Dezrobirea şi Comvex.
Fosfatul şi apatitul sunt depozitate într-un siloz acoperit, cu o capacitate de 36.000
tone, iar ureea într-un depozit de aproximativ 30.000 tone. Ambele depozite aparţin
operatorului Chimpex. Produsele chimice în saci sunt stocate în 8 depozite acoperite, cu o
capacitate totală de 48.000 tone.
- Ro-Ro
Portul Constanţa dispune de 2 terminale Ro-Ro:


în Portul Constanţa Nord având o dană de 364 m cu adâncimea de 13 m şi 2 parcări cu
capacitatea de stocare de 2.000 autovehicule (1,7 ha) şi respectiv 2.800 autoturisme
(2,5 ha), operarea fiind asigurată de Umex;



în Portul Constanţa Sud în dana 121 cu lungimea de 214 m, o adâncime de 13,3 m şi o
parcare pentru 1.800 autovehicule (1,5 ha).
- Terminal feroviar (ferry-boat)
Instalaţia pentru ferry-boat este situată în dana 120, are o lungime de 227 m şi o

adâncime de 13 m şi este destinată încărcării şi descărcării de vagoane, locomotive cu
ecartament normal şi TIR-uri. Terminalul are o capacitate de trafic de un milion tone/an.
Portul Constanţa are legături internaţionale de tip ferry-boat pe rutele: ConstantaDerince/Turcia (în general, 4 curse /lună) şi Constanţa - Batumi/Georgia (curse bilunare) care
se realizează cu două nave, fiecare cu o capacitate maximă de transport de 108 vagoane şi 92
TIR-uri. Pentru viitorul apropiat, se preconizează deschiderea liniei de ferry-boat şi cu celalalt
port de la Marea Neagră al Georgiei – Poti.
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- Mărfuri generale
Mărfurile generale sunt operate în 50 dane, având adâncimi cuprinse între 4,5 şi 13,8
m, situate în principal în Portul Constanţa Nord. Operarea mărfurilor se face cu ajutorul a 16
poduri de 20-36 tone, 86 macarale de cheu de 3-50 tone, 44 macarale mobile de 12-250 tone, 9
macarale plutitoare de 16-35 tone. Există deasemenea, stivuitoare şi tractoare.
Operatori : Romned Port Operator, Frial, Minmetal, Phoenix, Socep, Umex.
- Ulei comestibil şi melasă
Manipularea uleiului comestibil şi al melasei se efectuează în dana 19 care are o
lungime de 113 m şi o adâncime de 7,4 m. Depozitarea uleiului comestibil se face în 7
rezervoare, cu o capacitate de 25.000 tone fiecare. Melasa se descarcă direct din nave în
vagoane sau tancuri.
Operator: Frial.
- Containere:
Terminalul existent, este localizat în Portul Constanţa Nord, având două dane
specializate, cu lungimea de 467 m şi adâncimea de 8,7 m. Terminalul are o platformă de
depozitare de 11,4 ha, cu o capacitate de depozitare de 3.000 - 4.000 containere.
Manipularea se face cu 3 macarale portal de 45 tone, 2 transtainere de 32 tone,
stivuitoare (2x3,5t, 1x6,9t, 1x42t) şi trailere de 20 tone. Operatorii de containere din Portul
Constanţa Nord sunt: SOCEP şi UMEX. Capacitatea maximă de operare a acestui terminal,
este de aproximativ 200.000 TEU/an.
În Portul Constanţa Sud sunt operaţionale alte 12 dane deservite de Romtrans, Zona
Liberă şi Mast SA. În peisajul Portului Constanţa Sud-Agigea, a apărut un nou şi modern
terminal de containere, situat în arealul Zonei Libere, şi anume, terminalul de containere al
unuia din cei mai mari operatori mondiali de containere – AP Moeler (Maersk).

2.4.3.

Industria
Sectoarele industriale reprezentative pentru Zona Metropolitană Constanţa şi

perimetrul de proximitate, dezvoltate ca o consecinţă a evoluţiei istorice a zonei, sunt:
construcţiile şi reparaţiile navale, petrochimia, construcţii şi materiale de construcţii, industria
alimentară, industria lemnului.
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În cadrul Şantierului Naval Constanţa se pot construi atât nave noi cu capacităţi de
până la 250.000 tdw, cât şi lucrări de reparaţii la corpul navei, motoare, echipamente electrice
şi electronice cu specific naval, fiind posibilă practic, executarea oricărui tip de reparaţii.
Producţie de echipament naval şi utilaj tehnologic specific (pompe, armături
industriale, compresoare, răcitoare de apă şi ulei, condensatori de abur, hidrofoare) realizează
S.C. Meconst S.A.
Reprezentativă pentru industria constructoare de maşini este societatea comercială
Legmas Năvodari - producătoare de maşini şi utilaje agricole.
Industria petrochimică şi chimică asigură prelucrarea anuală a peste 5 milioane tone de
ţiţei şi derivate pentru obţinerea de produse petroliere, combustibili casnici, hidrocarburi
aromatice, produse petrochimice, cocs şi sulf de petrol. Cel mai important agent economic din
acest domeniu este Rafinăria Petromidia Năvodari - Rompetrol Rafinare.
Prin platforma centrală de foraj marin amplasată în apele teritoriale ale Mării Negre,
SC Petrom SA Bucureşti Sucursala Petromar Constanţa integrează activitatea de foraj
(extragere ţiţei brut şi gaze naturale) cu cea de producţie. Exploatarea zăcămintelor de pe
platoul continental al Mării Negre, reprezintă cca. 10% din producţia naţională de ţiţei.
Concomitent, se execută lucrări pentru punerea în exploatare a celor nouă sonde ale
zăcământului de gaz condensat Eocen – Lebăda Est.
Principalele produse care pot fi realizate de industria chimică sunt: materiale plastice,
cauciuc artificial, oxigen şi azot.
Industria materialelor de construcţii asigură, în cea mai mare parte necesarul de
materiale specifice: ciment, produse de balastieră, confecţii prefabricate, piatră compozită din
nisipuri silicioase şi răşini poliesterice, produse asfaltice etc.
Industria uşoară produce confecţii pentru bărbaţi, femei şi copii, echipament de lucru,
lenjerie de pat, tricotaje, saci din iută şi polipropilenă. Produsele se valorifică pe piaţa internă,
dar preponderent (cca. 70%) sunt livrate pe piaţa externă: Olanda, Italia, Spania, Franţa,
Belgia, SUA, Cipru, Marea Britanie. Producţia de confecţii se derulează în special în sistem
lohn, în colaborare cu firme străine. Societăţi comerciale de producţie, reprezentative din acest
domeniu: Calypso, Lumotex, Gemma Lux, Fantasy Mod, Marlene Topaz, Gen Tin , Xandra
Class, Socom Înfrăţirea.
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Industria de prelucrare a lemnului produce o bogată gamă sortimentală de mobilier
pentru locuinţe, birouri şi gradină. Se exportă în Franţa, Olanda, Canada, Germania, Italia.
Industria celulozei şi hârtiei este reprezentată în Constanţa de două societăţi comerciale
(Palas si Comp Paper Converting ) ce produc şi comercializează hârtie de scris tipar, hârtie
înnobilată, hârtie autocopiativă şi hârtie pentru imprimantă.
Aportul industriei construcţiilor civile şi industriale este vizibil în întreaga viaţă
economico-socială

a

localităților

care

alcătuiesc

Zona

Metropolitană

Constanța,

concretizându-se în:


construcţii hidrotehnice, lucrări de construcţii edilitare, civile şi industriale;



lucrări de irigaţii şi îmbunătăţiri funciare;



lucrări şi reparaţii de căi ferate, drumuri şi poduri, aeroporturi;



turnuri metalice pentru relee radio şi TV;



montare utilaje portuare.

2.4.4.

Comerțul și sectorul terțiar
Comerțul și sectorul tețiar reprezintă un domeniu economic tradițional și identitar

pentru Zona Metropolitană Constanța, caracterizând specificul economiei locale și având o
pondere importantă la formarea produsului intern brut la nivel local. De asemenea, în aceste
domenii este angrenată o pondere importantă din forța de muncă locală.
Comerţul constănţean cuprinde un număr important de unităţi comerciale, de
alimentaţie publică şi depozite, având o suprafaţă totală de peste 2,3 milioane mp, cea mai
mare parte a agenţilor economici din Zona Metropolitană Constanţa desfăşurându-şi
activitatea în acest domeniu. Cele mai importante unităţi comerciale de retail sunt: Centrul
Comercial Tom; Tomis Mall; City Park – Mall of Constanţa; Carrefour; Metro; Selgros;
Brick; Practiker; Doraly Mall; Real; Billa; Cora; Dedeman; Auchan; Bricostore.
În ceea ce priveşte sectorul financiar – bancar, pe teritoriul Zonei Metropolitane
Constanţa funcţionează filialele şi sucursalele unui număr de 45 de bănci, oferind agenţilor
economici şi persoanelor fizice o gamă largă și în continuă extindere de produse şi servicii
specifice.
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2.5. TURISMUL
O caracteristică a regiunii este potenţialul turistic ridicat, care este asigurat de existenţa
unor lacuri naturale cu proprietăţi terapeutice, de vulcanii noroioşi, de rezervaţia Biosferei
Delta Dunării şi de litoralul Mării Negre. Regiunea concentrează cca. o treime din structurile
de cazare turistică ale ţării, a căror capacitate de cazare în 2005 era de

132.965 locuri.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare îşi menţine cel mai ridicat nivel din ţară pe
întreaga durată a anului (37,8% în anul 2005, faţă de media naţională de 33,4%). Regiunea
ocupă primul loc în ceea ce priveşte capacitatea de cazare (47,8 % din valoarea totală la nivel
naţional) şi primul loc la numărul de turişti cazaţi (28,8 % din valoarea totală la nivel
naţional). Cel mai bine reprezentat este turismul de pe litoralul Mării Negre, ce include 13
staţiuni cu 958 structuri de primire turistică, situate de-a lungul a 70 de km de coastă între
staţiunile Năvodari şi Mangalia. La nivelul anului 2005, peste 78% din capacitatea de cazare
turistică a Regiunii Sud - Est, se regăseşte în staţiunile de pe litoralul Mării Negre (care nu este
valorificat decât 2-3 luni/an).
Zona Metropolitană Constanţa se poate defini ca un areal geografic cu caracteristici
distincte aşezat în sud-estul României, în Dobrogea, pe fâşia de litoral românesc a Mării
Negre. În cadrul Zonei Metropolitane Constanţa există 5 staţiuni: Năvodari, Mamaia, Eforie
Nord, Eforie Sud şi Techirghiol, care răspund tuturor categoriilor de vârstă şi celor mai
exigente gusturi, punând la dispoziţie plaje întinse, nisip fin, spaţii de agrement, parcuri de
distracţii, cluburi, restaurante şi o amplă capacitate de cazare în bazele de tratament şi în
hoteluri, precum şi resurse naturale, vestigii istorice şi culturale unice.
Situată la confluenţa mai multor coridoare pan-europene şi beneficiind de avantajul
vecinătăţii Mării Negre, Zona Metropolitană Constanţa este capabilă să dezvolte produse
turistice specifice.
Municipiul Constanţa (inclusiv staţiunea Mamaia) este al doilea oraş ca importanţă din
România după Bucureşti, dispunând de deschiderea la Marea Neagră prin Portul Turistic
„Tomis” şi Portul Comercial „Constanţa”. Constanţa este un centru cosmopolit cu hoteluri,
magazine, monumente antice, un splendid cazino pe malul mării şi muzee interesante, toate
acestea constituindu-se în puncte de atracţie pentru turişti. În aria administrativă a
Municipiului Constanţa se află staţiunea Mamaia, „Perla litoralului românesc”, aceasta
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cunoscând o puternică dezvoltare din punct de vedere turistic în ultimii ani. În staţiunea
Mamaia funcţionează 8 baze nautice de agrement dintre care 4 la Marea Neagră şi 4 pe Lacul
Siutghiol. Aceste baze oferă turiştilor o gamă largă de servicii specifice: plimbări cu
hidrobicicleta, ridicări cu parapanta, „windsurfing” şi şcoală de „yachting”, scufundări, scutere
acvatice, agrement cu bărci cu vele de tip Catamaran şi Caravele. Condiţiile de cazare oferite
sunt foarte bune, majoritatea hotelurilor fiind recent modernizate. În ultimii ani, staţiunea
Mamaia a cunoscut un aflux de turişti ridicat, datorită îmbunătăţirii facilităţilor de acces şi
cazare, dar şi a diversificării modalităţilor oferite de petrecere a timpului liber şi relaxare de
către autorităţile locale (spectacole în Piaţeta Cazinoului din staţiunea Mamaia, Târgul
meşteşugarilor, etc.)
Comuna Corbu este situată în partea de nord a judeţului Constanţa, la 23 de km de
Municipiul Constanţa. Poziţionată la graniţa cu rezervaţia Biosferei Delta Dunării, localitatea
mai este cunoscută şi sub denumirea de „Ancora Deltei”. Corbu are o bună legătură rutieră
judeţeană pe DJ 226 care porneşte din zona Midia - Năvodari, cu relaţii pe DN 22 B, prin
Năvodari – Ovidiu, la DN 2 A – E 60 spre Bucureşti – Constanţa şi pe litoral prin zona
turistică Năvodari – Mamaia – Constanţa. Pe raza localităţii Corbu se află o superbă plajă,
rămasă încă în stadiu virgin, departe de agitaţia staţiunii Mamaia.
Oraşul Năvodari este situat în zona centrală a judeţului Constanţa, pe malul de sud al
Lacului Taşaul şi pe istmul dintre acesta şi Lacul Siutghiol. În ultimii ani, întreprinzătorii
particulari au dezvoltat zona periferică a oraşului prin construirea de locuinţe cu destinaţie
turistică şi de habitat sezonier şi permanent.
Comuna Mihail Kogălniceanu - Caracteristic acestei localităţi, dar şi judeţului este
Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu care asigură curse charter regulate la nivel
naţional şi internaţional. Principalele destinaţii existente în prezent sunt relatate în tabelul de
mai jos. Anual, de „Ziua Aviaţiei Române” (20 Iulie) se organizează un miting aviatic care
atrage un număr semnificativ de persoane, pasionaţi ai aeronauticii.
Denumire operator

CARPATAIR
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Destinaţie
DUSSELDORF* , FRANKFURT* ,
STUTTGARD* , MUNCH* , MILANO* ,
TORINO* , VERONA* , VENETIA* ,
BOLOGNA* , FLORENTA* ,
ANCONA*
ROMA* , ATENA* , SALONIC* , BARI*
_______________
*cu escală în Craiova si Timisoara

Frecvenţă
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RYANAIR

PISA

LUXAIR
VIM Airlines
AIR Berlin
BLUE LINE
SAS
AUSTRIAN Airlines

LUXEMBOURG
MOSCOVA
BERLIN
STRASBOURG
OSLO
VIENA

În fiecare zi de vineri şi
duminică
În fiecare duminică
În fiecare zi de luni
În fiecare zi de marţi
În fiecare zi de sâmbătă

Oraşul Ovidiu - O atracţie turistică deosebită este Insula Ovidiu, situată pe lacul
Siutghiol, aici aflându-se un complex turistic cu facilităţi de cazare şi masă.
Oraşul Murfatlar - turismul în acest oraş se doreşte a fi o componentă importantă a
vieţii social-economice, având ca axă principală obiective cultural-istorice recunoscute şi
ocrotite de lege. Aici putem vorbi de existenţa ansamblului rupestru, format din şase
bisericuţe, câteva încăperi, galerii şi morminte creştine, toate cioplite în masivul de cretă. De
asemenea, la ieşirea din oraş, se află rezervaţia naturală „Fântâniţa” Murfatlar. Printre
obiectivele turistice ale oraşului Murfatlar se află Conacul lui Mihail Kogălniceanu
(monument istoric), astăzi grădiniţă, monumente şi ansambluri de artă, care punctează
momente sau evenimente însemnate din istoria oraşului. Localitatea Murfatlar este renumită în
întreaga ţară şi peste hotare prin apreciatele sale soiuri de vin, obiective turistice ale oraşului
fiind reprezentate şi de crama şi complexul de vinificaţie S.C „Murfatlar România” SA.
Oraşul Eforie – în partea de sud-vest se află lacul Techirghiol cunoscut pentru
proprietăţile curative ale nămolului, astfel că turismul recreativ se îmbină cu cel balnear. Cu
regim balneoclimateric permanent, staţiunea este situată pe fâşia litorală dintre lacul
Techirghiol şi Marea Neagră, între Agigea la nord şi Eforie Sud la sud, la circa 15 km de
Constanţa. Baza de tratament funcţionează pe tot timpul anului. Oraşul dispune de o
infrastructură diversificată, baze de agrement, terenuri de sport, piscine cu accesorii pentru
activităţi nautice etc. Eforie Nord are posibilităţi de cazare de aproximativ 3.300 de paturi în
hoteluri şi vile, de categorii de 1 sau 3 stele. Staţiunea este recomandată pentru tratamentul
afecţiunilor reumatice, dermatologice şi ale sistemului osos. Factorii de cură naturală sunt
clima marină, apa mării care este clorată, sulfatată, sodică, magneziană, hipotonică
(mineralizare medie de 15,5g). Plaja staţiunii atinge aproximativ 3 km lungime şi lăţimi de 20100 m şi este mărginită în partea de nord de o faleză înaltă de peste 30 de metri.
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Oraşul Techirghiol - Potenţialul turistic al oraşului este asigurat de Sanatoriul Balnear
Techirghiol, Mânăstirea Sf. Maria şi Lacul Techirghiol. Sanatoriul şi Baza de Tratament
Techirghiol oferă tratament balneofizioterapeutic şi recuperator, fiind renumit în Europa
pentru proprietăţile curative ale nămolului sapropilic.
Potenţialul turistic natural se completează în mod fericit cu un patrimoniu culturalistoric de mare reprezentativitate pentru România, dată fiind istoria multimilenară a poporului
român nominalizat prin:
•

existenţa unor inestimabile valori de patrimoniu cultural de interes naţional şi

internaţional, între care se remarcă: biserici şi ansambluri mânăstireşti, monumente şi
ansambluri de arhitectură şi de artă;
•

centre istorice şi situri arheologice - din care o parte s-au constituit ca valori ale

Patrimoniului Universal sub egida UNESCO;
•

tezaur etnografic şi folcloric de mare originalitate reprezentat prin: ceramica

populară; portul popular; artizanat; arta decorării; manifestări etnoculturale şi religioase
tradiţionale; târguri şi expoziţii muzeale etnografice în aer liber sau pavilioane; expoziţii
culinare de mâncăruri tradiţionale.
Îmbinarea dintre vechi şi nou, dintre tradiţie şi modernitate este nota caracteristică a
judeţului Constanţa. Incursiunea în istoria acestor locuri poate dezvălui amatorului de inedit
vestigii istorice, edificii de o valoare inestimabilă.
monumente istorice
În partea de nord a Zonei Metropolitane Constanţa, pe malul Lacului Sinoe se află
Cetatea Histria, vestitul oraş ridicat în urmă cu 2.600 ani, cea mai veche aşezare urbană din
ţară. Coborând spre centrul judeţului, vizitatorul întâlneşte Cetatea Tomis, port la Marea
Neagră şi actualul oraş Constanţa. Tot aici mai pot fi văzute resturile zidului roman care apăra
Cetatea Tomisului şi cel mai preţios complex arhitectural – Edificiul roman cu mozaic.
Tuturor acestor mărturii ale trecutului ţinutului dobrogean, li se alătură monumente de
arhitectură şi artă plastică (situate preponderent pe teritoriul oraşului Constanţa) de interes
naţional şi regional, precum Biserica Armenească (1880), Farul Genovez (1861), Casa cu lei
(1902), Cazino (1910), Teatrul Elpis (1910), Biserica Greacă “Metamorphosis” (1867),
Muzeul de Istorie şi Arheologie Naţională (1913-1921), Geamia Hunchiar (1862), Reşedinţa
Regală (1908-1912), Muzeul de Artă Populară (1896), Statuia lui Ovidiu şi multe altele.
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Monumente istorice în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
Grup interes Grup interes
naţional A
regional B

CT I
Arheologic

CT II
Arhitectură

CT III
Mon. artă
plastică

MUNICIPIUL
CONSTANŢA

67

97

42

86

36

ZMC - CONSTANŢA

23

78

83

11

6

1

7

3

1

4

1

1

10

1

EFORIE
NĂVODARI
OVIDIU

3

MURFATLAR

AGIGEA

10
8

7

1

10

11

CORBU

1

22

23

CUMPĂNA
LUMINA

1

MIHAIL KOGĂLNICEANU
POARTA ALBĂ

VALU LUI TRAIAN

ZMC + CONSTANŢA

5

1

2

4

3

10

10

1

1

2

5
90

8

5

2

TUZLA

1

3

9

TECHIRGHIOL

CT IV
Memoriale

5
175

125

97

42

1

Din datele furnizate de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, patronat de
Ministerul Culturii şi Cultelor, putem trage câteva concluzii elocvente privind concentrarea
vestigiilor şi monumentelor istorice, de artă şi ahitectură pe teritoriul oraşului Constanţa:
Pe teritoriul Zonei Metropolitane Constanţa se întâlnesc 265 monumente
istorice din care 164 sunt situate în Municipiul Constanţa.
Din cele 164 monumente, un număr de 67 intră în categoria monumentelor de
interes naţional iar 97 în categoria celor de interes regional.
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In anul 2011, capacitatea de cazare turistică la nivelul zonei metropolitane şi utilizarea
acesteia pe localităţi se prezinta astfel:
Denumirea
localităţii

Număr
de
unităţi

Capacitate
de cazare

Total ZMC
Constanţa
Mamaia
Eforie Sud
Eforie Nord
Năvodari
Techirghiol
Agigea

559
60
100
125
218
11
35
10

61.594
2936
23900
9099
16542
7581
1429
107

total

Turişti
români

străini

total

301.306
54000
170560
8444
53544
10399
4359
-

281.165
45184
161932
8008
51423
10292
4326
-

20.141
8816
8628
436
2121
107
33
-

2,25
3,36
4,72
3,69
3,17
12,28
-

Sejur mediu
români
străini
2,11
3,38
4,73
3,73
3,18
12,25
-

2,98
3,09
4,52
2,59
1,98
16,30
-

In afara statisticilor oficiale, un numar important de turisti viziteaza statiunile din Zona
Metropolitana Constanta, acestia optand pentru variante de cazare neconventionale, inchiriind
locuinte sau camere de la localnici sau campanduse in campinguri specializate.
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De asemenea, turismul de afaceri a devenit din ce in ce mai important din punct de
vedere al numarului de turisti care viziteaza zona, avand si pentru viitor un mare potential de
crestere.
In ansamblu, turismul are un important potential de dezvoltare, fiind principala ramura
economica din zona, alături de activitatea portuara.

2.6. SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ
2.6.1.

Sistemul sanitar
În Zona Metropolitană Constanța, din analiza efectuată s-a constatat faptul că serviciile

de sănătate au continuat să se degradeze de la an la an, atât din punct de vedere al dotării cât şi
din punct de vedere al calităţii serviciilor.
În municipiul Constanţa, principalii indicatori pentru sistemul sanitar arată astfel:
Spitale

5

Paturi în spitale

2. 233

Depozite farmaceutice

19

Cabinete medicale (sector privat)

334

Policlinici

4

Dispensare medicale

5

Cabinete stomatologice (sector privat)

215

Laboratoare medicale (sector privat)

24

Laboratoare de tehnică dentară (sector privat)

8

Farmacii

116

Medici

1. 098

- sector public

947

- sector privat

151

Stomatologi

357

Farmacişti

360
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Personal mediu sanitar

2. 454

Cele 7 unităţi spitaliceşti care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Constanţa sunt :
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;
Policlinica I; Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa – Policlinica II; Spitalul de Boli
Infecţioase Constanţa; Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Palazu Mare Constanţa; Spitalul
C.F.R. Palas Constanţa; Spitalul Militar Constanţa
La nivelul celorlalte localități situate în zona metropolitană, indicatorii ce reflectă
calitatea şi nivelul asistenţei sanitare la nivelul anul 2010 sunt:
EFORIE:
-

Infrastructură:

2 spitale (sector public) cu 250 de paturi, 4 cabinete medicale

individuale, 1 societate medicală civilă (sector public), 1 ambulatoriu de specialitate (sector
public), 1 ambulatoriu de spital (sector public), 7 cabinete stomatologice (4 sector public, 3
sector privat), 4 cabinete medicale de specialitate (sector public), 1 laborator medical (sector
privat), 1 cabinet medical de medicină generală (sector privat), 5 farmacii (1 sector public, 4
sector privat).
-

Resurse umane: 40 medici (34 sector public, 6 sector privat), 7 stomatologi (4 sector

public, 3 sector privat), 7 farmacişti (1 sector public, 6 sector privat), personal sanitar mediu
este reprezentat de 191 angajaţi (182 sector public, 9 sector privat).
NĂVODARI :
-

Infrastructură: 16 cabinete medicale individuale (sector public), 1 societate medicală

civilă (sector public), 7 cabinete stomatologice (5 sector public, 2 sector privat), 7 cabinete
medicale de specialitate (5 sector public, 2 sector privat), 1 laborator de tehnică dentară (sector
privat), 2 cabinete medicale de medicină generală (sector privat), 4 farmacii (sector privat).
-

Resurse umane: 34 medici (30 sector public, 4 sector privat), 7 stomatologi (5 sector

public, 2 sector privat), 7 farmacişti (sector privat), personal sanitar mediu este reprezentat de
47 angajaţi (40 sector public, 7 sector privat).
OVIDIU:
-

Infrastructură: 2 cabinete medicale individuale (sector public), 5 cabinete

stomatologice (3 sector public, 2 sector privat), 2 cabinete medicale de specialitate (sector
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privat), 1 laborator medical (sector privat), 2 cabinete medicale de medicină generală (sector
privat), 3 farmacii (sector privat), 1 depozit farmaceutic (sector privat).
-

Resurse umane: 12 medici (8 sector public, 4 sector privat), 5 stomatologi (3 sector

public, 2 sector privat), 4 farmacişti (sector privat), personal sanitar mediu este reprezentat de
15 angajaţi (9 sector public, 6 sector privat).
MURFATLAR:
-

Infrastructură: 6 cabinete medicale individuale (sector public), 3 cabinete

stomatologice (2 sector public, 1 sector privat), 1 cabinet medical de medicină generală (sector
privat), 4 farmacii (sector privat).
-

Resurse umane: 15 medici (9 sector public, 4 sector privat), 3 stomatologi (2 sector

public, 1 sector privat), 5 farmacişti (sector privat), personal sanitar mediu este reprezentat de
17 angajaţi (10 sector public, 7 sector privat).
TECHIRGHIOL:
-

Infrastructură: 445 de paturi în spitale, 1 sanatoriu balnear (sector public), 4 cabinete

medicale individuale (sector public), 1 ambulatoriu de specialitate (sector public), 4 cabinete
stomatologice (2 sector public, 2 sector privat), 1 cabinet medical de specialitate (sector
public), 1 cabinet medical de medicină generală (sector privat).
-

Resurse umane: 33 medici (28 sector public, 5 sector privat), 4 stomatologi (2 sector

public, 2 sector privat), personal sanitar mediu este reprezentat de 208 angajaţi (201 sector
public, 7 sector privat).
AGIGEA:
-

Infrastructură: 1 spital (sector public) cu 150 de paturi, 3 cabinete medicale individuale

(sector public), 2 cabinete stomatologice (1 sector public, 1 sector privat), 1 farmacie (sector
public).
-

Resurse umane: 12 medici (9 sector public), 2 stomatologi (1 sector public, 1 sector

privat), personal sanitar mediu este reprezentat de 48 angajaţi (47 sector public, 1 sector
privat).
CORBU:
-

Infrastructură: 3 cabinete medicale individuale (sector public), 1 cabinet stomatologic

(sector public), 2 farmacii (sector privat).
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Resurse umane: 3 medici (sector public), 1 stomatolog (sector public), personal sanitar

mediu este reprezentat de 3 angajaţi (sector public).
CUMPĂNA :
-

Infrastructură: 5 cabinete medicale individuale (sector public), 3 cabinete

stomatologice (2 sector public, 1 sector privat), 1 cabinet medical de medicină generală
(sector privat), 2 farmacii (sector privat).
-

Resurse umane: 5 medici (4 sector public, 1 sector privat), 3 stomatologi (2 sector

public, 1 sector privat), 2 farmacişti (sector privat), personal sanitar mediu este reprezentat de
7 angajaţi (5 sector public, 2 sector privat).
LUMINA :
-

Infrastructură: 6 cabinete medicale individuale (sector public), 2 cabinete

stomatologice (sector privat), 1 cabinet medical de medicină generală (sector privat), 2
farmacii (sector privat).
-

Resurse umane: 7 medici (6 sector public, 1 sector privat), 2 stomatologi (sector

privat), 3 farmacişti (sector privat), personal sanitar mediu este reprezentat de 8 angajaţi (5
sector public, 3 sector privat).
M. KOGĂLNICEANU :
-

Infrastructură: 3 cabinete medicale individuale, 3 cabinete stomatologice (1 sector

public, 2 sector privat), 2 farmacii (sector privat).
-

Resurse umane: 7 medici (sector public), 3 farmacişti (sector privat), personalul sanitar

mediu este reprezentat de 11 angajaţi (8 sector public, 3 sector privat).
POARTA ALBĂ :
-

Infrastructură: 1 spital (sector public) cu 162 paturi, 3 cabinete medicale individuale

(sector public), 4 cabinete stomatologice (2 sector public, 2 sector privat), 3 farmacii (2 sector
public, 1 sector privat), 1 ambulatoriu de specialitate (sector public), 1 cabinet de medicină
generală (sector privat).
-

Resurse umane: 23 medici (22 sector public, 1 sector privat), 4 stomatologi (2 sector

public, 2 sector privat), 3 farmacişti (2 sector public, 1 sector privat), personalul sanitar mediu
este reprezentat de 47 angajaţi în sectorul public.
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TUZLA :
-

Infrastructură: 4 cabinete medicale individuale (sector public), 2 cabinete

stomatologice (1 sector public, 1 sector privat).
-

Resurse umane: 4 medici (sector public), personalul sanitar mediu este reprezentat de 4

angajaţi în sectorul public.
VALU LUI TRAIAN :
-

Infrastructură: 5 cabinete medicale individuale (sector public), 2 cabinete

stomatologice (sector privat), 2 farmacii (sector privat), 1 cabinet medical de specialitate
(sector privat), 1 cabinet de medicină generală (sector privat).
-

Resurse umane: 9 medici (5 sector public, 4 sector privat), 2 stomatologi (sector

privat), 2 farmacişti (sector privat), personalul sanitar mediu este reprezentat de 7 angajaţi (5
sector public, 2 sector privat).
Din analiza acestui domeniu rezultă câteva concluzii:


numărul de paturi în spitale a scăzut continuu în raport cu anul 1992.



numărul consultaţiilor la dispensare a cunoscut o scădere uşoară.



dotări precare cu echipamente atât în spitale cât şi la cabinetele medicale.
În ciuda investiţiilor angajate în ultima perioadă de timp, sistemul medical suferă în

continuare datorită lipsei fondurilor destinate reabilitării infrastructurii sanitare şi a
modernizării tehnicii şi echipamentelor din dotare, dar și a lipsei personalului medical
specializat.

2.6.2.

Protecţia socială
În ceea ce priveşte protecţia socială, la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa

funcţionează centre specializate, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Constanţa (D.G.A.S.P.C.) sau în administrarea unor organizaţii
nonguvernamentale. Numai la nivelul Municipiului Constanţa funcţionează 13 centre
specializate în protecţia copilului:
• 1 complex de servicii comunitare;
• 7 centre de plasament;
• 4 centre de primire în regim de urgenţă;
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• 1 adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii.
Capacitatea totală de primire a acestor unităţi specializate în protecţia şi îngrijirea
minorilor este de 670 de locuri, numărul de copii aflaţi în plasament depăşind uneori această
cifră.
O problemă cu care se confruntă zona este lipsa serviciilor de asistenţă şi îngrijire la
domiciliu a persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu handicap. În prezent, în zonă
funcţionează doar 2 centre pentru persoane vârstnice (Căminul pentru persoane vârstnice
Constanţa şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă), cu o capacitate totală de cca.
1.000 de persoane, în condiţiile în care cererea pentru un loc într-o astfel de instituţie este mult
mai mare, iar starea de degradare a acestora este destul de avansată.
De asemenea, la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa funcţionează alte 10 centre
sociale (centre de plasament, locuinţe protejate, centre de recuperare).
Cu toate acestea, apreciem că baza fizică şi materială care deserveşte sistemul de
protecţie socială la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa este insuficientă.

2.7. EDUCAŢIE, CERCETARE ŞI CULTURĂ
2.7.1.

Educaţie si învăţământ
În prezent, sistemul de educaţie şi formare iniţială este structurat pe următoarele

niveluri: învăţământ preşcolar, învăţământ obligatoriu, învăţământ secundar superior,
învăţământ post-secundar, învăţământ superior, învăţământ postuniversitar.
Procesul de restructurare a sistemului naţional de educaţie şi noile reglementări
legislative din sfera educaţiei au condus la reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ din
România.
Ca urmare a măsurilor din cadrul reformei sistemului naţional de educaţie numărul
instituţiilor de învăţământ a scăzut cu cca. 30%.
În Zona Metropolitană Constanța, clădirile unităţilor şcolare sunt în general în condiţii
bune sau foarte bune, respectându-se condiţiile igienico-sanitare, iar procesul instructiveducativ este realizat în mare parte cu personal didactic calificat.
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Preocupările privind calitatea învăţământului constituie premize pentru asigurarea unei
corelări corespunzătoare între obiectivele educaţionale şi reţeaua unităţilor de învăţământ, în
deplină concordanţă cu cerinţele formării profesionale şi finanţarea sistemului educaţional.
Pentru organizarea unei reţele educaţionale cât mai eficiente la nivelul Zonei
Metropolitane, se va ţine în continuare seama de următoarele elemente:
-

analiza evoluţiei demografice, a populaţiei de vârstă şcolară;

-

analiza bazei materiale existente, a utilităţilor şi a infrastructurii;

-

analiza ocupării posturilor cu personal didactic calificat;

-

analiza rezultatelor profesionale ale elevilor, semestriale, anuale şi cele

înregistrate la examenele de finalizare a studiilor;
-

dezvoltarea socio-economică.

În municipiul Constanţa, de la învăţământul preşcolar până la cel postuniversitar,
sistemul educaţional este bine aspectat. Principalii indicatori în acest domeniu se prezintă
astfel:
- Învăţământ preşcolar –
Grădiniţe de copii

67

Copii înscrişi

6.619

Personal didactic

445

- Învăţământ primar şi gimnazial Şcoli

39

Elevi

25.178

Personal didactic

1.747

- Învăţământ liceal Licee

28

Elevi

18.568

Personal didactic

1.512
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- Învăţământ profesional, complementar şi de ucenici Elevi

4.984

Personal didactic

28

- Învăţământ tehnic de maiştri Elevi

101

Personal didactic

9

- Învăţământ postliceal Elevi

1.148

Personal didactic

60

Infrastructura edilitară care deserveşte învăţământul preuniversitar din municipiul
Constanţa se află în administrarea Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi
Privat al Municipiului Constanţa, aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Constanţa.
În perioada 2001–2010 a fost implementat un amplu program de reabilitare şi modernizare a
tuturor unităţilor de învăţământ din municipiul Constanţa. Principalele lucrări de investiţii au
constat în: achiziţionarea şi instalarea de centrale termice noi, schimbarea mobilierului,
montarea de tâmplărie PVC, înlocuirea gresiei, faianţei şi a instalaţiilor sanitare, amenajarea şi
refacerea atelierelor şcolare, înlocuirea tâmplăriei interioare, înlocuirea pardoselilor din sălile
de clasă cu parchet, estetizarea faţadelor unităţilor şcolare. De asemenea, prin intermediul unui
program iniţiat de Primăria Municipiului Constanţa, în valoare de 1,5 milioane de euro, toate
cele 119 şcoli, licee şi grădiniţe aflate în administrarea RAEDPP au fost dotate cu tehnică de
calcul: 600 de calculatoare, copiatoare, imprimante conectate la internet.
Infrastructura școlară, nivelul de dotare, precum și numărul de elevi și de cadre
didactice din celelalte localități componente ale Zonei Metropolitane Constanța se prezintă
astfel:
NIVEL EDUCAŢIONAL
LOCALITATE

preşcolar

primar
cadre

gimnazial
cadre

DOTĂRI
liceal

cadre

arte şi meserii
cadre

cadre

săli

lab.

săli/teren
ateliere

grădiniţe

copii
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didactice
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172

6

NĂVODARI

4

928

52

OVIDIU

2

334
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2
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381

32

1

375

32

1

504

29

-

-

-

31

8

-

3

3

1252

55

3

1454

108

1 1171

98

1

320

-

109

25

7

11

12

1

567

32

1

540

39

1

615

33

-

188

13

43

2

-

5

351

19

1

529

24

1

574

24

1

188

29

-

-

-

45

5

-

3

1

218

14

-

266

16

-

253

35

1

304

23

-

90

8

22

3

2

1

AGIGEA

1

168

8

1

208

9

1

196

14

-

-

-

-

-

-

10

4

-

-

CORBU

1

192

9

2

274

14

2

274

20

-

-

-

-

26

2

16

3

-

2

CUMPĂNA

2

343

19

1

506

21

1

462

30

-

-

-

-

-

-

20

3

-

1

LUMINA

1

273

12

2

366

18

2

317

28

-

-

-

-

-

-

19

1

-

2

2

266

14

1

463

24

1

436

34

1

266

16

-

49

-

32

4

-

3

POARTA ALBĂ

1

219

8

2

405

24

2

368

37

1

254

26

-

67

-

56

10

1

4

TUZLA

1

164

6

1

259

12

1

262

25

-

-

-

-

-

-

12

2

-

2

2

300

13

2

450

20

2

435

43

-

-

-

-

-

-

19

3

-

3

20

3928

192

18

5926

301

18

5946

469

7

1

740

23

434

73

10

40

MIHAIL
KOGĂLNICEANU

VALU LUI TRAIAN

TOTAL

1

Dezvoltare

3302 254

În ceea ce privește învăţământul universitar, acesta are o tradiţie deosebită în
Constanța. Cele 6 instituţii de învăţământ superior (Universitatea „Ovidius”, Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”, Universitatea Maritimă Constanţa, Universitatea Română „Andrei
Şaguna”, Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea „Dimitrie Cantemir”) asigură la cel mai
înalt nivel toată paleta de specializări: navigaţie, inginerie navală, medicină, stomatologie,
ştiinţe economice, drept, ştiinţe sociale şi umaniste, ştiinţe ale naturii, matematică şi ştiinţe
exacte, informatică, construcţii. Numărul de studenţi din centrul universitar constănţean a
înregistrat creşteri considerabile în ultimii ani, atât datorită dezvoltării unităţilor universitare
private cât şi datorită apariţiei unor noi specializări solicitate pe piaţa muncii în cadrul vechilor
unităţi.
- Învăţământ universitar –
Instituţii

6

- sector public

3

- sector privat

3
26.97

Studenţi
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- sector public
- sector privat

18.07
3
8.902

2.7.2.

Personal didactic

1.017

- sector public

871

- sector privat

146

Cercetare
În Zona Metropolitană Constanţa activitatea de cercetare ştiinţifică, inginerie

tehnologică şi proiectare este bine reprezentată. În perimetrul metropolitan funcţionează 5
institute specializate (Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină – „Grigore
Antipa”; Institutul de Cercetare Producţie şi Creşterea ovinelor şi caprinelor – PALAS;
Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Valu lui Traian; Staţiunea de Cercetare şi
Producţie Viti-Vinicolă Basarabi; Staţiunea de Cercetări Culturi Irigate Valu lui Traian). De
asemenea, la acest capitol trebuie amintit aportul important adus de mediul universitar.
În domeniul cercetării marine, la Constanţa, sub coordonarea INCDM "Grigore
Antipa", funcţionează Comitetul Naţional Român de Oceanografie, structură cumulativă a
Comisiei Naţionale Române pentru UNESCO.
De asemenea, majoritatea instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi universitare locale sunt
reunite, într-un for regional reprezentativ, Consorţiul Regional pentru Dezvoltare Durabilă Dobrogea.

2.7.3.

Cultură
În domeniul artei şi culturii, Zona Metropolitană Constanţa beneficiază de un bogat

patrimoniu şi de o infrastructură culturală bine dezvoltată. Viaţa culturală este sprijinită de 6
teatre şi instituţii muzicale (printre care Teatrul Dramatic din Constanţa, Teatrul Fantasio,
Baletul Oleg Danovski), 12 muzee, 9 biblioteci publice, 6 cinematografe şi 2 grădini de vară.
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Din punct de vedere cultural, o caracteristică importantă a zonei Constanţa este
îmbinarea dintre vechi şi nou, dintre tradiţie şi modernitate. Această complementaritate
conferă oraşului un plus de farmec şi creează turiştilor posibilitatea de a cunoaşte şi înţelege
istoria şi tradiţia locurilor pe care le vizitează.
Constanţa de astăzi – fosta colonie greacă Tomis, atestată documentar în sec. VI a.Ch.,
îşi are originile în lumea fantastică a antichităţii greceşti, cu legende misterioase, poeţi în
căutare de muze, eroi şi zeităţi. Istoria oraşului se regăseşte la tot pasul, însă în primul rând la
Muzeul de Arheologie.
Acesta adăposteşte obiecte de artă antice, colecţii aparţinând culturii Hamangia, statuia
de marmură a zeiţei Fortuna, protectoarea cetăţii Tomis, împreună cu Pontos, zeul Mării
Negre, sau statuia şarpelui Glycon (o divinitate asiatică).
Mărturii ale înfloritoarei perioade romane stau amforele şi coloanele din parcul
arheologic, care formează o adevărată galerie în aer liber, precum şi superbul mozaic roman.
Statuia din Piaţa Ovidiu, omagiu adus „poetului mării”, este alt punct de atracţie.
Incursiunea în acest “mélange” de culturi poate continua printr-o vizită la Moscheea
construită în stil maur în 1910, în cinstea sultanului Mohamed al II-lea, din al cărei turn ni se
dezvăluie în toată splendoarea sa zona centrală a oraşului Constanţa. Dacă ne apropiem de apă
descoperim Farul genovez, far care străjuieşte ţărmul mării încă din secolul al XIII-lea.
Plimbarea pe faleză se poate încheia într-un mod extrem de plăcut la Cazinoul din
Constanţa, una dintre cele mai deosebite construcţii din țară, concepută în stil rococo. În
traseul zonei mai trebuie incluse Muzeul Marinei Române, Observatorul Astronomic, Muzeul
de Artă şi Muzeul Etnografic, dar şi Acvariul şi Delfinariul, o adevărată încântare pentru copii.
De asemenea, majoritatea localităților care compun zona metropolitană dețin pe
teritoriul lor administrativ diverse obiective culturale (muzee, monumente, case de cultură și
biblioteci). Totodată, în zonă își desfășoară activitatea diverse ansambluri artistice, unele
dintre acestea cu rezultate recunoscute la nivel național și internațional.

Y – SYS – Integrated System Solutions

66

-Stategia de

Dezvoltare

a Zonei Metropolitane Constanţa-

2.8. SPORT, SOCIETATE CIVILĂ ŞI MASS MEDIA
2.8.1.

Sport
În municipiul Constanţa activează mai multe cluburi sportive mari cu reprezentare

naţională şi internaţională la fotbal, gimnastică, handbal, volei, baschet, atletism, box.
Baza materială este formată din 10 stadioane de fotbal şi rugby, o sală polivalentă în
care se poate organiza competiţii locale, naţionale şi internaţionale, terenuri de tenis, fotbal,
baschet și volei, în aer liber şi acoperite, săli de sport de capacitate mai mică şi săli de
întreţinere fizică.

2.8.2.

Societate civilă
La nivelul anului 2010, în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Grefa

Judecătoriei Constanţa erau înscrise 421 de organizaţii nonguvernamentale, dintre care foarte
puţine sunt active.
Sectoarele de activitate cel mai bine reprezentate sunt: social-caritabil, protecţia
copilului, tineret şi sport, cooperare economică şi de afaceri şi protecţia mediului.
O componentă aparte în cadrul vieţii publice locale este asigurată de către Asociaţiile
de Proprietari şi Locatari, în municipiul Constanţa funcţionând cca.1.500 de astfel de asociaţii,
având ca scop asigurarea condiţiilor de funcţionare normală a locuinţelor şi a spatiilor comune
din clădirile cu destinaţie de locuinţe.
În ceea ce priveşte viaţa sindicală, în Zona Metropolitană Constanţa sunt reprezentate
toate marile confederaţii sindicale naţionale, mişcarea sindicală înregistrând peste 15.000 de
membrii.
În municipiul Constanţa, precum și în celelalte localități care compun Zona
Metropolitană Constanța, societatea civilă (cetăţeni, grupuri de cetăţeni, organizaţii
neguvernamentale, asociaţii, sindicate) trebuie încurajată să se implice mai mult în viaţa
publică, având în vedere că în prezent gradul de participare al populaţiei la actul decizional
este destul de scăzut.
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Mass – media
Mass-media la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa este foarte bine reprezentată pe

toate componentele sale: presă scrisă, radio şi televiziune.
Principalele cotidiene şi publicaţii locale sunt: Telegraf, Cuget Liber, Liderul de
Opinie, Independentul, Ziua de Constanţa, Atac de Constanţa, Replica, Atitudinea, Infostar,
Impact. De asemenea, toate marile cotidiene naţionale au birouri locale şi reprezentanţi
permanenţi în municipiul Constanţa.
Posturile locale de radio sunt: Radio Constanţa, Kiss Fm, Radio Sky, Mix Fm, Radio
Neptun, Pro Fm.
Televiziunea locală cu cea mai mare audienţă este TV Neptun care emite cca. 12-14
ore zilnic. În acest domeniu mai activează Constanţa TV, precum şi reprezentanţele locale ale
posturilor centrale Antena 1, Antena 3, Pro Tv, Realitatea Tv.

2.8.4.

Siguranţă şi ordine publică
În municipiul Constanţa şi în zona sa de influenţă, reprezentată de cele 14 localităţi

care alcătuiesc Zona Metropolitană Constanţa, ordinea şi siguranţa publică este asigurată de
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa cu atribuţii în apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea
infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice.
Aşa cum arată datele statistice oficiale furnizate de către Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Constanţa, în anul 2009 s-au constatat 12.220 infracţiuni din care 2.935 (19%) de
natură economico-financiară, 6.537 (43%) judiciare şi 5.748 (38%) de altă natură, iar în anul
2007 s-au constatat 12.691 (3,85%) infracţiuni din care 2.995 (2,04%) de natură economicăfinanciară, 6.369 (2,57%) judiciare şi 3.327 (42,1%) de altă natură.
În urma acţiunilor specifice întreprinse în ultima perioadă, numărul contravenţiilor şi
infracţiunilor comise a scăzut continuu. Cu toate acestea, având în vedere faptul că municipiul
Constanţa este oraş port şi, totodată, cel mai important centru turistic al ţării, potenţialul
infracţional în zonă rămâne destul de ridicat, mai ales în perioada sezonului estival.
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În scopul reducerii criminalităţii în zonă şi în vederea combaterii şi prevenirii unor
infracţiuni specifice zonelor foarte aglomerate (cerşetorie, vagabondaj, furturi din
autovehicule, furturi din mijloacele de transport, din unităţile de alimentaţie publică, precum şi
din alte spaţii publice) autoritățile locale, prin polițiile locale și comunitare, în colaborare cu
poliţia națională, se implică activ în derularea a unor programe de asigurare a liniştii şi ordinii
publice.
În acest sens, în anumite cazuri, s-a apelat la firme private de pază, care împreună cu
jandarmii şi gardienii publici, asigură paza şi ordinea (în special în intersecţii şi zonele
aglomerate).
De asemenea, autoritățile publice locale, prin intermediul polițiilor locale și
comunitare, asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice şi buna desfăşurare a tuturor
acţiunilor culturale, artistice, sportive şi de caritate, organizate de autoritățile publice.
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3. PROFIL SPAŢIAL ŞI ARII DE INTERVENTIE LA NIVELUL ZONEI
METROPOLITANE CONSTANȚA
Procesul de urbanizare a generat formarea unui oraş nucleu – Constanţa - înconjurat de
zone funcţionale de influenţă economică şi socială.
Planificarea integrată a dezvoltării oraşelor polarizatoare şi a zonelor de influenţă ale
acestora se reflectă în măsuri privind armonizarea dezvoltării oraşelor şi a teritoriului aferent.
Oraşele au fost şi sunt încă cele care conduc dezvoltarea, transferul economic şi social,
tehnic şi cultural. Ele dezvoltă eficacitatea şi competitivitatea zonelor înconjurătoare.
Zona din jurul Constanţei este în mod tradiţional o zonă rurală. În prezent, aceasta este
presată de extinderea Constanţei, pierzându-şi din caracteristica agrară pentru a se alinia noilor
cartiere, fabricilor, comerţului şi altor servicii. Acest progres este bun, dar poate fi şi nociv
întrucât are loc într-un cadru normativ care este foarte permisiv în ceea ce priveşte utilizarea
terenurilor.
Terenurile din jurul Constanţei au fost invadate de tot felul de construcţii care nu sunt
în concordanţă cu regulile de planificare urbană, fără a fi racordate la sistemele centralizate de
apă, canalizare, transport. Pentru populaţia acestei zone, a cărei preocupare sunt activităţile
tradiţionale agricole, extinderea oraşului ridică numeroase temeri. Preţurile terenurilor sunt în
creştere, iar populaţia rurală riscă să fie marginalizată.
Dezvoltarea economică şi teritorială a zonei este atât de rapidă încât studiile devin
învechite.
Un număr foarte mare de cetăţeni trăiesc în afara graniţelor Constanţei, dar au relaţii
funcţionale cu oraşul.
Se conturează următoarele dependenţe între unităţile administrativ-teritoriale:
-

se observă o modificare a atitudinii oamenilor în sensul construirii unei

a doua

locuinţe, mai mare şi într-o zonă mai puţin populată (până acum fiecare familie avea o singură
locuinţă aproape de locul de muncă) ;
-

producătorii agricoli au înţeles că, pentru a creşte profitul, trebuie să comercializeze

produsele în zonele aglomerate unde cererea este mare. În acest sens trebuie organizat
transportul de marfă, dar şi cel de călători;
-

creşte dorinţa de recreere în cadrul natural;
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şcolarizarea tinerilor şi copiilor din mediul rural.
În actuala etapă de dezvoltare, etapă în care, după fenomenele de concentrare urbană şi

structurare a suburbiilor, oraşul se extinde şi se antrenează în procesele de creştere, zonele
adiacente alcătuind entităţi socio-spaţiale, se generează procesele de interdependenţă. Acestea
trebuie corect structurate şi conturate în politici de dezvoltare, în primul rând la nivelul
infrastructurii.
Pornind de la analiza situaţiei existente şi având în vedere faptul că principalele
probleme în domeniul infrastructurii de transport sunt generate de extinderea localităţilor şi
creşterea circulaţiei persoanelor în interiorul teritoriului metropolitan, considerăm că primele
intervenţii trebuie să vizeze tocmai acele artere de circulaţie care sunt în prezent supraaglomerate, sau sunt pe cale să devină aşa în viitorul apropiat.
-

modernizarea drumului judeţean Constanţa – Năvodari, prin lărgirea acestuia la

patru benzi, amenajarea unei piste de biciclişti şi construirea de trotuare;
-

modernizarea DN 2A între Constanţa şi Ovidiu, prin lărgirea acestuia de la două la

trei benzi pe sensul de circulaţie şi amenajarea de-a lungul traseului a unei piste de biciclişti
pentru fiecare sens de circulaţie;
-

modernizarea DC 1 Cumpăna – Constanţa, prin lărgirea acestuia la patru benzi de

circulaţie şi amenajarea de-a lungul traseului a unei piste de biciclişti pentru fiecare sens de
circulaţie;
-

modernizarea DN 39 pe distanţa Constanţa – Lazu – Agigea – Eforie Nord – Eforie

Sud, prin lărgirea acestuia de la două la trei benzi pe sensul de circulaţie şi amenajarea de-a
lungul traseului a unei piste de biciclişti pentru fiecare sens de circulaţie;
-

modernizarea actualei variante de ocolire a oraşului Eforie (în zona Eforie Nord),

prin lărgirea acesteia la patru benzi de circulaţie, pe porţiunea în care acest lucru este posibil,
precum şi amenajarea unei piste de biciclişti pentru fiecare sens de circulaţie;
-

modernizarea drumului judeţean Năvodari – Lumina – Ovidiu, prin lărgirea acestuia la

patru benzi şi amenajarea unei piste de biciclişti pentru fiecare sens de circulaţie;
-

modernizarea drumului judeţean Năvodari – Corbu, prin lărgirea acestuia la patru

benzi de circulaţie;
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construirea unei legături rutiere între Sat Mamaia şi comuna Lumina, peste canalul

Poarta Albă – Midia Năvodari, care să contribuie la punerea în valoare a zonei de vest a
Lacului Siutghiol.
În ceea ce priveşte extinderea reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă, procesul va
avea în vedere în special localităţile rurale din zonă, întrucât continuă să sufere la acest
capitol.
Dezvoltarea economică accelerată a regiunii şi extinderea zonelor de locuit, pun o
mare presiune nu numai asupra extinderii infrastructurii de canalizare şi alimentare cu apă, dar
şi din punct de vedere al reabilitării celei existente şi a redimensionării sistemului de epurare a
apelor uzate.
Direcţiile de acţiune ale RAJA Constanţa - operatorul regional în domeniul alimentării
cu apă, al canalizării şi epurării apelor uzate în zona metropolitană - pentru fiecare localitate
sunt următoarele:
Municipiul Constanţa:
-

finalizarea investiţiilor la staţia de epurare Constanţa Nord, inclusiv înfiinţarea unei

trepte terţiare în procesul de epurare final;
-

modernizarea staţiei de epurare Constanţa Sud, inclusiv înfiinţarea unei trepte terţiare

în procesul de epurare final;
-

retehnologizarea şi modernizarea staţiilor de pompare existente şi construirea altora

noi, care să deservească zona cartierului Palazu Mare, zona adiacentă Centrul Comercial Tom,
zona Constanţa – Cumpăna – Lazu şi zona Constanţa – Valu lui Traian.
-

înlocuirea conductelor existente deteriorate.
Comuna Lumina

-

construirea unei staţii de pompare;

-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere.
Oraşul Ovidiu

-

construirea a trei staţii de pompare şi transformarea actualei staţii de epurare în staţie

de pompare cu o conductă de refulare ape uzate în lungime de 15 km;
-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere.
Comuna Cumpăna

-

construirea a cinci staţii de pompare;
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înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere.
Comuna Agigea

-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere;

-

construire bară retehnologizare;

-

construirea unei staţii de pompare.
Oraşul Eforie

-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere;

-

retehnologizarea staţiilor de pompare şi modernizarea staţiei de epurare Eforie Sud.
Oraşul Techirghiol

-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere;

-

construirea unei staţii de pompare.
Comuna Tuzla

-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere;

-

construirea unei staţii de pompare.
Comuna Poarta Albă

-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere;

-

modernizarea şi retehnologizarea staţiei de epurare Poarta Albă;

-

construirea a două staţii de pompare noi.
Oraş Murfatlar

-

construirea a două staţii de pompare noi;

-

construirea / retehnologizarea dotării existente;

-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere.
Comuna Valu lui Traian

-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere;

-

construirea a două staţii de pompare noi.
Oraş Năvodari

-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere;

-

modernizarea şi retehnologizarea staţiei de epurare existente în localitate care

deserveşte oraşul Năvodari, inclusiv Mamaia Sat şi comuna Corbu;
-

construirea a două staţii de pompare noi.
Comuna Mihail Kogălniceanu
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-

construirea unei noi staţii de pompare;

-

înlocuirea conductelor existente şi efectuarea unor lucrări de extindere;

-

modernizarea şi retehnologizarea staţiei de epurare existente în localitate, care în

prezent preia un debit de 50 litri/sec.
Obiectivul RAJA Constanţa este ca staţia de epurare Constanţa Nord să deservească,
pe lângă zona de nord a municipiului Constanţa şi staţiunea Mamaia, oraşul Ovidiu şi comuna
Lumina. Pentru atingerea acestui obiectiv şi realizarea intenţiilor de dezvoltare enumerate
anterior sunt necesare investiţii de peste 100 milioane de euro.
Staţia de epurare Constanţa Sud va deservi în continuare partea de sud a municipiului
Constanţa şi va integra în întregime comuna Cumpăna. În acest sens, sunt necesare investiţii
de aproximativ 20 milioane de euro.
Partea de sud a zone metropolitane va fi deservită de staţia de epurare Eforie Sud iar
partea de vest va continua să fie deservită de staţia de epurare Poarta Albă care va ajunge
(conform previziunilor) la un debit epurat de 90 -100 litri/sec, ceea ce va necesita investiţii de
aproximativ 15 milioane euro.
Partea de nord – nord vest va fi deservită de cele două staţii de epurare situate în oraşul
Năvodari şi în comuna Mihail Kogălniceanu. În acest sens este necesară retehnologizarea şi
modernizarea acestora, atât sub aspectul calităţii proceselor tehnologice, cât şi din punct de
vedere al capacităţii de epurare.
De asemenea, se impune abordarea durabilă a proceselor de dezvoltare, a cooperării
între unităţile administrativ-teritoriale la scară metropolitană pentru a răspunde provocărilor
multiple ale perioadei de tranziţie, procesului de descentralizare.
Din punctul de vedere al amenajării teritoriului, se vor impune măsuri comune astfel
încât, fiecare administraţie locală la nivelul propriului Plan Urbanistic General să:
•

valideze din punct de vedere juridic şi tehnic R.L.U. pentru că, de multe ori

componenta tehnică (planificarea urbană) este devalorizată;
•

conţină reglementările urbanistice, componenta strategică şi planul de acţiuni şi

resursele pentru dezvoltările propuse;
•

fie conturate opţiuni strategice care influenţează dezvoltarea localităţii (cum ar fi

opţiunea între a încuraja IMM - urile sau suprafeţele comerciale de mari dimensiuni).
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Pe baza analizelor realizate în cadrul întâlnirilor de lucru şi având în vedere trendul
natural de dezvoltare la nivelul teritoriului metropolitan, actuala destinaţie a terenurilor
(conform PUG – urilor existente), precum şi potenţialul specific al unor sub-zone, putem
propune următoarea împărţire, pe funcţii urbane, a Zonei Metropolitane Constanţa:
-

turism: staţiunea Mamaia, zona peninsulară a municipiului Constanţa, zona de sud

cuprinzând oraşele Eforie şi Techirghiol (eventual comuna Tuzla), Năvodari Sud – Sat
Mamaia şi Comuna Corbu.
-

industrie grea: platforma industrială Midia – Năvodari.

-

industrie uşoară: comuna Agigea (în apropierea portului şi a canalului Dunăre Marea

Neagră), zona industrială a municipiului Constanţa, comuna Poarta Albă, Cumpăna, zona
Mihail Kogălniceanu – Ovidiu, comuna Lumina, zona Valu lui Traian – Murfatlar, comuna
Tuzla.
-

comerţ: municipiul Constanţa şi zona de proximitate imediată a acestuia.

-

servicii: municipiul Constanţa, oraşul Năvodari, oraşul Ovidiu, comuna Cumpăna,

comuna Valu lui Traian, oraşul Murfatlar, oraşul Techirghiol, comuna Tuzla.
-

locuinţe: zona cuprinsă între Constanţa – Cumpăna – Lazu, comuna Agigea, zona

Techirghiol – Eforie, Techirghiol – Zarguzon, limitrof lacului Techirghiol, zona Constanţa –
Ovidiu, zona Constanţa – Valu lui Traian, oraşul Murfatlar, oraşul Ovidiu şi sat Poiana,
comunele Lumina, Corbu, Poarta Albă – Galeşu.
Serviciile publice de salubrizare a localităţilor se organizează pentru satisfacerea
nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici, iar organizarea şi
funcţionarea acestor servicii este totdeauna determinată de mărimea localităţilor, precum şi de
structura funcţională a acestora.
Analiza situaţiei curente existente în acest domeniu relevă faptul că zona metropolitană
se confruntă cu un management necorespunzător al deşeurilor.
Astfel, una din principalele zone de intervenţie în ceea ce priveşte serviciul public de
salubrizare a localităţilor o reprezintă managementul deşeurilor, intr-un mod integrat, la
nivelul întregii zone metropolitane.
În prezent există doi factori importanţi de presiune în acest domeniu:
-

creşterea accelerată a volumului deşeurilor, în strânsă corelare cu dezvoltarea urbană şi

cu creşterea consumului, cu migrarea unui număr din ce în ce mai mare de oameni către oraş;
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obligativitatea implementării la nivel local a acquis-ului comunitar în domeniul

managementului deşeurilor.
La acest capitol, una din principalele probleme o constituie lipsa spaţiilor de depozitare
a deşeurilor, amenajate cu respectarea reglementărilor comunitare în materie, şi a
incineratoarelor de deşeuri, inclusiv cele specializate (deşeuri medicale, deşeuri periculoase,
etc.), precum şi a instalaţiilor de compostare şi a unei industrii de reciclare a deşeurilor.
În prezent, în judeţul Constanţa funcţionează trei depozite ecologice de deşeuri, unul
dintre acestea, respectiv cel amplasat pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ovidiu,
deservind cu precădere localităţile din zona metropolitană Constanţa. Totodată, în comuna
Lumina funcţionează un incinerator pentru deşeurile rezultate din activitatea medicală.
În mod cert, infrastructura existentă în prezent în domeniul depozitării/incinerării/reciclării
deşeurilor este insuficientă şi sub-dimensionată. De asemenea, investiţiile necesar a fi angajate
în perioada următoare sunt destul de mari, dacă le raportăm la potenţialul bugetelor locale.
De aceea, pentru ameliorarea situaţiei în acest domeniu şi pentru alinierea treptată la condiţiile
impuse de Uniunea Europeană trebuie întreprinse mai multe măsuri:
-

racordarea tuturor locuitorilor la sistemul de salubrizare;

-

determinarea potenţialelor de limitare a formării şi de valorificare a deşeurilor pentru

diferite zone de provenienţă (de ex. în gospodării particulare, instituţii publice, firme de
prestări servicii, întreprinderi industriale) cu ajutorul analizelor de deşeuri;
-

introducerea treptată şi dezvoltarea unui sistem cu două recipiente pentru colectarea

selectivă a deşeurilor organice (sisteme de ridicare, transport alternativ);
-

sprijinirea şi încurajarea valorificării deşeurilor organice la faţa locului (hrănirea

animalelor, compostare în grădini/ferme particulare, compostare prin unităţi locale
specializate);
-

dezvoltarea treptată a unui sistem de colectare separată pentru materiale valorificabile

uscate (atât din domeniul privat, cât şi din domeniul public şi industrial), cu includerea
structurilor existente (REMAT, comercianţi industriali şi particulari de materiale vechi);
-

implementarea unui sistem de ridicare pentru colectarea resturilor mari (deşeuri

voluminoase) cu ajutorul unui sistem de apelare racordat la sistemul de comercializare de
materiale valorificabile;
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dezvoltarea treptată a posibilităţilor pentru livrarea directă a deşeurilor valorificabile şi

a celor încărcate toxic (sistem de transport); de ex. la locul de reciclare sau la spaţiile de
primire ale REMAT şi/sau iniţierea şi dezvoltarea unor sisteme de returnare prin comerţ;
-

perceperea funcţiei de « model » a instituţiilor publice în cadrul implementării

măsurilor de împiedicare a formării deşeurilor şi de valorificare a acestora (de ex. prin
procesele de muncă, la crearea, respectiv remiterea contractelor, în timpul de desfăşurare a
diferitelor evenimente locale);
-

încurajarea dezvoltării structurilor de comercializare pentru asigurarea vânzării

materialelor valorificabile;
-

susţinerea industriei de reciclare a deşeurilor.
În ceea ce priveşte energia electrică, se impune iniţierea unor discuţii cu factorii de

răspundere din cadrul Enel Electrica Dobrogea S.A. în vederea punerii de acord cu privire la
tendinţele de dezvoltare ale zonei şi corelării programelor de investiţie ale acestei societăţi cu
necesităţile reale ale localităţilor care compun Zona Metropolitană Constanţa. Totodată,
trebuie de urgenţă luate în discuţie posibile vulnerabilităţi existente în cadrul sistemului şi
găsite în comun soluţii pentru remedierea acestora, în contextul tot mai deselor
disfuncţionalităţi apărute în sistem, mai ales pe perioada sezonului estival.
De asemenea, este necesar ca Enel Electrica Dobrogea S.A. să fie înştiinţată prealabil
cu privire la intenţiile de realizare a unor proiecte de anvergură în această zonă, în ideea de a
exclude riscul unor incompatibilităţi între aceste proiecte şi posibilităţile reale de a le susţine
din punctul de vedere al sistemului energetic local.
În domeniul alimentării cu gaze, autorităţile locale trebuie să continue dezvoltarea
infrastructurii de distribuţie la nivelul întregii zone metropolitane, dând prioritate în localităţile
care nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire şi unde gazele naturale pot constitui
o alternativă facilă şi mai ieftină pentru încălzirea locuinţelor pe timpul iernii. De asemenea,
existenţa unei infrastructuri dezvoltate de distribuţie a gazelor naturale poate constitui un
avantaj competitiv al zonei în ideea atragerii de noi investiţii.
În privinţa producţiei şi distribuţiei centralizate a agentului termic, trebuie continuate şi
chiar intensificate programele de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi tehnologiilor de
producţie existente, urmărindu-se eficientizarea sistemului, reducerea pierderilor şi scăderea
preţului de producţie şi distribuţie a agentului termic.
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Modelul producţiei şi distribuţiei în sistem centralizat a energiei termice destinate
încălzirii locuinţelor este utilizat cu succes de majoritatea aglomerărilor urbane din Europa, de
aceea, la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa, se impune elaborarea unei strategii integrate
de extindere şi modernizare a sistemelor centralizate de producţie şi distribuţie a energiei
termice, cea mai bună soluţie fiind încurajarea înfiinţării unor centrale de cvartal sau, cel
puţin, de imobil.
În prezent, la nivelul teritoriului metropolitan, doar Constanţa, Năvodari şi parţial
Eforie posedă un sistem centralizat de producţie şi distribuţie a energiei termice. Totuşi,
apropiata preluare a CET – urilor de către autorităţile locale, creează premisele dezvoltării
viitoare a acestui domeniu şi deschide posibilitatea racordării la sistemul centralizat şi a altor
localităţi (Cumpăna, Ovidiu, Lazu etc.), în special a noilor zone rezidenţiale care se edifică în
prezent în apropierea Constanţei şi a oraşului Năvodari.
Aşa cum evoluează astăzi costurile energiei se impune efectuarea unui studiu care să
vizeze găsirea unor soluţii de înlocuire cu energie neconvenţională cu randamente mari şi
nepoluante. Ne referim la energia eoliană, la energia produsă prin biomasă, la unităţi mici de
producere a energiei pentru cartiere sau pentru un obiectiv.
Selecţia ariilor de intervenţie prioritară la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa a
pornit de la analiza situaţiei existente şi a avut în vedere următoarele aspecte:


impactul proiectului (dezvoltarea economico-socială, regională etc);



maturitatea proiectului ( SF, PT, idee);



surse de finanţare;



compatibilitatea cu obiectivele strategiilor şi planurilor locale, regionale,

internaţionale;


Planul Local de Dezvoltare Durabilă a municipiului Constanţa (Agenda locală

21) şi Strategiile de dezvoltare ale localităţilor ce fac parte din Zona Metropolitană Constanţa.
Proiectele vor viza următoarele direcţii de dezvoltare:


Dezvoltarea infrastructurii de transport ce reprezintă punctul nodal de legătură

între localităţile din această zonă şi constituie suportul fundamental al dezvoltării sustenabile
pentru celelalte activităţi economice, sociale sau de altă natură.


Dezvoltarea durabilă a turismului prin practicarea diferitelor forme de turism

(litoral, balnear şi de agrement, cultural, religios, etnic, eco-turism, turism de afaceri şi
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congrese) la standarde internaţionale, valorificarea poziţiei geografice, a patrimoniului
cultural, istoric şi arheologic şi prin lansarea de produse turistice noi menite să permanentizeze
interesul asupra zonei pe întreagă perioadă a anului.


Crearea unei infrastructuri performante de mediu prin:

•

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în toate

localităţile din cadrul Zonei Metropolitane Constanţa în scopul conturării unui sistem unic şi
integrat de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv de tratare, epurare şi evacuare a apelor
uzate, la nivelul întregului teritoriu metropolitan;
•

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea

siturilor contaminate;
•

Utilizarea surselor regenerabile de energie.



Dezvoltarea infrastructurii de bază care deserveşte furnizarea serviciilor publice

(sistem de iluminat public, sistem de încălzire, sistem de alimentare cu gaze naturale, sistem
de alimentare cu energie electrică) la nivel metropolitan;


Dezvoltarea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea unităţilor de

învăţământ de la nivelul zonei metropolitane şi dotarea acestora;


Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale şi a celor

comunitare la nivelul zonei metropolitane;


Conservarea şi extinderea zonelor verzi pe întreg arealul Zonei Metropolitane

Constanţa, inclusiv corelarea acestor acţiuni cu strategiile sectoriale din domeniul imobiliar şi
al dezvoltării economice.
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4. ANALIZA SWOT
4.1. PUNCTE FORTE
•

Poziţionarea geografică strategică. Zona Metropolitană Constanţa este situată la

confluenţa mai multor coridoare de transport pan-european, la graniţa de est a Uniunii
Europene.
•

Zona Metropolitană Constanţa reprezintă a doua mare aglomerare urbană (cca.

jumătate de milion de locuitori) din România, după capitala ţării - Bucureşti.
•

Zona Metropolitană Constanţa reprezintă una dintre cele mai importante pieţe de

desfacere din regiunea extinsă.
•

Relaţiile funcţionale pe multiple planuri existente între municipiul Constanţa şi

celelalte localităţi din zona metropolitană.
•

Al doilea mare centru economic al României, după capitala ţării – Bucureşti.

•

Infrastructură economică complexă, bine conturată.

•

Peste 90% din economia locală aparţine mediului privat.

•

Sector terţiar bine dezvoltat.

•

Potenţial agricol considerabil.

•

Portul Comercial Constanţa, cel mai mare port de la Marea Neagră şi al patrulea ca

mărime din Europa şi Portul Turistic Tomis.
•

Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, unul dintre cele mai mari şi mai

moderne aeroporturi din România şi aeroportul Tuzla.
•

Resurse energetice importante.

•

Principalul reper turistic al României şi unul dintre cele mai importante din regiune,

atât sub aspectul capacităţii de cazare existente, cât şi din punct de vedere al turiştilor care
vizitează zona.
•

Cadru natural propice dezvoltării activităţilor de turism (Marea Neagră, plaje fine şi

însorite, fundul mării este nisipos şi complet lipsit de pietre, cu pantă foarte mică, lipsa
mareelor).
•

Potenţial balnear ridicat. Lacul Techirghiol posedă proprietăţi terapeutice unice în

Europa.
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•

Resurse hidrologice importante.

•

Forţă de muncă bine calificată în sectoare economice diverse (comerţ, servicii,

industrie, turism, activităţi portuare etc.).
•

Spaţiu multietnic unic în ţară şi lipsa conflictelor interetnice.

•

Centru universitar cu tradiţie, aflat în prezent în plină dezvoltare.

•

Patrimoniu istoric şi cultural de mare valoare (muzee, teatre, monumente arheologice

şi arhitectonice, biblioteci şi alte aşezăminte de cultură).
•

Mass-media locală este bine reprezentată pe toate segmentele sale: televiziune, radio şi

presă scrisă.
•

Nivel scăzut al poluării.

4.2. PUNCTE SLABE
•

Absenţa unor politici şi strategii coerente de dezvoltare economică integrată a zonei.

•

Discrepanţa sub aspectul confortului social şi al indicatorilor de dezvoltare urbană între

municipiul Constanţa şi localităţile din vecinătatea sa.
•

Lipsa cronică a resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea proiectelor de

infrastructură.
•

Dezvoltarea haotică a unor zone din vecinătatea municipiului Constanţa.

•

Infrastructură deficitară în anumite localităţi (lipsa reţelelor de canalizare şi alimentare

cu apă, a sistemului centralizat de încălzire şi căi de acces adecvate).
•

Transportul în comun între localităţile din perimetrul metropolitan se desfăşoară la

standarde scăzute şi este sub dimensionat raportat la necesar.
•

Starea precară a întregului sistem sanitar şi servicii medicale şi de urgenţă de slabă

calitate, departe de standardele europene în domeniu.
•

Supra-aglomerarea unor zone din perimetrul metropolitan, mai ales în perioada

sezonului estival (staţiunea Mamaia şi staţiunea Eforie, zona din jurul marilor centre
comerciale etc.).
•

Capacitate slabă de adaptare a agenţilor economici la cerinţele pieţei.

•

Distanţa considerabilă faţă de graniţa de vest a României.

•

Fond locativ învechit, construit în cea mai mare parte a sa în perioada 1965 – 1980.
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Situaţie locativă precară pentru mai multe categorii de persoane defavorizate (romi,

tineri, persoane cu venituri reduse, familii cu mulţi copii).
•

Raportul negativ între populaţia activă şi populaţia inactivă.

•

Procentul scăzut al persoanelor cu pregătire superioară, comparativ cu indicatorul

similar din Uniunea Europeană.
•

Utilizarea încă insuficientă a tehnologiilor informatice moderne şi a internetului în

procesul educaţional, dar şi în activităţile economice.
•

Starea fizică proastă a unor monumente arheologice şi a unor edificii cu valoare

arhitecturală şi istorică deosebită.
•

Lipsa capacităţii administrative a autorităţilor locale de a elabora şi a implementa

strategii şi politici comune de dezvoltare integrată a întregii zone metropolitane.
•

Penuria de specialişti în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile

provenind de la Uniunea Europeană.
•

Implicarea scăzută a societăţii civile la viaţa social-politică şi economică a zonei, în

special în mediul rural.

4.3. OPORTUNITĂŢI
•

Intensificarea procesului de descentralizare şi creşterea autonomiei locale, inclusiv

creşterea resurselor financiare.
•

Accesarea programelor europene de finanţare nerambursabilă, precum şi a celorlalte

programe naţionale şi locale de finanţare.
•

Situarea pe drumul de tranzit al petrolului şi a celorlalte resurse naturale provenind din

Marea Caspică şi Caucaz.
•

Tendinţa de creştere a investiţiilor private şi în special a investiţiilor străine.

•

Demararea lucrărilor de realizare a unei noi şosele de centură care încadrează întreaga

zonă metropolitană şi oferă posibilitatea devierii traficului greu şi fluidizării circulaţiei.
•

Dezvoltarea accelerată a sectorului de construcţii şi crearea unor noi cartiere de

locuinţe în zona periurbană a municipiului şi în localităţile limitrofe;
•

Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu gaze şi extinderea acesteia la nivelul

întregii zone metropolitane.
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•

Dezvoltarea învăţământului universitar şi creşterea numărului de studenţi străini.

•

Creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale, în special

posibilitatea localităţilor mai mici de a avea acces la resurse informaţionale şi specialişti.

4.4. AMENINŢĂRI
•

Apariţia unor întârzieri în procesul de descentralizare regională şi locală, cu efecte

asupra elaborării şi implementării unei strategii unitare de dezvoltare a întregii zone
metropolitane.
•

Temerea unor edili ai localităţilor din jurul Constanţei că ar putea pierde autonomia

decizională pe care o deţin în prezent, prin integrarea si implementarea politicilor de
dezvoltare la nivel metropolitan.
•

Alocarea fondurilor publice pentru dezvoltarea infrastructurii pe criterii arbitrare sau

de apartenenţă politică şi clientelă de partid.
•

Promovarea unor interese de ordin personal în sfera administrării zonei metropolitane

şi a localităţilor componente.
•

Imposibilitatea autorităţilor locale de a asigura sursele financiare necesare accesării

fondurilor comunitare de preaderare şi a celor structurale.
•

Perpetuarea crizei economice globale.

•

Politici permisive în domeniul amenajării teritoriului, care permit construcţia de

imobile şi de obiective economice, fără a exista un plan unitar de dezvoltare a zonei şi fără a
se avea în vedere aspectele de mediu, cele arhitectonice sau posibilitatea de a avea acces la
serviciile publice.
•

Concurenţa exercitată în regiune de alte centre urbane importante.

•

Intensificarea tendinţei de supra-aglomerare a unor zone din perimetrul metropolitan,

în special din municipiul Constanţa.
•

Supra-solicitarea infrastructurii publice (drumuri şi sistemele de alimentare cu apă,

canalizare, energie electrică, gaze, iluminat public etc.) şi incapacitatea acesteia de a răspunde
prompt tendinţelor de dezvoltarea a zonei, mai ales a unor insule din interiorul teritoriului
metropolitan.

Y – SYS – Integrated System Solutions

83

-Stategia de

•

Dezvoltare

a Zonei Metropolitane Constanţa-

Tendinţa migraţionistă către Europa occidentală manifestată în ultima perioadă de către

forţa de muncă calificată şi, în special, de tineri, poate afecta pe termen mediu dezvoltarea
acelor activităţi economice ce încorporează valoare adăugată mare.
•

Eroziunea continuă a falezelor si a plajelor

4.4. ANALIZA SWOT PE DOMENII DE INTERVENȚIE

Poziţionarea geografică
S

W

Poziţia strategică în spaţiul Mării Negre şi în
raport cu graniţele sudice (Bulgaria) oferă un
potenţial înalt de dezvoltare pentru transporturi,
sectorul productiv, IMM-uri, turism, forţă de
muncă etc. Zona Metropolitană Constanţa este
situată la confluenţa mai multor coridoare de
transport pan-european, la graniţa de est a
Uniunii Europene
O

Poziţie excentrică în cadrul regiunii şi a
judeţului
Relaţii deficitare pe direcţia nord şi nordvest(cu nordul regiunii şi cu vestul ţării)

Integrarea în cadrul pieţei unice europene
Investiţiile străine directe
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Necesitatea/acceptarea nevoii de schimbare

T
Intensificarea tendinţei de supra-aglomerare
a unor zone din perimetrul metropolitan, în
special din municipiul Constanţa
Expunere mai mare la competiţia pe pieţe
globalizate

Demografie
S
Reprezintă a doua mare aglomerare urbană (cca.
jumătate de milion de locuitori) din România,
după capitala ţării - Bucureşti.
Populaţia localităţilor din Zona Metropolitană
înregistrează o stabilizare şi chiar o uşoară
creştere continuă
Spaţiu multietnic unic în ţară şi lipsa conflictelor
interetnice
O

W

Declin demografic (natalitatea slabă şi
emigrarea au dus la îmbătrânirea populaţiei),
scăderea continuă a populaţiei tinere şi
creşterea numărului vârstnicilor

T

Elaborarea unei strategii politico-sociale integrate
la nivelul Zonei Metropolitane ar conduce la
diminuarea declinului demografic, îmbătrânirii
populaţiei şi la scăderea tendinţei migraţioniste
către Europa occidentală

Tendinţa
migraţionistă
către
Europa
occidentală manifestată în ultima perioadă de
către forţa de muncă calificată şi, în special,
de tineri, poate afecta pe termen mediu
dezvoltarea acelor activităţi economice ce
încorporează valoare adăugată mare
Competitivitate economică şi forţa de muncă
S
W
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Zona Metropolitană Constanţa reprezintă una
dintre cele mai importante pieţe de desfacere din
regiunea extinsă
Al doilea mare centru economic al României,
după capitala ţării – Bucureşti
Infrastructură economică complexă, bine
conturată
Peste 90% din economia locală aparţine mediului
privat
Sector terţiar bine dezvoltat
Potenţial agricol considerabil
Resurse energetice importante
Portul Comercial Constanţa, cel mai mare port de
la Marea Neagră şi al patrulea ca mărime din
Europa şi Portul Turistic Tomis
Evoluţia ascendentă a investiţiilor nete private din
Zona Metropolitană
Forţă de muncă bine calificată în sectoare
economice diverse (comerţ, servicii, industrie,
turism, activităţi portuare etc.)

O
Creşterea numărului de investiţii străine care pot
determina o creştere a competitivităţii prin
transfer tehnologic şi inovare
Reconversia şi ecologizarea zonelor industriale
dezafectate
Existenţa unor proiecte macro-economice în
domeniul exploatărilor petroliere, cu impact
asupra activităţilor din zona litorală
Creşterea
cererii
de
servicii
destinate
persoanelor, firmelor, etc.
Creşterea cererii de specializare prin adaptarea
învăţământului şi a instruirii profesionale la
necesităţile pieţei muncii având drept rezultat
reducerea şomajului
Creşterea cererii consumatorilor pentru produse
ecologice stimulând astfel îmbunătăţirea ofertei
acestora
Creşterea gradului de utilizare a resurselor de
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Capacitate slabă de adaptare a agenţilor
economici la cerinţele pieţei
Disparităţi între dezvoltarea economică a
diferitelor localităţi ale zonei
Oportunităţile investiţionale ale zonei sunt
încă slab promovate în rândul potenţialilor
investitori
Anumite sectoare economice necesare
(precum recuperarea deşeurilor) sunt încă
slab dezvoltate
Migrarea forţei de muncă calificate în
străinătate
Lipsa infrastructurii pentru turismul de afaceri
(săli de conferinţe, dotări, etc)
Infrastructura de afaceri (parcuri industriale,
servicii, suport pentru afaceri, centre de
conferinţe, târguri şi expoziţii, etc.) slab
dezvoltată
Infrastructură deficitară în anumite localităţi
cu potenţial economic (lipsa sau starea de
degradare a reţelelor de canalizare şi
alimentare cu apă, a sistemului centralizat de
încălzire, a căilor de acces, a iluminatului
public, a terenurilor de sport şi a locurilor de
joacă pentru copii etc.)
Procentul scăzut al persoanelor cu pregătire
superioară, comparativ cu indicatorul similar
din Uniunea Europeană
Utilizarea încă insuficientă a tehnologiilor
informatice moderne şi a internetului în
procesul educaţional, dar şi în activităţile
economice.
T

Menţinerea nivelului actual scăzut de
dezvoltare a infrastructurii poate influenţa
negativ dezvoltarea economică a zonei
Continuarea migraţiei forţei de muncă
calificate va încetini dezvoltarea sectoarelor
economice de vârf
Fenomenul
globalizării/integrării
poate
marginaliza anumite sectoare ale economiei
din zonă şi poate duce chiar la dispariţia
acestora
Accentuarea procesului de dezindustrializare
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energie regenerabilă care duc la creşterea
economică şi introducerea de noi tehnologii
Existenţa unui potenţial productiv ridicat în
agricultură şi piscicultură
Tendinţa accelerată de concentrare a terenurilor
agricole în ferme deţinute de investitori străini
Turism
S
Deschiderea la Marea Neagră
Accesibilitatea zonelor turistice, căi de acces
moderne (autostrăzi, drumuri naţionale, căi
ferate) conectate la principalele coridoare de
transport european
Poziţionare geografică favorabilă dezvoltării unor
produse turistice noi (turismul itinerar, turismul de
croazieră, turismul de afaceri etc.)
Tradiţie deosebită în activităţile cu caracter
turistic (peste 100 de ani)
Clima
temperat–continentală
permite
desfăşurarea unui turism de litoral din primăvară
până în toamnă
Plaje întinse cu nisip auriu amenajate în scop
turistic
Importante rezerve naturale de nămol sapropelic
şi locuri de îmbăiere pentru tratarea afecţiunilor
Teren agricol fertil, pretabil pentru dezvoltarea
activităţilor de agroturism
Existenţa în Zona Metropolitană Constanţa a unui
patrimoniu cultural de excepţie şi vestigii
arheologice de peste 2.000 ani
Capacitate de cazare ridicată, aflată în plină
extindere la nivel naţional(ocul 1 pe ţară)
Resurse umane calificate peste medie şi cu
abilităţi lingvistice şi cu experienţă în domeniul
turismului.
Existenţa unui bogat cadru legislativ care
reglementează activitatea de turism
Stabilirea unor strategii naţionale de dezvoltare a
turismului
Serviciu modern de salvamar şi alte servicii
specializate destinate siguranţei şi protecţiei
turiştilor, ceea ce a condus la cvasieradicarea
infracţionalităţii în zonă
Existenţa unor pachete de servicii adaptate în
funcţie de tipul de turism practicat
Organizarea unor festivaluri, târguri de bunuri şi
servicii
Apariţia unor produse turistice noi, inedite pentru
această regiune (Aqua Magic, Telegondola,
autobuze turistice, decorarea staţiunii Mamaia cu
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W
Gradul de eroziune al plajelor
Management
inechitabil
al
deşeurilor
menajere şi necolectarea lor selectivă
Slaba marcare a punctelor culturale din
traseele naţionale
Inexistenţa punctelor de informare care să
ofere detalii despre muzee sau obiective de
patrimoniu
Întreţinerea precară a obiectivelor de
patrimoniu datorită lipsei fondurilor
Distribuţie neechitabilă a facilităţilor de
transport în comun
Reţea utilitară învechită
Salarizare mică a personalului din turism şi
insuficienţa resurselor umane
Capacitatea organizaţională a instituţiilor
statului şi a administraţiei locale de a
gestiona strategii este departe de a fi
operativă pe termen lung
Lipsa infrastructurii adecvate dezvoltării
turismului de croazieră (porturi turistice şi de
agrement)
Unii agenţi economici practică preţuri
ridicate, ce descurajează infuzia de turişti
străini, aceştia având posibilitatea să aleagă
din piaţă destinaţii turistice mai avantajoase
sub aspectul raportului calitate/preţ
Potenţial turistic foarte ridicat şi insuficient
valorificat
Supra-aglomerarea staţiunii Mamaia în
perioada de vârf a sezonului estival şi în
weekend-uri
Lipsa unor produse turistice permanente

86

-Stategia de

Dezvoltare

a Zonei Metropolitane Constanţa-

palmieri exotici, fântâni arteziene, amenajarea
unor piaţete moderne unde au loc diferite
manifestări artistice, cazinouri şi parcuri de
distracţii)
Interesul deosebit al autorităţilor publice locale şi
al cetăţenilor pentru dezvoltarea sectorului turistic
O

Poziţia în teritoriu, la confluenţa a trei mari zone
geopolitice, creează premisele valorificării
superioare a potenţialului turistic de care dispune
municipiul Constanţa şi arealul din proximitatea
sa
Prezenţa pe piaţa locală a unor touroperatori de
anvergură internaţională (TUI, Neckerman etc.)
Vecinătatea Deltei, a munţilor Măcin, a
mânăstirilor din nordul Dobrogei, potenţialul
agrozootehnic
al
regiunii
şi
valenţele
etnofolclorice ale localităţilor rurale, reprezintă un
suport important pentru dezvoltarea turismului în
general şi a turismului de itinerar în special
Alegerea Constanţei ca punct de destinaţie al
croazierelor de lux din Marea Neagră
Dezvoltarea economică a zonei costiere
generează o circulaţie benefică turismului de
afaceri
Fondurile Europene alocate dezvoltării turismului
Participarea la reţele internaţionale gen Reţeaua
Universităţilor de la Marea Neagră, Organizaţia
de Cooperare la Marea Neagră care aduc în
conştiinţa publică internaţională patrimoniul Zonei
Metropolitane Constanţa
Obţinerea de finanţări europene pentru programe
de calificare şi instruire a personalului din turism
(Proiecte încadrate în Programul Operaţional
Structural pentru Dezvoltarea Resurselor Umane)
Obligativitatea obţinerii unor standarde de calitate
internaţională pentru unităţile din turism

T
Concurenţa exercitată pe piaţa regională a
turismului şi capacitatea scăzută a agenţilor
economici locali de a se adapta la o piaţă
concurenţială unică
Scăderea interesului turiştilor români pentru
produsele turistice autohtone
Fenomenul de eroziune a plajelor şi a falezei
poate afecta pe termen lung dezvoltarea
activităţilor turistice în această zonă
Vecinătatea platformelor industriale şi a
portului comercial constituie un factor
important de risc ce contribuie la degradarea
mediului şi generează poluarea continuă a
aerului şi a apei, amputând astfel din
potenţialul turistic al zonei
Absenţa unor politici şi strategii coerente de
dezvoltare integrată a
zonei costiere
(infrastructură şi echipare tehnico-edilitară,
protecţia şi reabilitarea mediului natural şi
construit etc.) descurajează anumiţi investitori
străini care doresc să investească în sectorul
turistic din această zonă
Competiţia cu zonele de litoral din Bulgaria
poate micşora numărul de turişti ce vizitează
Zona Metropolitană Constanţa
Lipsa cadrului legislativ privind exproprierile
sau modificările permanente pot duce la
imposibilitatea de realizare a noilor investiţii în
infrastructură
Migraţia personalului calificat din turism în
diverse ţări din Uniunea Europeană
Lipsa de reprezentativitate a organizaţiilor
patronale din turism care să convingă
Guvernul să aloce resurse financiare
substanţiale turismului de litoral

Infrastructura tehnică şi transporturi
S
Poziţie cheie faţă de magistrale de transport
rutier, feroviar, naval şi aerian
Reabilitarea
la
standarde
europene
a
transportului public în Municipiul Constanţa
Existenţa a 8 porturi (3 porturi maritime, 2 porturi
turistice, 3 porturi pe canale)
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W
Transportul în comun între localităţile din
perimetrul metropolitan se desfăşoară la
standarde scăzute şi este subdimensionat
raportat la necesar
Reţele judeţene şi comunale de transport
învechite
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Prezenţa unui aeroport de nivel şi capacitate
internaţională (M. Kogălniceanu) şi a unui
aeroport utilitar la Tuzla
Toate localităţile din Zona Metropolitană
Constanţa dispun de sisteme centralizate de
alimentare cu apă potabilă şi canalizare
Sistem de telecomunicaţii modern la standarde
europene

O

Traficul aglomerat şi lipsa locurilor de parcare
Discrepanţă sub aspectul confortului social şi al
indicatorilor de dezvoltare urbană între
municipiul Constanţa şi localităţile din
vecinătatea sa. (alimentare cu apă, canalizare
etc.)
Un grad încă redus de valorificare a resurselor
regenerabile (energie solară, biomasă şi
eoliană)
Lipsa resurselor financiare necesare pentru
dezvoltarea proiectelor de infrastructură
T

Finalizarea lucrărilor de realizare a variantei de
Alocarea fondurilor publice pentru dezvoltarea
ocolire a municipiului care încadrează întreaga
infrastructurii pe criterii de apartenenţă politică
zonă metropolitană şi oferă posibilitatea devierii
şi clientelă de partid
traficului greu şi fluidizării circulaţiei
Supra-solicitarea
infrastructurii
publice
Accesarea programelor europene de finanţare
(drumuri şi sisteme de alimentare cu apă,
nerambursabilă, precum şi a celorlalte programe
canalizare, energie electrică, gaze, iluminat
naţionale şi locale de finanţare
public etc.) şi incapacitatea acesteia de a
răspunde prompt tendinţelor de dezvoltare a
Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu gaze
zonei, mai ales a unor insule de dezvoltare din
şi extinderea acesteia la nivelul întregii Zone
interiorul teritoriului metropolitan
Metropolitane
Promovarea investiţiilor private în noi capacităţi
de producţie bazate pe cogenerare şi resurse
regenerabile
Infrastructura socială, de educaţie şi locuire
S
Asociaţii şi fundaţii active în domeniul protecţiei
sociale şi protecţiei copilului
Înfiinţarea cabinetelor şcolare şi interşcolare de
asistenţă psihopedagogică
Baza materială din sistemul sanitar este bine
dimensionată în raport cu necesarul de la nivel
regional
Dezvoltarea accelerată a sistemului sanitar privat
În domeniul cercetării funcţionează mai multe
centre şi institute specializate
Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru
investiţii privind reabilitarea reţelei şcolare, cât şi
a fondurilor din proiecte naţionale cu finanţare
externă
Centru universitar cu tradiţie, aflat în prezent în
plină dezvoltare
Standard locativ bun sub aspectul numărului de
locuinţe raportat la numărul de persoane şi a
spaţiului locativ raportat la numărul de persoane
Datorită turismului de litoral şi infrastructurii
economice complexe, investiţiile în domeniul
imobiliar au crescut într-un ritm alert dezvoltând
astfel piaţa rezidenţială în zona periurbană a
municipiului Constanţa şi în localităţile limitrofe
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W
Baza materială care deserveşte sistemul de
protecţie socială şi protecţie a copilului este
insuficientă
Servicii medicale şi de urgenţă precare în
comparaţie cu standardele Uniunii Europene
Managementul
deficitar
al
informaţiilor,
necesitatea dezvoltării unui sistem informatic
integrat în domeniul serviciilor de sănătate
Subfinanţarea sistemului sanitar, utilizarea
ineficientă a resurselor
Dificultatea încadrării cu personal didactic
calificat în unele unităţi şcolare din mediul rural
Utilizarea încă insuficientă a tehnologiilor
informatice moderne şi a internetului în
procesul educaţional
Decalajul existent între şcolile din mediul
urban şi cele din mediul rural în ceea ce
priveşte atragerea şi menţinerea personalului
didactic calificat
Infrastructura de cercetare-dezvoltare depăşită
tehnologic
Fond locativ învechit, construit în cea mai mare
parte a sa în perioada 1965–1980
Situaţie locativă precară pentru mai multe
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O

categorii de persoane defavorizate (romi, tineri,
persoane cu venituri reduse, familii cu mulţi
copii)
T

Implicarea mai activă a societăţii civile în
Lipsa cronică a fondurilor şi resurselor
implementarea unor programe cu scop preventiv
necesare reabilitării şi dezvoltării sistemului
şi profilactic, înmulţirea acţiunilor caritabile
sanitar şi a celui privind protecţia socială
Extinderea programelor guvernamentale de
Slaba organizare a procesului de formare
achiziţii (aparate şi echipamente pentru
continuă şi postuniversitară a medicilor
laboratoare, tehnică de calcul performantă,
Insuficienta implicare a unor comunităţi şi
mobilier, microbuze şcolare etc.), investiţii,
Consilii locale pentru asigurarea condiţiilor
reabilitări, reparaţii şi consolidări ale şcolilor
sociale necesare stabilităţii cadrelor didactice
Strategia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
în mediul rural
Tineretului privind îmbunătăţirea calităţii şi
Migraţia personalului calificat din învăţământ şi
eficienţei sistemului de educaţie şi formare
sistemul sanitar
profesională
Situaţia socio–economică precară a familiilor
Colaborări eficiente cu instituţiile publice, agenţi
din care provin unii copii /elevi/ tineri
economici şi partenerii sociali evidenţiate printrInsuficienta
conştientizare
a
părinţilor/
un număr mare de parteneriate educaţionale
copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de
locale, naţionale, europene, prin programe
principal partener educaţional al şcolii
specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor
Politici permisive care privesc construcţia în
de învăţământ
zone cu arhitectură veche şi valoroasă a unor
Fortificarea legăturii dintre cercetare şi economie
imobile improprii specificului arhitectonic al
şi totodată creşterea capacităţii de valorificare a
spaţiului respectiv
rezultatelor cercetării
Calitatea factorilor de mediu
S

W

Infrastructură de mediu relativ corespunzătoare
Poluare scăzută
Instituţii şi organisme abilitate să supravegheze
respectarea legislaţiei privind protecţia mediului,
să analizeze şi să interpreteze permanent starea
factorilor de mediu la nivel local
Implicarea activă a autorităţilor locale în aplicarea
politicilor şi a planurilor de acţiune pentru
protecţia mediului
Conştientizarea locuitorilor privind problemele de
mediu
O

Creşterea traficului auto, în special în perioada
sezonului estival
Activitate economică intensă în proximitatea
zonelor turistice şi în zona costieră
Dezvoltarea excesivă a construcţiilor în
detrimentul spaţiilor verzi
Dotări insuficiente în ceea ce priveşte
monitorizarea şi analiza factorilor de mediu
Absenţa zonelor de depozitare a deşeurilor
menajere şi industriale care să corespundă
standardelor europene
T

Interes crescut la nivel internaţional pentru
conservarea biodiversităţii
Management integrat de gestionare al deşeurilor
Retehnologizarea şi modernizarea staţiilor de
epurare
Accesarea programelor europene de finanţare
nerambursabilă, precum şi a celorlalte programe
naţionale şi locale de finanţare poate reprezenta
o sursă importantă în vederea aplicării acquis-ului
comunitar în domeniul protecţiei mediului
Încurajarea agenţilor economici de a investi în
echipamente şi tehnologii nepoluante şi de a

Schimbările climatice, degradarea mediului
înconjurător
Erodarea continuă a zonei costiere
Ameninţarea unor specii de floră şi faună
marină,
datorită
activităţilor
economice
desfăşurate în zona de proximitate a ţărmului şi
datorită pescuitului industrial
Poluări accidentale provocate de poluatori
necunoscuţi (produse petroliere) ale apei Mării
Negre dar şi a fluviului Dunărea
Decalajul mare între industria românească şi
cea din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte
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apela la surse de energie neconvenţionale
(energie eoliană, energia pământului, energie
solară etc.)
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implementarea unor măsuri de ordin tehnologic
în vederea protecţiei mediului şi reducerii
poluării
Întârzieri în procesul de descentralizare
regională şi locală, cu efecte asupra aplicării
eficiente a politicii de protecţie a mediului şi a
strategiilor de dezvoltare durabilă
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5. VIZIUNEA SI OBIECTIVELE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE
ZONEI METROPOLITANE CONSTANTA
5.1. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE
Viziunea de dezvoltare are în vedere impunerea Zonei Metropolitane Constanţa
ca un centru multifuncţional competitiv al României şi principalul polarizator economic
în regiunea Mării Negre, avându-se în vedere totodată dezvoltarea durabilă a întregii
zone şi reducerea discrepanţelor actuale de dezvoltare dintre cele 14 localităţi care
compun polul de creştere.
Constanţa va fi o metropolă europeană, o zonă turistică în expansiune, cu o
economie în creştere rapidă şi un standard de viaţă ridicat pentru toţi locuitorii săi.
Profilul economic tradiţional al Zonei Metropolitane Constanţa se axează deopotrivă
pe activităţile economice specifice portului şi sectorului terţiar, precum şi pe turism. În acelaşi
timp, poziţia sa geo-strategică conferă zonei oportunităţi economice importante în ceea ce
priveşte exploatarea resurselor de hidrocarburi din bazinul Mării Negre, precum şi a
potenţialului energetic eolian de care dispune zona. O altă latură economică cu un potenţial de
creştere important în perioada următoare o constituie industria agroalimentară, încurajată
datorită faptului că Zona Metropolitană Constanţa, situată într-un important bazin agricol,
reprezintă o importantă piaţă de desfacere, mai ales în perioada sezonului estival, precum şi o
poartă pentru exportul acestor produse către alte pieţe.
În acest context, dezvoltarea unitară a infrastructurii publice în Zona Metropolitană
Constanţa este un deziderat important în scopul reducerii discrepanţelor de dezvoltare între
cele 14 localităţi ale acestei structuri şi are totodată menirea de a transmite un semnal clar
investitorilor care doresc să investească în această regiune, în sensul că dezvoltarea zonei se va
realiza într-un mod integrat, în baza unor strategii, obiective şi planuri de acţiune comune. De
asemenea, delimitarea principalelor zone funcţionale la nivelul zonei metropolitane va stimula
un aflux investiţional fără precedent în această zonă şi va distribui în mod echilibrat, la nivelul
întregului teritoriu metropolitan, actuala presiune investiţională existentă în prezent în
municipiul Constanţa.
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5.2. OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectivele

strategice ale Zonei Metropolitane Constanţa au fost stabilite în

concordanţa cu :
-

Creşterea rolului economic şi social al Zonei Metropolitane Constanţa, prin adoptarea
unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a
municipiului Constanţa şi a arealului său de influenţă (cele 14 localităţi ce formează
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa)

-

Creşterea competitivităţii economice în vederea stimulării mediului de afaceri local

-

Diversificarea activităţilor economice în mediul rural din interiorul Zonei
Metropolitane Constanţa

-

Îmbunătăţirea accesibilităţii în interiorul şi în exteriorul municipiului Constanţa şi în
arealul său de influenţă, realizând conexiuni cu zonele din imediata vecinătate

-

Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Zonei Metropolitane Constanţa

-

Creşterea calităţii serviciilor sociale şi a infrastructurii aferente din Zona Metropolitană
Constanţa

-

Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului

-

Fructificarea capitalului uman şi perfecţionarea resurselor umane

Obiectiv strategic 1: CONSTANŢA LOCUITORILOR
Acest obiectiv vizează:


îmbunătăţirea condiţiilor de viață ale locuitorilor şi creşterea atractivităţii zonei, astfel

încât să devină un loc plăcut în care să munceşti, să studiezi, să trăieşti.


accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate (infrastructura public urbană,

infrastructura de bază ce deserveşte furnizarea serviciilor publice, infrastructura de transport,
infrastructura de comunicaţii etc.)


accesul la o locuinţă decentă în condiţii de siguranţă, accesul la servicii de sănătate,

servicii de educaţie şi cultură şi servicii sociale de calitate, într-un mediu durabil.

Y – SYS – Integrated System Solutions

92

-Stategia de

Dezvoltare

a Zonei Metropolitane Constanţa-

Obiectiv strategic 2: CONSTANŢA TURIŞTILOR
Acest obiectiv vizează crearea unei zone turistice maritime, atractivă şi competitivă
pentru turiştii români şi străini prin:


poziţia sa geografică cu potenţial turistic de o mare diversitate



statutul de cel mai important centru turistic al ţării.



posibilitatea practicării diferitelor forme de turism: litoral, balnear şi de agrement,

cultural, religios, etnic, ecoturism, turism de afaceri şi congrese etc.,


exploatarea potenţialului natural favorabil de care dispune municipiul Constanţa şi

arealul său de influenţă


valorificarea patrimoniului cultural, istoric şi arheologic



lansarea de produse turistice noi menite sa permanentizeze interesul asupra zonei pe

întreaga perioadă a anului.


dezvoltarea durabilă a turismului

Toate acestea vor conduce la ridicarea ofertei turistice litorale la standarde occidentale, la
revigorarea tuturor staţiunilor ce fac parte din Zona Metropolitană Constanţa.

Obiectiv strategic 3: CONSTANŢA INVESTITORILOR
Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei locale vizează dezvoltarea
economică durabilă, realizarea unui mediu de afaceri stabil şi predictibil şi crearea de noi
locuri de munca prin:


creşterea investiţiilor străine directe, dar şi autohtone, îndeosebi în ramurile cu

potenţial de creştere economică mare


încurajarea sectorului terţiar şi a acelor activităţi economice care generează valoare

adăugată mare


dezvoltarea de infrastructuri performante de legătură la nivel regional, naţional şi

european ierarhizate coerent (autostrăzi, drumuri exprese, dezvoltarea unor linii aeriene de
descărcare cargo şi crearea de noi capacităţi de operare şi procesare în porturile maritime şi
fluviale ,cât şi înfiinţarea de noi linii de transport maritime/fluviale/aeriene)
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dezvoltarea cooperării transfrontaliere în cadrul Euroregiunii Mării Negre şi cooperare

transfrontalieră România-Bulgaria


dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare în meserii şi profesii de înaltă

specializare şi utilizarea resursei umane ca factor de dezvoltare economică

5.3. POLITICI SI PROGRAME
5.3.1.

Construcţie, reabilitare şi renovare a infrastructurii locale

Politica SI-A1: Dezvoltarea infrastructurii de transport şi creşterea gradului de accesibilitate
atât în interiorul, cât şi în exteriorul localităţilor
Programul SI-A1-1 Îmbunătăţirea calităţii transportului de persoane şi mărfuri şi modernizarea
infrastructurii aferente
Programul SI-A1-2 Fluidizarea şi descongestionarea traficului în Zona Metropolitană
Constanţa

Politica SI-A2 Reducerea discrepanţelor de dezvoltare între municipiul Constanţa şi celelalte
localităţi care intră în aria lui de influenţă prin dezvoltarea infrastructurii publice
Programul SI-A2-1 Creşterea atractivităţii socio-economice a domeniului public în aria de
influenta a Zonei Metropolitane Constanţa
Politica SI-A3 Îmbunătăţirea serviciilor publice şi dezvoltarea infrastructurii de bază care
deserveşte furnizarea acestora
Programul SI-A3-1 Dezvoltarea infrastructurii de bază care deserveşte furnizarea serviciilor
publice
Programul SI-A3-2 Dezvoltarea infrastructurii care deserveşte transportul public de călători
Politica SI-A4 Îmbunătăţirea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială, a serviciilor de
sănătate publică şi reabilitarea infrastructurii aferente
Programul SI-A4-1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de sănătate publică şi a
infrastructurii specifice
Programul SI-A4-2 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale şi a celor
comunitare în Zona Metropolitană Constanţa
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Politica SI-A5 Încurajarea şi promovarea educaţiei şi cercetării, a culturii şi artei
Programul SI-A5-1 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale
Politica SI-A6 Siguranţă şi ordine publică în Zona Metropolitană
Programul SI-A6-1 Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi ordine publică
Programul SI-A6-2 Creşterea capacităţii de prevenire, intervenţie şi monitorizare a situaţiilor
de urgenţă în Zona Metropolitană Constanţa
Politica SI-B1 Valorificarea potenţialului turistic şi cultural al Zonei Metropolitane Constanţa
Programul SI-B1-1 Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
inclusiv infrastructura conexă
Programul SI-B1-2 Consolidarea ofertei turistice a Zonei Metropolitane Constanţa

5.3.2.

Infrastructura de mediu

Politica SII-A1 Îmbunătăţirea serviciilor publice şi dezvoltarea infrastructurii de bază care
deserveşte furnizarea acestora

Programul SII-A1-1 Dezvoltarea infrastructurii de bază care deserveşte furnizarea serviciilor
publice
Politica SII-A2 Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului
Programul SII-A2-1 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate
Programul SII-A2-2 Reducerea factorilor de poluare a mediului
Programul SII-A2-3 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia
naturii
Programul SII-A2-4 Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale
în zonele cele mai expuse la risc
Programul SII-A2-5 Creşterea eficienţei energetice în contextul combaterii schimbărilor
climatice
Politica SII-B1 Turism durabil prin protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului
Programul SII-B1-1 Conservarea durabilă a resurselor naturale şi valorificarea turistică a
acestora
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Programul SII-B2-1 Cooperare turistică transfrontalieră
Politica SII-C1 Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin controlul poluării industriale
Programul SII-C1-1 Reducerea factorilor de poluare a mediului prin utilizarea surselor
regenerabile de energie
Programul SII-C1-2 Decontaminarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor
pentru noi activităţi

5.3.3.

Infrastructură economică

Politica SIII-A1 Îmbunătăţirea serviciilor publice şi dezvoltarea infrastructurii de bază care
deserveşte furnizarea acestora
Programul SIII-A1-1 Dezvoltarea infrastructurii de bază care deserveşte furnizarea serviciilor
publice
Politica SIII-A2 Promovarea tehnologiei informaţiei
Programul SIII-A2-1 Dezvoltarea serviciilor de tipul „e-administraţie”
Programul SIII-A2-2 Promovarea utilizării internetului şi facilitarea accesului la internet
Politica SIII-C1 Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei locale
Programul SIII-C1-1 Îmbunătăţirea accesului pe piaţă a sectorului terţiar şi a acelor activităţi
economice care generează valoare adăugată mare

5.3.4.

Dezvoltarea resurselor umane şi a capacitaţii administrative

Politica SIV-A1 Îmbunătăţirea structurii şi procesului de management în administraţia publică
locală
Programul SIV-A1-1 Dezvoltarea unei administraţii publice la nivel european
Politica SIV-A2 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale
Programul S IV-A2-1 Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă
Politica SIV-B1 Dezvoltarea resurselor umane ,promovarea ocupării şi incluziunii sociale
Programul S IV-B1-1 Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă
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Politici şi programe complementare

Politica S V-C1 Cresterea competitivităţii pe termen lung a economiei locale
Programul V C1-1 Diversificarea economiei rurale
Politica S V-C2 Cooperare economică transfrontalieră
Programul S V-C2-1 Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în bazinul Marii Negre
Programul S V-C2-2 Dezvoltarea cooperării transfrontaliere România Bulgaria

5.3.6.

Programe prioritare

•

Dezvoltarea economică a Zonei Metropolitane Constanţa

•

Dezvoltarea infrastructurii de turism şi agrement a Zonei Metropolitane Constanţa

•

Dezvoltarea infrastructurii urbane pentru creşterea mobilităţii în interiorul polului şi
asigurarea unui grad sporit de confort social

•

Dezvoltarea serviciilor şi a infrastructurii sociale a Zonei Metropolitane Constanţa

•

Conservarea şi protecţia mediului

•

Dezvoltarea resurselor umane
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6. PLANUL DE ACȚIUNE
Planul de Acţiune - ca instrument de planificare şi implementare - conţine un set de
măsuri şi acţiuni concrete, structurate pe domenii specifice, ce urmează a se aplica gradual, în
scopul realizării obiectivelor de dezvoltare ale Zonei Metropolitane Constanţa. Termenul de
realizare a Planului de Acţiune corespunde termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea
Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța.
Planul de Acţiune se adresează comunităţii locale, drept pentru care măsurile, numărul
acestora şi prioritizarea lor, precum şi mecanismele instituţionale de aplicare trebuie să ţină
seama de interesele acestei comunităţi.
În Planul de Acţiune orice măsură ce se concretizează într-un program, sub-program
ori proiect ce va ţine cont de următoarele aspecte:
• concordanţa între ţintele fixate în programe, sub-programe, proiecte cu obiectivele
generale cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța;
• existenţa unor resurse financiare limitate, care determină modalitatea de finanţare şi
mecanismele juridice pe care se întemeiază un program, sub-program sau proiect;
• evitarea efectului de evicţiune, având în vedere resursele limitate; autoritățile publice
locale vor evalua permanent oportunitatea realizării unei investiţii, nu numai în raport
cu resursele sale financiare prezente, ci şi cu cele viitoare, dar şi cu opţiunile
populaţiei, astfel încât să încurajeze responsabilitatea comunitară şi individuală,
precum şi parteneriatul în realizarea unui proiect de dezvoltare locală;
• gradul de cunoaştere publică şi susţinere a unui proiect, prin diseminarea informaţiei
în rândul comunităţii locale, care presupune existenţa mecanismului de dezbateri şi
consultări publice;
• implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, sub-program sau proiect;
• norme de reglementare versus norme de autoreglementare. Autoritatea locală va avea
în vedere că sunt situaţii în care organizaţiile nonprofit sau asociaţiile profesionale îşi
pot fixa reguli pe baze voluntare, în situaţia realizării unui proiect fără intervenţia
autorităţii publice prin reglementări. De aceea, este bine să se evite suprareglementarea.
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Periodic, Planul de Acţiune va fi revizuit astfel încât ţintele fixate să ţină cont de
evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum
şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la
intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este
mai mică, având în vedere că pe măsură ce se înaintează în timp variabilele economice ce
trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică.
Din acest motiv specialiştii recomandă ca Planul de Acţiune să fie revizuit odată la 2
ani, chiar dacă este proiectat pentru 10 ani.

6.1. PACHETUL DE PROIECTE

OBIECTIVE
STRATEGICE

1. CONSTANŢA
LOCUITORILOR

POLITICI
Dezvoltarea
infrastructurii de
transport şi creşterea
gradului de
accesibilitate atât în
interiorul, cât şi în
exteriorul localităţilor

PROGRAME
Îmbunătăţirea
calităţii
transportului de
persoane şi
mărfuri şi
modernizarea
infrastructurii
aferente

PROIECTE

Infrastructură de transport şi infrastructură publică
urbană (inclusiv pasaje) în şi între localităţile din
Zona Metropolitană Constanţa - reabilitare,
modernizare, creare

- Autostrada Bucureşti -Constanţa (tronson
Cernavodă-Constanţa)
- Construirea variantei ocolitoare a municipiului
Constanţa
- Riviera Tomis - stradă urbană între staţiunea
Mamaia şi Portul Turistic Tomis
- Reabilitarea si modernizarea, prin lărgirea la patru
benzi, a drumului Mamaia – Năvodari
- Reabilitarea şi modernizarea prin lărgirea la patru
benzi a podului situat la intrarea în localitatea
Năvodari
- Varianta rutieră pentru descărcarea traficului de pe
Autostrada Soarelui spre sudul litoralului intersecţia Autostrăzi Soarelui cu DJ 381 (Valea
Dacilor)- DN 39
- Construirea variantei ocolitoare pentru devierea
traficului greu în afara localităţilor Valu lui Traian şi
Cumpăna cu descarcare în şoseaua de centură a
municipiului Constanţa
- Construirea unui drum expres pentru descărcarea
Autostrăzii Soarelui între Medgidia şi Costineşti
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- Construirea unui drum expres Constanţa - Tulcea
- Reabilitarea şi modernizarea drumului Năvodari –
Lumina - Ovidiu
- Construirea şoselei de legatură între Ovidiu şi
Năvodari partea dreaptă a CPAMN
- Reabilitarea şi modernizarea drumului DJ 228
Nazarcea - Ovidiu
- Reabilitarea podului IPMC Aurel Vlaicu –
Constanţa
- Crearea de podeţe auto peste calea ferată
Constanţa- Bucureşti în zonele principale ale
circulaţiei în localitatea Valu lui Traian
Fluidizarea şi
descongestionarea
traficului în Zona
Metropolitană
Constanţa

Sistem de management integrat al traficului în
municipiul Constanţa
- Implementarea sistemului de management integrat
al traficului în municipiul Constanţa (intersecţii
inteligente)
- Implementarea sistemului electronic de
management al transportului public de călători în
municipiul Constanţa
- Construirea de sensuri giratorii în intersecţiile
dintre drumurile intens circulate şi cele mai puţin
circulate din Zona Metropolitană Constanţa
Infrastructura publică urbană aferentă fluidizării şi
decongestionării traficului în Zona Metropolitană
Constanţa
- Construirea unei parcări supraetajate, zona
Palatului Administrativ, municipiul Constanţa
- Construirea unei parcări multietajate, staţiunea
Eforie Nord, localitatea Eforie

Reducerea
discrepanţelor de
dezvoltare între
municipiul Constanţa
şi celelalte localităţi
care intră în aria lui
de influenţă prin
dezvoltarea
infrastructurii publice
şi de transport

Creşterea
atractivităţii socioeconomice a
domeniului public
în aria de
influenţă a polului
de creştere
Constanţa

Reabilitarea şi creşterea atractivităţii turistice a
Zonei Peninsulare a municipiului Constanţa

- Reabilitarea promenadei şi a spaţiilor verzi din
zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis
- Amenajarea unui parc nou - Parcul Carol I
- Amenajarea unui parc nou - Parcul Aurel Vlaicu
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- Reabilitarea şi modernizarea pasarelei şi a scărilor
de acces din zona Piaţa Ovidiu -Port Tomis
- Reabilitarea şi reamenajarea Bulevardului Tomis
între Piaţa Ovidiu - Lupoaica
- Construire pasaj rutier subteran între Strada
Termelor şi Portul Tomis
- Construirea unei parcări multietajate în zona
Bulevardul Marinarilor - Poarta II
- Reabilitarea şi reamenajarea Parcului Arheologic
- Reabilitarea şi reamenajarea străzii pietonale
Nicolae Titulescu
- Reabilitarea accesului pietonal între plaja Modern
şi str. Mircea cel Bătrân, inclusiv reabilitarea
esplanadei
- Reabilitarea şi reamenajarea parcului din zona
Teatrului Oleg Danovski
Creşterea atractivităţii socio-economice a Zonei
Metropolitane Constanţa şi reducerea
discrepanţelor de dezvoltare dintre municipiul
Constanţa şi celelalte localităţi ale Polului de
Creştere
Reţea de străzi şi drumuri în şi între localităţile din
Zona Metropolitană Constanţa - reabilitare,
modernizare
- Reabilitarea şi modernizarea de drumuri în
localitatea Techirghiol
- Modernizarea drumului Ovidiu – Galeşu – Poarta
Albă
- Reabilitarea podului situat pe DJ Năvodari – Corbu
- Modernizarea drumului Murfatlar – Bărăganu
- Reabilitarea şi modernizarea drumului Murfatlar Siminoc
- Reabilitarea tramei stradale din municipiul
Constanţa
- Reabilitarea tramei stradale din oraşul Năvodari
- Reabilitarea tramei stradale din oraşul Eforie
- Reabilitarea tramei stradale din oraşul Ovidiu
- Reabilitarea şi modernizarea unor străzi în oraşul
Murfatlar prin sistematizare-reprofilare şi realizarea
carosabilului din beton asfaltic
- Reabilitare poduri în oraşul Murfatlar
- Reabilitarea şi modernizarea străzilor din sat
Siminoc, localitatea Murfatlar
- Reabilitarea tramei stradale din oraşul Techirghiol
- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor şi a căilor
de acces din localitatea Mihail Kogălniceanu
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- Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de
transport rutier şi pietonal din satul Piatra, localitatea
M.Kogălniceanu, înfiinţarea reţelei de distribuţie a
apei potabile şi a sistemului de canalizare şi tratare a
apelor uzate în satul Piatra, localitatea
M.Kogălniceanu
- Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de
transport rutier şi pietonal din satul Palazu Mic,
localitatea Mihail Kogălniceanu şi cămin cultural.
Înfiinţarea reţelei de distribuţie a apei potabile şi a
sistemului de canalizare şi tratare a apelor uzate în
satul Palazu Mic, localitatea Mihail Kogălniceanu.
- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor şi a căilor
de acces din localitatea Cumpăna
- Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în
spatiul celor două localităţi componente ale asociaţiei
de dezvoltare comunitară Agigea - Cumpăna
- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor şi a căilor
de acces din localitatea Valu lui Traian
- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor şi a căilor
de acces din localitatea Lumina
- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor şi a căilor
de acces din localitatea Agigea
- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor şi a căilor
de acces din localitatea Corbu
- Reabilitarea şi amenajarea de poduri şi podeţe în
localitatea Corbu
- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor şi a căilor
de acces din localitatea Tuzla
- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor şi a căilor
de acces din localitatea Poarta Albă
- Construirea unei pasarele de legatură peste canalul
Poarta Albă-Midia Năvodari în dreptul localităţii
Galeşu
- Îmbunătăţirea reţelei de străzi în localităţile
Lumina, Oituz şi Sibioara,Comuna Lumina şi
achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru
serviciul public de dezăpezire, întreţinere spaţii verzi
şi situaţii de urgenţă a comunei.
- Pietruire şi impermeabilizare cartiere noi din
zonele A şi B sat Oituz şi sat Sibioara, localitatea
Lumina.
Spaţii publice urbane din principalele zone de
interes social, economic şi turistic din Zona
Metropolitană Constanţa-reabilitare , modernizare
si creare
- Reabilitarea şi modernizarea scărilor de acces
dintre promenada statiunii Eforie Nord şi plajă,
localitatea Eforie
#NUME?
- Reabilitarea trotuarelor din municipiul Constanţa
- Reabilitarea trotuarelor in localitatea Valu lui
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Traian
Structuri de sprijinire a cresterii calitatii vietii in
localităţile Zonei Metropolitane
- Amenajarea unei piaţete în zona centrală,
amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii şi a unui
teren de sport in localităţile din Zona Metropolitană
Constanţa
- Reabilitarea casei de cultură din localitatea
Năvodari
- Construirea unei case de cultură în localitatea
Murfatlar
- Reabilitarea si modernizarea căminului cultural din
localitatea Tuzla
- Construirea unui cămin cultural în localitatea Valu
lui Traian
- Construirea unei camin cultural in localitatea
Agigea
- Construirea unui centru pentru tineret in localitatea
Mihail Kogălniceanu
- Construirea unui centru pentru tineret in localitatea
Cumpăna
- Realizarea unei sali de sport si a unui teren de
fotbal in localitatea Valu lui Traian
- Realizarea unui bazin de inot in localitatea Valu lui
Traian
- Realizarea unui patinoar în localitatea Valu lui
Traian
- Amenajarea unei baze sportive în satul Siminoc ,
localitatea Murfatlar
- Modernizarea stadionului oraşenesc în Murfatlar
- Construirea unei săli de sport în localitatea Corbu
- Reabilitarea stadionului în localitatea Agigea
- Realizarea unei săli de sport cu nivel de practică
sportivă competiţională locală în localitatea Lumina
- Realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal
omologat tip I în localitatea Cumpăna
- Realizarea unui patinoar în localitatea Năvodari
- Realizarea unui bazin de înot în localitatea
Năvodari
- Realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal, în
localitatea Mihail Kogălniceanu
- Crearea unei baze sportive în localitatea Tuzla
- Realizarea unei săli de sport şcolare, cu nivel de
practică sportivă competiţională locală în localitatea
Tuzla
- Realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal
omologat tip I în localitatea Poarta Albă
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- Construirea unei săli de sport în localitatea Poarta
Albă
Zone verzi în localităţile din Zona Metropolitană
Constanţa-reabilitare,
modernizare,amenajare,creare
- Parcul "Viitorului" municipiul Constanţa
- Reabilitarea şi extinderea parcului Tăbăcărie, zona
Expoflora din municipiul Constanţa
- Reabilitarea şi modernizarea parcului Gară din
municipiul Constanţa
- Reabilitarea şi modernizarea parcului Casa de
Cultură din municipiul Constanţa
- Amenajarea unui parc în zona Tomis I din
municipiul Constanţa
- Amenajarea unui parc dendrologic în localitatea
Techirghiol
- Reabilitarea parcului central din localitatea Mihail
Kogălniceanu
- Crearea unui parc în localitatea Valu lui Traian
- Reabilitarea spaţiilor verzi din localitatea Valu lui
Traian
- Amenajarea unui parc în localitatea Cumpăna
- Amenajarea unui parc în localitatea Lumina
- Amenajarea unui parc în localitatea Tuzla
- Amenajarea unui parc în localitatea Corbu
- Amenajarea unui parc în localitatea Poarta Albă
- Amenajarea unui parc în localitatea Agigea
- Amenajarea unui parc în localitatea Eforie
- Amenajarea unui parc în localitatea Năvodari
- Reabilitarea si modernizarea parcului central din
localitatea Năvodari
- Reabilitarea spaţiilor verzi în localitatea Murfatlar
- Amenajarea unui parc public în satul Siminoc,
localitatea Murfatlar
- Modernizarea spaţiilor verzi în localitatea Ovidiu
Îmbunătăţirea
serviciilor publice şi
dezvoltarea
infrastructurii de
bază care deserveşte
furnizarea acestora

Dezvoltarea
infrastructurii de
bază care
deserveşte
furnizarea
serviciilor publice

Sistem de iluminat public - reabilitare, modernizare,
extindere

- Reabilitarea, modernizarea şi extinderea
iluminatului public în localităţile: Năvodari, Eforie,
Ovidiu, Murfatlar, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu,
Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Tuzla, Corbu,
Agigea, Poarta Albă
Sistem de încălzire în Zona Metropolitană
Constanţa - reabilitare
- Reabilitarea reţelelor termice secundare aflate în
exploatarea R.A.D.E.T Constanţa
- Eficientizarea punctelor termice aflate în
exploatarea R.A.D.E.T Constanţa
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- Reabilitarea clădirilor punctelor termice aflate în
exploatarea R.A.D.E.T Constanţa
- Consolidare şi supraetajare PT69, PT 105 aflate în
exploatarea R.A.D.E.T Constanţa
-Module termice pentru blocurile incluse în
programul "Locuinţe ieftine pentru tineri", zona Baba
Novac municipiul Constanţa
- Eficientizarea completă a instalaţiilor de încalzire
şi apă caldă curentă la punctele termice aflate în
exploatarea R.A.D.E.T.Constanţa
- Montarea de giga-calorimetre de bloc şi
individuale în municipiul Constanţa
- Construirea de imobile pentru centrale termice
aferente instituţiilor publice din localitatea Corbu
- Dotarea imobilelor centralelor termice cu instalaţii
aferente în localitatea Corbu
Sisteme de alimentare cu apă şi canalizare reabilitare,extindere, modernizare şi creare
- Modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată în
judeţul Constanţa (Constanţa, Năvodari, Eforie,
Ovidiu, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna,
Valu lui Traian, Tuzla, Agigea, Corbu, Poarta Albă)
- Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în
satul Siminoc şi a sistemului de canalizare menajeră
în oraşul Murfatlar
- Infiinţarea unui sistem de canalizare cu staţii de
pompare în sat Siminoc, localitatea Murfatlar
- Extinderea sistemului de canalizare în localitatea
Agigea şi crearea unei reţele de apă/canalizare în sat
Lazu, localitatea Agigea
- Execuţie puţ forat cu bazin de acumulare, staţie de
pompare, staţie de clorinare şi reţea de distribuţie apă
potabilă în sat Luminiţa localitatea Corbu
- Execuţie puţ forat cu bazin de acumulare, staţie de
pompare, staţie de clorinare şi reţea de distribuţie apă
potabilă, extindere, reabilitare, modernizare şi
redimensionare în localitatea Corbu
- Extinderea reţelei de alimentare cu apă în
localitatea Corbu şi reabilitarea reţelei existente în sat
Vadu, localitatea Corbu
- Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă în
satele Oituz şi Sibioara, localitatea Lumina
- Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare
cu apă şi canalizare din localitatea Lumina
- Extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea
conductei de refulare până la staţia de epurare
Constanţa Sud în localitatea Cumpăna
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- Proiect integrat”Extindere reţea de alimentare cu
apă în cartierul Parcul Verde II, extindere reţea
canalizare, modernizare şi reabilitare drumuri zona 2
sud-est, renovare şi modernizare cămin cultural în
comuna Cumpăna, jud.Constanţa”
- Realizarea unei reţele de canalizare în zona de
Nord-Vest a localităţii Cumpăna
- Extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă în
zonele lotizate( castel apa, OJRSA ) şi a reţelei de
canalizare în localitatea Tuzla
- Realizarea infrastructurii de utilităţi în zona cartier
Tineretului, localitatea Ovidiu
- Realizarea reţelei de colectare-evacuare a apelor
uzate şi staţie de epurare în grup social Nazarcea,
localitatea Ovidiu
- Realizarea reţelei de colectare-evacuare a apelor
uzate şi staţie de pompare în satul Poiana, localitatea
Ovidiu
- Amenajarea şi modernizare canal colector de ape
pluviale în localitatea Poarta Albă
- Realizarea reţelei de canalizare menajeră -etapa
III(centrul comunei) în localitatea Valu lui Traian
- Realizarea utilităţilor tehnico-edilitare în zona
Cartier Nou, localitatea Valu lui Traian
- Lucrări de recalibrare a canalului de preluare a
apelor pluviale, localitatea Valu lui Traian
Sistem de alimentare cu gaze naturale
- Reabilitarea, modernizarea , extinderea şi crearea
unor reţele de alimentare cu gaze naturale în
localităţile din Zona Metropolitană Constanţa
Sistem de alimentare cu energie electrică
- Realizarea de noi reţele de alimentare cu energie
electrică şi extinderea reţelelor existente în
localităţile din Zona Metropolitană Constanţa
Dezvoltarea
infrastructurii
care deserveşte
transportul public
de călători

Infrastructură publică de transportamenajare/reamenajare, creare
- Amenajarea/reamenajarea, modernizarea sau
construirea staţiilor de autobuz din municipiul
Constanţa şi Zona Metropolitană Constanţa
- Construirea unei autogări moderne în zona de sud
municipiului Constanţa
- Construirea unei autogări moderne în zona de nord
a municipiului Constanţa
Construirea unei autogări moderne în zona de vest a
municipiului Constanţa
- Amenajarea unei autogări în localitatea Tuzla
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- Amenajarea unei autogări în localitatea Corbu
- Amenajarea unei autogări în localitatea Mihail
Kogălniceanu
- Amenajarea unei autogări în localitatea Poarta Albă
- Amenajarea unei autogări în localitatea
Techirghiol
- Amenajarea unei autogări în localitatea Năvodari
Transport public de călători -eficientizare,
modernizare,creare
- Înnoirea parcului auto al Regiei Autonome de
Transport Constanţa
- Înfiinţarea transportului public metropolitan
Îmbunătăţirea
serviciilor de
protecţie şi asistenţă
socială ,a serviciilor
de sănătate publică şi
reabilitarea
infrastructurii
aferente

Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea
serviciilor de
sănătate publică şi
a infrastructurii
specifice

Unităţi sanitare din Zona Metropolitană Constanţa
-reabilitare, modernizare, creare

- Construirea Spitalului Regional Constanţa
- Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Constanţa
- Reabilitarea infrastructurii, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor din cadrul
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ConstanţaPoliclinica 1
- Reabilitarea infrastructurii, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor din cadrul
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ConstanţaPoliclinica 2
- Reabilitarea şi modernizarea Sanatoriului de
Ortopedie , Traumatologie si Recuperare Medicală
Eforie
- Reabilitarea şi modernizarea Sanatoriului şi a Bazei
de Tratament Grand Eforie
- Reabilitarea şi modernizarea Sanatoriului şi a Bazei
de Tratament Techirghiol
- Reabilitarea Spitalului de Boli Infecţioase
Constanţa
- Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie Palazu Mare Constanţa
- Reabilitarea infrastructurii, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor de specialitate
din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie
Constanţa
- Construirea unei clinici medicale în localitatea
Valu lui Traian
- Constuirea unor dispensare în sat Lazu şi
localitatea Agigea
- Construirea şi dotarea unui Minispital de 30 de
locuri în localitatea Cumpăna
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Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea
infrastructurii
serviciilor sociale
şi a celor
comunitare în
Zona
Metropolitană
Constanţa

Infrastructură aferentă serviciilor sociale şi
comunitare din Zona Metropolitană Constanţareabilitare, modernizare, creare

- Reabilitarea şi dotarea Centrului de plasament
Traian din municipiul Constanţa
- Crearea unui centru de servicii sociale pentru copii
si tineri cu autism în municipiul Constanţa
- Extindere Complex Integrare prin terapii specifice
Şcoala specială nr.1 din municipiul Constanţa
- Extindere Complex terapeutic Şcoala specială nr.2
din municipiul Constanţa
- Extindere Complex terapeutic Centrul Albatros
Constanţa
- Realizarea unei cantine sociale şi a unui centru de
zi în localitatea Năvodari
- Reabilitarea Căminului pentru persoane vârstnice
din localitatea Poarta Albă
- Crearea unei cantine sociale în localitatea Valu lui
Traian
- Reparaţii capitale, extindere şi modernizare la
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Techirghiol - Corpul A
- Reparaţii capitale, extindere şi modernizare la
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Techirghiol - Corpul C
- Reabilitarea caselor mortuare din localităţile Zonei
Metropolitane Constanţa
- Construirea de noi case mortuare în localităţile
Zonei Metropolitane Constanţa
- Reabilitarea cimitirelor publice din localităţile
Zonei Metropolitane Constanţa
- Înfiinţarea unor cimitire în localităţile Zonei
Metropolitane Constanţa
Infrastructură social - comunitară în Zona
Metropolitană Constanţa-reabilitare , modernizare,
creare
- Lucrări tehnico- edilitare aferente construirii
blocurilor de locuinţe pentru tineri ce urmează a fi
date în folosinţă în anul 2011 şi 2012 în municipiul
Constanţa
- Construire de locuinţe sociale în localitatea Valu
lui Traian
- Construirea de locuinţe sociale (inclusiv mică
infrastructură) pentru 8 familii de rromi din
localitatea Cumpăna
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- Construirea unui bloc de locuinţe pentru tineri, 120
de apartamente D+P+3E în localitatea Cumpăna
- Realizarea unor lucrări tehnico edilitare în cartierul
de locuinţe sociale -zona Sanatoriu TBC în localitatea
Agigea
- Ansamblu de locuinţe sociale pentru chiriaşii
evacuaţi-D+P+2E+M-str.Al.I.Cuza -localitatea
Techirghiol
- Construirea unor locuinţe sociale pentru rromi în
localitatea Eforie
- Construirea de locuinţe sociale în localitatea Mihail
Kogălniceanu
- Construirea de locuinţe pentru tineri în localitatea
Poarta Albă
- Construirea de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii în localitatea Tuzla
Servicii medicale la standarde europene în Zona
Metropolitană Constanţa
- Dotarea cu echipamente şi aparatură specifică a
unităţilor sanitare din Zona Metropolitană Constanţa
- Implementarea unor programe de informare şi
prevenţie în domeniul sănătăţii în localităţile Zonei
Metropolitane Constanţa
Încurajarea şi
promovarea educaţiei
şi cercetării, a culturii
şi artei

Dezvoltarea
infrastructurii
educaţionale

Unităţi de învăţământ preşcolar şi preuniversitar
din Zona Metropolitană Constanţa-reabilitare,
modernizare, dotare ,creare
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din municipiul Constanţa
- Reabilitarea, modernizarea, extindere şi dotarea
unităţilor de învăţământ din localitatea Năvodari
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Eforie
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Ovidiu
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Murfatlar
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Techirghiol
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Mihail Kogălniceanu
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Cumpăna
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Valu lui Traian
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Corbu
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Agigea
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- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Poarta Albă
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Lumina
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de
învăţământ din localitatea Tuzla
- Construirea unei grădiniţe cu program prelungit în
localitatea Murfatlar
- Construirea şi dotarea unei gradiniţe în localitatea
Valu lui Traian-cartier nou
- Construirea şi dotarea unei şcoli în localitatea Valu
lui Traian-cartier nou
- Construirea unei şcoli în localitatea Lumina
- Construirea unei grădiniţe în localitatea Lumina
- Construire grădiniţă cu orar prelungit în localitatea
Tuzla
- Construirea unei grădiniţe în localitatea Corbu
- Construirea de grădiniţe în sat Lazu şi localitatea
Agigea
- Construirea unei grădiniţe cu program prelungit în
localitatea Poarta Albă
Servicii de învăţământ la standarde europene în
Zona Metropolitană Constanţa
- Informatizarea unităţilor de învăţământ din Zona
Metropolitană Constanţa şi dotarea cu materiale
didactice
- Desfăşurarea de programe de promovare a
performanţei şcolare în rândul elevilor

Protecţia şi
îmbunătăţirea
calităţii mediului

Dezvoltarea
sistemelor de
management
integrat al
deşeurilor şi
reabilitarea
siturilor
contaminate

Sisteme de colectare selectivă a deşeurilor în Zona
Metropolitană Constanţa

- Managementul integrat al deşeurilor în judeţul
Constanţa
- Amenajarea unei staţii de compostare a deşeurilor
menajere/vegetale în localitatea Ovidiu
- Realizarea unei staţii de producere a biogazului în
localitatea Valu lui Traian
Închiderea gropilor neconforme de deşeuri
- Închiderea şi ecologizarea gropii neconforme de
deşeuri din localitatea Ovidiu-amenajarea unei zone
verzi
- Închiderea şi ecologizarea gropii neconforme de
deşeuri Eforie-Tuzla şi reabilitarea zonei afectate din
lacul Techirghiol
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- Închiderea şi ecologizarea depozitelor neconforme
de deşeuri din localităţile Zonei Metropolitane
Constanţa
Reducerea
factorilor de
poluare a mediului

Împădurirea şi amenajarea de liziere în jurul
zonelor rezidenţiale şi a zonelor industriale
- Frontiera Verde (înfiinţarea unei liziere de-a lungul
viitoarei centuri ocolitoare a municipiului Constanţa)
- Impădurirea terenurilor degradate din Zona
Metropolitană Constanţa
- Infiinţarea unei liziere în zona Ovidiu – Galeşu Poarta Albă
- Infiinţarea de perdele forestiere în localităţile Zonei
Metropolitane Constanţa
- Impădurirea unui teren degradat situat în
localitateaTechirghiol
Surse regenerabile de energie pentru clădirile
publice din Zona Metropolitană Constanţa
- Program "Casa Verde" în Zona Metropolitană
Constanţa
Măsuri active din planurile de acţiune anexate
hărţilor de zogomot din localităţile ConstanţaDOBRICH
Informare şi conşientizare publică cu privire la
reducerea poluării
- Desfăşurarea unor programe de informare şi
conştientizare publică cu privire la reducerea poluării
în localităţile Zonei Metropolitane

Implementarea
sistemelor
adecvate de
management
pentru protecţia
naturii

Protecţia şi conservarea integrată a ariilor naturale
protejate situate în Zona Metropolitană Constanţa

- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate Lacul Siutghiol
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate Marea Neagră
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate plaja submersă Eforie Nord
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate zona marină de la Capul Tuzla
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate Grindul Chituc, localitatea Corbu
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate Lacul Techirghiol, localitatea
Techirghiol
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate Lacul Agigea, localitatea Agigea
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- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate Refugiul ornitologic CorbuNuntaşi-Histria
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate Padurea Fântâniţa-Murfatlar
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate Dunele marine de la Agigea
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate Valu lui Traian
- Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a ariei
naturale protejate Lacurile Taşaul - Corbu
Implementarea
infrastructurii
adecvate de
prevenire a
riscurilor naturale
în zonele cele mai
expuse la risc

Sistem hidrotehnic de protecţie a plajelor şi a
falezelor-reabilitare, consolidare

- Consolidarea falezei între Portul Tomis şi zona
Pescărie din municipiul Constanţa
- Lucrări de construcţii hidrotehnice, înnisipare,
diguri submerse în zona litoralului românesc al Mării
Negre
- Consolidarea falezei în localitatea Eforie
- Lucrări de finalizare a digului de larg în Portul
Constanţa
- Consolidarea falezelor în localitatea Tuzla
- Consolidarea falezei în localitatea Agigea
Măsuri de combatere a riscurilor naturale în zonele
cele mai expuse la risc -amenajare, regularizare văi
- Amenajarea, regularizarea văii din localitatea
Lumina, amenajare poduri, podeţe,punţi pietonale
- Amenajare Valea Seacă şi Valea Basarabi în zona
industrială până la emisar CDMN , localitatea
Murfatlar
- Regularizarea văilor Agigea şi Lazu-localitatea
Agigea
- Amenajare sistem drenare infiltraţii de apa în
localitatea Corbu
- Decolmatare şi reabilitare curs derea în localitatea
Corbu
- Lucrări de regularizare a văilor cu caracter
permanent, în localitatea Cumpăna
- Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în
localitatea Techirghiol prin redimensionare dren D1,
pentru preluarea apelor pluviale din cartierul nou
situat la limita vestică a oraşului Eforie,
redimensionarea şi extindere canal dalat din
intravilanul localităţii Techirghiol
- Apărare împotriva inundaţiilor a oraşului Ovidiu
prin reprofilare vale (cu amenajarea subtraversărilor)
şi amenajare canal dalat în intravilanul localităţii
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- Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, pârâu
Agi Cabul, amonte de localitatea Cuza Vodă prin
reprofilarea albiei şi dalare în intravilanul localitatii
Mihail Kogălniceanu
- Reabilitare fir de vale în vederea limitării aportului
de apă dulce şi menajeră în pânza freatică cu impact
asupra protecţiei lacului-extindere reţele canalizare
menajeră în localitatea Techirghiol
- Regularizarea văilor Moviliţa şi Biruinţa, afluenţi
ai lacului Techirghiol
- Amenajarea Văii Siminoc în canal de deversare a
apelor pluviale, sat Siminoc oraş Murfatlar
- Lucrări de amenajare a pârâului Cocoş:
decolmatare albie(amonte localitatea Poiana)
reprofilare albie pe tronsonul Poiana-Poarta Albă,
prelungire canal perimetral Poarta Albă, până la
CDMN-localitatea Poarta Albă
Creşterea
eficienţei
energetice în
contextul
combaterii
schimbarilor
climatice

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe
construite în perioada 1950 – 1989

- Reabilitarea termică a 300 de blocuri de locuinţe
din municipiul Constanţa
- Reabilitarea termică a 4 blocuri de locuinţe din
localitatea Eforie
- Reabilitarea termică a 20 blocuri de locuinţe din
localitatea Murfatlar
- Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuinţe din
localitatea Ovidiu
- Reabilitarea termică a 70 blocuri de locuinţe din
localitatea Năvodari
- Reabilitarea termică a 2 blocuri de locuinţe din
localitatea Agigea
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din
localitatea Cumpăna
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din
localitatea Tuzla
Siguranţa şi ordine
publică în Zona
Metropolitană

Creşterea
gradului de
siguranţă a
cetăţeanului şi
ordine publică

Sistem de supraveghere video a principalelor spaţii
publice şi obiective de interes public-realizare şi
implementare
- Montarea de camere video de supraveghere în
municipiul Constanţa si staţiunea Mamaia
- Realizarea unui sistem de monitorizare video în
localitatea Murfatlar
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Creşterea
capacităţii de
prevenire,
intervenţie şi
monitorizare a
situaţiilor de
urgenţă în Zona
Metropolitană
Constanţa

Promovarea
tehnologiei
informaţiei

Dezvoltarea
serviciilor de tipul
„e-administraţie”
Promovarea
utilizării
internetului şi
facilitarea
accesului la
internet

Servicii de intervenţie pentru situaţii de urgentădezvoltare

- Dotarea cu mijloace tehnice şi echipamente
specifice a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Constanţa
- Constituirea Centrului Regional pentru Situaţii de
Urgenţă
Înfiinţarea unui webportal interactiv de tip eadministraţie la nivelul Zonei Metropolitane
Constanţa şi interconectarea acestuia cu sistemul
naţional de comunicaţii

Crearea de zone publice wireless

- Crearea de zone publice wireless în localitatea
Constanţa şi staţiumea Mamaia
- Crearea de zone publice wireless în localităţile
Zonei Metropolitane Constanţa
Îmbunătăţirea
structurii şi
procesului de
management în
administraţia publică
locală

Dezvoltarea unei
administraţii
publice la nivel
european

Euroadministraţie

- Organizarea de cursuri de perfecţionare pentru
funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în
cadrul instituţiilor publice din Zona Metropolitană
Constanţa, în domenii ca: managementul proiectelor,
administraţie publică, managementul resurselor
umane, management financiar, achiziţii publice,
limbi străine etc.
- Dotarea instituţiilor publice cu aparatură şi
echipamente tehnice necesare desfăşurării activităţii (
calculatoare şi tehnică de calcul,utilaje pentru situaţii
de urgenţă, etc.)
- Reabilitarea, modernizarea şi extinderea actualelor
sedii ale primăriilor din localităţile care formează
Zona Metropolitană Constanţa
Sisteme de eficientizare şi creşterea calităţii în
administraţia publică
- Implementarea sistemului de management al
calităţii ISO 9001 şi ISO 14001 în administraţia
publică din Zona Metropolitană Constanţa
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- Implementarea unui sistem de management al
investiţiilor publice în municipiul Constanţa
Dezvoltarea
resurselor umane
,promovarea ocupării
şi incluziunii sociale

Creşterea
adaptabilităţii
forţei de muncă

Corelarea curicullei universitare şi a programelor
de formare şi perfecţionare cu evoluţia pieţei forţei
de muncă
- Regio LLL (Life Long Learning- crearea de reţele
europene în domeniul formării continue a adulţilor)
Promovarea măsurilor active de ocupare prin
desfăşurarea de cursuri de formare profesională în
domenii de activitate deficitare pe piaţa forţei de
muncă
- Calificări europene pentru mediul rural
Formarea profesională a categoriilor cu risc de a
nu se integra pe piaţa forţei de muncă prin
desfăşurarea de cursuri de formare profesională
dedicate următoarelor categorii: tineri care
părăsesc centrele de plasament; etnici rromi;
persoane ocupate în agricultura de subzistenţă;
persoane cu handicap; persoane fără studii, etc.
- Centru Nautic România-Bulgaria (cooperare
transfrontalieră în vederea formării profesionale în
domeniul sporturilor nautice)
Organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de
reconversie profesională în localitatea Valu lui
Traian
Promovarea incluziunii sociale prin:
- Înfiinţarea a 10 centre de consiliere vocaţională
destinate asistenţei diverselor categorii de persoane
vulnerabile în procesul de integrare pe piaţa forţei de
muncă
Promovarea incluziunii sociale prin:
- Desfăşurarea de programe de informare cu privire la
combaterea discriminării pe piaţa forţei de muncă
Promovarea incluziunii sociale prin:
- Desfăşurarea de programe de informare în rândul
tinerilor cu privire la alegerea carierei şi orientarea
profesională
Promovarea incluziunii sociale prin:
Desfăşurarea de programe pentru prevenirea
abandonului şcolar

2. CONSTANŢA
TURIŞTILOR

Valorificarea
potenţialului turistic
şi cultural al Zonei
Metropolitane
Constanţa
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infrastructura
conexă

- Reabilitarea şi punerea în valoare a Termelor
Romane
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Edificiu
Roman cu Mozaic
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Muzeului
de Istorie şi Arheologie
- Reabilitarea şi reamenajarea Pieţei Ovidiu
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Bisericii
Greceşti
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Catedralei
Ortodoxe şi a Palatului Arhiepiscopal
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Moscheii
Carol I
- Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Bisericii
Bulgareşti Sf.Nicolae
- Reabilitarea Marinei Tomis
- Reabilitare şi restaurare cladire Cazino Constanţa
- Reabilitarea şi restaurarea Ansamblului Bisericii
Armeneşti
- Reconstrucţie Sinagogă
- Restaurarea ansamblului arheologic mormînt
Hypogeu
- Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din
Constanţa-consolidare clădire muzeu de arheologie
- Restaurarea fânânii antice din parcul Tribunalului
Constanţa
Patrimoniu arhitectonic şi arheologic în Zona
Metropolitană Constanţa-reabilitare
- Reabilitarea Ansamblului Rupestru -Biserica de
Cretă Murfatlar
- Reabilitarea şi punerea în valoare a sitului
arheologic din localitatea Corbu
- Reabilitarea şi punerea în valoare a sitului
arheologic din localitatea Valu lui Traian
- Reabilitarea şi punerea în valoare a sitului
arheologic din localitatea Ovidiu(castru roman)
Consolidarea
ofertei turistice a
Zonei
Metropolitane
Constanţa

Mamaia -produs turistic internaţional

- Construire pasarelă Sat Vacanţă- Piaţetă Perla
- Reabilitare şi reamenajare piaţetă Perla
- Construire parcare multietajată zona Aquamagic
- Reabilitare şi reamenajare promenadă Perla Cazino Mamaia
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- Pasarelă şi pontoane acostare ambarcaţiuni de
agrement în staţiunea Mamaia
- Reabilitare şi reamenajare piaţetă Cazino Mamaia
- Construire parcare multietajată P+7+T zona
Cinema Albatros
- Construire pasarelă zona Cazino peste Bulevardul
Mamaia
- Reabilitarea complexului de clădiri CazinoMamaia
- Reabilitarea şi reamenajarea promenadei Club
Castel până la limita administrativă a municipiului
Constanţa
- Construire piaţetă şi parcare multietajată Mamaia
Nord
- Realizarea unei instalaţii de agrement nautic pe
lacul Siutghiol -Mamaia Teleschi
- Water Land-Orăşel Lacustru
-Mamaia Port-Pasarela si port de agrement Cazino
Mamaia
- Amenajarea unor insule artificiale pe infrastructura
hidrotehnică de apărare împotriva eroziunii costiere
- Construire ecluză Lac Siutghiol-Canal Midia
Năvodari-Marea Neagră
Infrastructură turistica şi de agrement modernizare, dezvoltare,creare
- Amenajarea unui sistem modern de teleschi nautic
pe lacul Belona din staţiunea Eforie Nord
- Modernizarea infrastructurii balneare şi de
agrement în staţiunea Eforie
- Modernizarea infrastructurii balneare şi de
agrement în staţiunea Techirghiol
Infrastructură publică urbană din zonele turistice reabilitare/reamenajare
- Reabilitarea şi reamenajarea promenadei Agigea
- Reabilitarea şi reamenajarea promenadei Eforie
- Reabilitarea şi reamenajarea promenadei
Techirghiol
Infrastructură de transport-dezvoltare, modernizare,
creare
- Aeroportul Mihail Kogălniceanu -înfiinţarea unor
noi linii aeriene pentru turişti
- Dezvoltarea terminalului de pasageri port
Constanţa
- Amenajarea unei marine - port turistic şi de
agrement în zona Capul Turcului din staţiunea Eforie
Sud
- Amenajarea unui sistem hidrotehnic de legătură
între Lacul Tăbăcărie - Lacul Siutghiol pentru
navigaţie de agrement
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- Construire ecluză Lac Siutghiol-Canal Midia
Năvodari-Marea Neagră
Infrastructură socială aferentă activităţii de turism creare
- Reţele de centre de prevenţie tratament medical
primar şi puncte de salvamar pe litoral
Promovarea ofertei turistice în Zona Metropolitană
Constanţa
- Constanţa, primul pas în lunga ta
călătorie.Promovarea zonei turistice Constanţa Mamaia
- Realizarea de spectacole estivale-Mamaia show
Zona Metropolitană Constanţa-produs turistic
internaţional
- Elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune
privind promovarea patrimoniului arhitehtonic şi
arheologic al Zonei Metropolitane Constanţa
- Realizarea şi distribuirea de materiale informative
şi de promovare a litoralului românesc
- Judeţul Constanţa - o descoperire mereu activă
- Să redescoperim Techirghiolul
Structuri de sprijin pentru promovarea turistică a
Zonei Metropolitane Constanţa
- Infiinţarea de centre de informare turistică în
staţiunile de pe litoral
- Centru Cultural Regional Constanţa
- Centru Regional de Studii şi Prezentare a
habitatului maritim şi dunărean
- Dezvoltarea turismului religios în DobrogeaMănăstirea Techirghiol
Turism durabil prin
protecţia şi
îmbunătăţirea
calităţii mediului

Conservarea
durabilă a
resurselor
naturale şi
valorificarea
turistică a acestora

Ecologizarea şi fructificarea potenţialului turistic
al Lacului Siutghiol

Ecologizarea şi fructificarea potenţialului turistic
al Lacului Tăbăcărie
Ecologizarea Lacului Belona - Eforie Nord şi
pregătirea lui pentru activităţi de agrement
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Cooperare
turistică
transfrontalieră

Dezvoltarea
resurselor umane
,promovarea ocupării
si incluziunii sociale

Creşterea
adaptabilităţii
forţei de muncă

Promovarea în comun a litoralului românesc şi
bulgăresc al Mării Negre şi dezvoltarea de produse
turistice comune Constanţa-Dobrich prin:
- Realizarea de pliante, hărţi, filme, spoturi şi alte
materiale informative şi de promovare turistică
- Organizarea de spectacole, evenimente şi activităţi
de promovare a litoralului Mării Negre
- Conceperea unui brand comun pentru litoralul
Mării Negre şi promovarea internaţională a
acestuia prin intermediul diverselor canale media

Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii
- Înfiinţarea Academiei Gastronomice în municipiul
Constanţa

3.CONSTANŢA
INVESTITORILOR

Creşterea
competitivităţii pe
termen lung a
economiei locale

Îmbunătăţirea
accesului pe piaţă
a sectorului terţiar
şi a acelor
activităţi
economice care
generează valoare
adaugată mare

Infrastructură de afaceri în Zona Metropolitană
Constanţa-creare

- Înfiinţarea de centre de afaceri în vederea susţinerii
intreprinderilor mici şi mijlocii şi accesul acestora la
servicii de consultanţă
Structuri de sprijinire a infrastructurii de afaceri creare
- Extinderea Pavilionului expoziţional şi a parcării
aferente acestuia în municipiul Constanţa
- Construirea unui pavilion expoziţional şi centru de
congrese în zona viitoarei centuri de ocolire a
municipiului Constanţa
- Construirea unui centru de conferinţe şi congrese în
centrul municipiului Constanţa
- Construirea unui centru de pregătire în domeniul
turismului în localitatea Techirghiol
- Construirea unui centru expozitional pentru utilaje
agricole în localitatea Lumina
Infrastructură de transport- dezvoltare
- Dezvoltarea capacităţii feroviare în zona fluviomaritimă a Portului Constanţa
Acces feroviar in Portul Constanţa
- Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre- Marea
Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de
acces în Portul Constanţa
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- Pod rutier peste canal în zona fluvio-maritimă a
Portului Constanţa.
- Finalizarea infrastructurii şi a construcţiilor de
acostare aferente Molului III S în vederea realizării
unui terminal specializat
Finalizarea digului de larg in portul Constanţa
Sistem de management al traficului de nave pe
canalul Dunare-Marea Neagra şi de informare asupra
transportului pe ape interioare-RoRIS II (ANR)
Sistem de măsurători topografice pe canalele
Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă-Midia
Năvodari
Upgradarea sistemului pe canalele navigabile şi
interoperabilitatea acestuia cu sistemul RORIS pe
Dunăre- RORIS II (Administraţia Canalelor
Navigabile)
Sistem de preluare de colectare a deşeurilor generate
de nave în porturile de pe Dunărea Maritimă
CODENAV)
Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie
pe canalul Dunăre-Marea Neagră
Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie
pe canalul Poarta Albă-Midia Năvodari
Front de aşteptare pentru formare/desfacere convoaie
la confluenţa canalelor Dunăre-Marea Neagră şi
Poarta Albă-Midia Năvodari
Porturi Dunărene
Borne AFD
- Dublarea pasajului denivelat peste calea ferată în
zona de sud a Portului Constanţa
- Aeroportul Mihail Kogălniceanu - dezvoltare linii
de descărcare cargo
Diversificarea
economiei rurale

Zone dedicate dezvoltării industriei agroalimentare
şi prelucrării produselor-amenajare
- Amenajarea unui parc agro-industrial în zona
Ovidiu – Poarta Albă
- Construirea unei pieţe agro-alimentare în
localitatea Lumina
- Amenajarea unui parc de industrie alimentară
dedicat prelucrării produselor de peşte în localitatea
Corbu
- Amenajarea unui parc de industrie alimentară
dedicat prelucrării produselor de peşte în localitatea
Tuzla
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Structuri de promovare şi susţinere a pisciculturiicreare
- Înfiinţarea unei burse a peştelui şi a produselor
derivate din peşte
- Construirea unui port pescăresc în localitatea Tuzla
- Construirea unui port pescăresc în localitatea
Corbu
Protecţia şi
îmbunătăţirea
calităţii mediului prin
controlul poluării
industriale

Reducerea
factorilor de
poluare a mediului
prin utilizarea
surselor
regenerabile de
energie

Surse regenerabile de energie în Zona
Metropolitană Constanţa

- Înfiinţare parc eolian în Portul Constanţa
Valorificarea
siturilor
industriale poluate
şi neutilizate şi
pregătirea
acestora pentru
noi activităţi

Platforme industriale, terenuri degradate şi/sau
neutilizate -reabilitare, ecologizare, amenajare

- Reabilitarea şi ecologizarea fostei platforme
industriale Oil Terminal zona Gara CF Constanţa
Amenajarea terenurilor degradate şi/ sau neutilizate
din localităţile periurbane ale polului de creştere
Constanţa şi pregătirea lor pentru alte activităţi
economice
- Reabilitarea şi ecologizarea platformei portuare
Constanţa
- Reabilitarea şi ecologizarea platformei portuare
Midia
- Reabilitarea şi ecologizarea platformei industriale
DOBROMIN -cariera de calcar Murfatlar
- Reabilitarea şi ecologizarea platformei industriale
LAFARGE -cariera Luminiţa
Cooperare economică
transfrontalieră

Dezvoltarea
cooperării
transfrontaliere în
bazinul Mării
Negre

Înfiinţarea unui centru de cooperare economică în
bazinul Mării Negre
Reţeaua centrelor de expertiză în Bazinul Mării
Negre
Meniul Mării Negre
Croaziera la Marea Neagră
Înfiinţarea bursei internaţionale de mărfuri Marea
Neagră
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6.2. LISTA DE PROIECTE PRIORITARE

•

Reabilitarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa

•

Varianta de ocolire a municipiului Constanţa

•

Regenerarea urbană a zonei centrale a municipiului Constanţa

•

Port turistic şi de agrement Tomis - Constanţa

•

Riviera Tomis

•

Mamaia Port

•

Parcări auto supraterane

•

Creşterea atractivităţii turistice a lacurilor Siutghiol şi Tăbăcărie

•

Frontiera Verde

•

Parc industrial

•

Sală Polivalentă

•

Reabilitarea sistemului hidrotehnic de protecţie a plajelor şi falezelor

•

Programul de reabilitare şi modernizare a sistemului de asistenţă şi protecţie socială

•

Programul de modernizare şi extindere a spaţiilor verzi din municipiul Constanţa
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6.3. FIȘE DE PROIECTE PRIORITARE
REABILITAREA SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA

Obiectiv general

- Îmbunătăţirea infrastructurii sanitare a judeţului Constanţa
Obiectiv specific

- Reabilitarea şi modernizarea spitalului clinic judeţean de urgenţă Constanţa

Valoarea totală a proiectului

- 57.000.000 euro
Durata proiectului

- 48 luni
Scurtă descriere

Proiectul prevede reconstrucţia şi reconfigurarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
Constanţa ce constă în crearea unui centru de urgenţă regional, precum şi construirea unui nou sediu
pentru Spitalul Judeţean cu o capacitate de cca. 500-600 de paturi.
De asemenea, se are în vedere dotarea cu aparatură şi tehnică medicală modernă,
restructurarea şi reabilitarea secţiilor, îmbunătăţirea serviciilor de diagnostic şi a condiţiilor de
tratament.

Y – SYS – Integrated System Solutions

123

-Stategia de

Dezvoltare

a Zonei Metropolitane Constanţa-

Rezultate

- îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
- îmbunătăţirea condiţiilor de tratament;
- creşterea capacităţii spitalului;
- crearea de noi locuri de muncă, atât temporare cât şi permanente;
- îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi creşterea gradului de confort social.

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANŢA

Obiectiv general

- Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
Obiectiv specific

- Construirea unei variante de ocolire a municipiului Constanţa în regim de autostradă
Valoarea totală a proiectului

- 160.000.000 euro
Durata proiectului

- 60 luni
Scurtă descriere

Y – SYS – Integrated System Solutions

124

-Stategia de

Dezvoltare

a Zonei Metropolitane Constanţa-

Proiectul privind "Varianta de ocolire a Municipiului Constanţa cu profil de autostradă", face
parte din Coridorul IV Pan European şi va fi finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare şi de Ministerul Transportului.
Lungimea variantei de ocolire este de 22,2 kilometri de autostradă, iar valoarea investiţiei
este estimată la peste 605 milioane de RON.
Varianta ocolitoare a municipiului Constanţa va fi situată între DN 22 şi DN 39. Traseul
proiectat al variantei se desprinde din Drumul Naţional nr. 2A din localitatea Ovidiu de la podul peste
canalul navigabil Poarta Albă - Midia Năvodari, ocoleşte municipiul Constanta pe la vest, intersectează
DN3 la km 254 şi magistrala M800 de cale ferata înainte de triajul Palas.
Rezultate

- degrevarea aglomerărilor în trafic;
- fluidizarea traficului greu şi de tranzit;
- reducerea costurilor de transport,
- reducerea timpului de parcurs,
- sporirea gradului de confort şi siguranţă a circulaţiei;
- crearea de noi locuri de muncă, atât temporare cât şi permanente;
- dezvoltarea activităţilor economice datorită viabilizării unor noi zone aflate în prezent în
extravilanul localităţilor.

REGENERAREA URBANĂ A ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI CONSTANŢA

Obiective generale

-

Dezvoltarea urbană durabilă a municipiului Constanţa prin reabilitarea infrastructurii de bază.

-

Dezvoltarea economică durabilă a municipiului Constanţa prin promovarea sectorului terţiar.

Obiectiv specific
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-

Regenerarea urbană a zonei centrale a municipiului Constanţa

-

Reabilitarea obiectivelor cu valoare istorică şi culturală din zona veche a municipiului
Constanţa, precum şi a infrastructurii aferente

Valoarea totală a proiectului

- 50.000.000 euro
Durata proiectului

- 36 luni
Scurtă descriere

- Reabilitarea spaţiilor publice prin refacerea tramei stradale şi a zonelor pietonale,
reabilitarea infrastructurii de bază, amenajarea de piaţete etc.î
- Reabilitarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice;
- Estetizarea faţadelor tuturor clădirilor din Centrul Istoric, în conformitate cu specificul
zonei;
- Amenajarea spaţiilor verzi;
- Redarea zonei peninsulare traficului pietonal prin limitarea circulaţiei auto;
- Construirea de noi locuri de parcare;
- Încurajarea şi stimularea apariţiei în această zonă a unor mici magazine şi localuri cu specific
levantin şi alură ambientală arhitecturală de sfârşit de secol XIX şi început de secol XX
Rezultate

Rezultatul principal al proiectului îl constituie redarea caracterului simbolic-reprezentativ
pentru oraş (şi regiune) zonei centrale a municipiului şi transformarea sa într-un important centru de
interes turistic şi comercial pentru întreg litoralul românesc şi la nivelul regiunii Mării Negre.
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Avantajele care se desprind ca urmare a realizării proiectului sunt de ordin tehnic, economic
şi social.
Din punct de vedere tehnico-urbanistic, reabilitarea unor spaţii publice şi consolidarea şi
renovarea unor imobile cu valoare de patrimoniu conduce la însănătoşirea contextului arhitectonic al
zonei şi la creşterea gradului de funcţionalitate a întregului perimetru, în plus conferă următoarele
avantaje:
-

se exclude riscul seismic;

-

se ameliorează aspectul vizual al zonei;

-

creşte gradul de utilitate a unor imobile, prin conferirea unor funcţii noi;

-

se reabilitează patrimoniului cultural-istoric al zonei, prin consolidarea unor monumente
istorice şi situri arheologice;

-

creşte gradul de funcţionalitate a unor spaţii publice, în prezent impropriu exploatate;

-

se redau traficului pietonal anumite artere specifice de circulaţie;

-

creşte standing-ului locuirii în zonă şi se intensifică funcţia rezidenţială;

-

întreţinerea şi dezvoltarea funcţiei de promenadă.

Sub aspect economic, proiectul se justifică prin următoarele argumente:
-

creşte numărul de turişti, în special străini, care vizitează zona;

-

cresc investiţiile private şi se creează noi locuri de muncă în domeniul turismului,
comerţului, serviciilor şi manufacturii;

-

contribuie la clarificarea regimului de proprietate a terenurilor şi clădirilor din zonă şi va
stimula piaţa imobiliară;

-

se diversifică gradul de utilizare economică a zonei prin apariţia unor noi funcţiuni:
consolidarea în acest perimetru a unui puternic vad comercial, recăpătarea valenţelor
rezidenţiale, reînfiinţarea unor obiective de interes public, cu caracter administrativ etc.

De asemenea, reabilitarea “centrului istoric” al oraşului va contribui negreşit şi la dezvoltarea
pe orizontală a economiei locale, reprezentând un semnal important pentru toţi investitorii (români
sau străini) care vor dori să investească în această regiune, ceea ce ar genera implicit venituri
suplimentare la bugetul de stat şi la bugetul local.
În plan social, impactul proiectului se traduce atât prin creşterea gradului de coeziune
economico-socială, cât prin consolidarea sentimentului de apartenenţă şi fidelitate a locuitorilor la
acest spaţiu.
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În urma sondajelor efectuate s-a constatat faptul că reabilitarea şi revitalizarea centrului
istoric al oraşului reprezintă, întâi de toate, o prioritate de ordin sentimental pentru locuitorii
municipiului Constanţa, care s-a înrădăcinat şi dăinuie în conştiinţa publică de o perioadă lungă de
timp.
La aceste argumente de natură civică şi socială se pot adăuga şi altele, cum ar fi:
- scăderea şomajului, mai ales în rândul tinerilor;
- creşterea gradului de participare civică;
- perceperea zonei ca un spaţiu multietnic şi multicultural;
- îmbunătăţirea relaţiilor sociale şi interetnice;
- diminuarea factorilor de excluziune;
- creşterea gradului de confort social;
- reducerea poluării şi a factorilor de agresiune asupra mediului înconjurător;
- creşterea durabilă a nivelului de trai.
Odată cu aducerea în prim plan a istoriei acestor locuri se va dezvălui indirect un spaţiu
multietnic şi multicultural deosebit care poate reprezenta un model de bună practică în ceea ce
priveşte convieţuirea în bune relaţii a unor populaţii de naţionalitate, cultură şi religie diferită, aici
trăind împreună de veacuri români, macedoneni, greci, romi, turci, armeni, ruşi, tătari, germani etc.

PORT TURISTIC ŞI DE AGREMENT TOMIS - CONSTANŢA

Obiectiv general

-

Dezvoltarea infrastructurii turistice şi de transport a regiunii;

Obiectiv specific

-

Reabilitarea şi modernizarea portului turistic Tomis
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Valoarea totală a proiectului

-

6.500.000 euro

Durata proiectului

-

24 luni

Scurtă descriere

Încă din faza de proiectare, portul Tomis a fost conceput în principal pentru agrement nautic
şi dispune de lucrări de infrastructură, diguri de protecţie, construcţii de acostare, teritoriul portuar,
platforme, amenajarea falezei şi unele instalaţii specifice.
Totuşi, în perspectiva dezvoltării turismului nautic şi de croazieră, cheurile realizate pe
conturul portului nu pot asigura posturile de acostare necesare. Astfel prin intermediul proiectului
reabilitare şi modernizare a Portului turistic Tomis vor fi asigurate:
-

amarajul în plutire al navelor la lucrări de acostare echipate cu prize de apă şi
electricitate;

-

staţionarea pe uscat în aer liber sau sub hangar;

-

parcarea maşinilor turiştilor;

-

întreţinerea navelor (cheuri specializate, terenuri de stocare, ateliere de reparaţii);

-

mijloace de lansare şi ridicare a navelor;

-

posibilităţi de aprovizionare a navelor cu combustibil;

-

spaţii comerciale;

-

grupuri sanitare;

-

depozite pentru deşeuri.

Ţinând seama de cele menţionate, pentru amenajarea corespunzătoare a portului Tomis vor
fi urmărite mai multe obiective specifice:
-

amenajarea gurii de acces pentru limitarea propagării valurilor;

-

lucrări de reparaţii ale construcţiilor de adăpostire existente;
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-

compartimentarea acvatoriului portuar pentru limitarea suprafeţelor de apă (diguri de
compartimentare);

-

adâncimi necesare;

-

dispunerea de apuntamente pentru acostarea ambarcaţiunilor;

-

mijloace de amaraj, dotări cu prize de apă şi electricitate;

-

Plan înclinat şi bigă de ridicare/coborâre a ambarcaţiunilor.

Rezultate

-

Dezvoltare generală urbană prin amenajarea corespunzătoare a unei zone cu atractivitate
ridicată;

-

Creşterea numărului de turişti, în special străini, care vizitează şi/sau îşi petrec vacanţa pe
litoralul românesc;

-

Combaterea fenomenului de eroziune a plajelor prin consolidarea digului marin de protecţie;

-

Dezvoltarea activităţilor economice conexe (construcţia şi comercializarea de ambarcaţiuni şi
alte echipamente specifice, transportul de pasageri, organizarea de evenimente şi competiţii
nautice etc.);

-

Apariţia de noi posibilităţi de petrecere a timpului liber;

-

Apariţia de-a lungul marinei a unor localuri şi restaurante cu specific pescăresc;

-

Promovarea şi includerea în circuitul turistic a unor puncte de atracţie turistică situate de-a
lungul ţărmului Mării Negre, care, în prezent, sunt mai puţin mediatizate;

-

Crearea de noi locuri de muncă rezultate atât ca urmare a implementării proiectului, cât şi din
dezvoltarea activităţilor economice în zonă, precum şi promovarea unor ocupaţii şi meserii
noi, oportunând şi de expertiza locală recunoscută în domenii ca pilotarea ambarcaţiunilor şi
instructaj privind pilotarea ambarcaţiunilor, construcţii şi reparaţii navale, scufundări în scop
de agrement etc.);

-

Creşterea veniturilor la bugetul local şi la bugetul central, prin aplicarea de taxe şi impozite pe
activităţile economice practicate în zonă.
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RIVIERA TOMIS

Obiectiv general

- Creşterea atractivităţii turistice a municipiului şi a judeţului Constanţa.

Obiective specifice

- Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a zonei prin realizarea unui drum modern de acces între
centrul istoric al oraşului şi staţiunea Mamaia;
- Dezvoltarea ofertei turistice în zona Tomis – Mamaia;
- Consolidarea şi reabilitarea falezei de nord a municipiului Constanţa.

Valoarea totală a proiectului

- 12.000.000 euro
Durata proiectului

- 18 luni
Scurtă descriere

Date tehnice

Lungime

5530m

Lăţime parte carosabilă

6m

Lăţime trotuar

2m pe dreapta
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1m pe dreapta
2m pe dreapta

Zona în care se va dezvolta proiectul este faleza oraşului Constanţa, începând din nord (staţiunea
Mamaia) şi până în partea de sud a municipiului (Portul turistic Tomis).
În zona de coastă, facilităţile turistice sunt slab dezvoltate, drumurile de acces nu sunt suficiente şi
sunt de o calitate slabă, iar terenurile suferă un proces continuu de eroziune. În acelaşi timp, această
fâşie de teren este una din zonele turistice cu potenţial turistic foarte ridicat. Faleza beneficiază de
multe plaje, înregistrându-se un flux ridicat de turişti, atât în staţiunea Mamaia cât şi în alte zone de
pe litoral care nu beneficiază de locuri adecvate de plajă.
În zona falezei de nord, în prezent, activităţile turistice se desfăşoară haotic, neorganizat şi nu produc
venituri pentru întreaga comunitate, în mare măsură acestea fiind orientate către economia
subterană. Proiectul de faţă urmăreşte realizarea unei infrastructuri de acces moderne între cele
două puncte de interes ridicat, Portul Tomis şi Centrul istoric al oraşului şi staţiunea Mamaia, inclusiv
consolidarea terenurilor pe care urmează să se realizeze drumul de faleză, creând premizele realizării
de investiţii în facilităţi turistice în zonă.
Din punct de vedere al protecţiei mediului, proiectul „Creşterea atractivităţii turistice a falezei Tomis –
Mamaia” contribuie în mod direct şi nemijlocit la îmbunătăţirea stării fizice a întregii faleze de nord a
municipiului Constanţa, atât ca urmare a lucrărilor de reabilitare şi consolidare efectuate în vederea
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realizării construcţiilor, cât şi prin intermediul operaţiunilor curente de metenanţă şi întreţinere
realizate în faza de operare şi folosinţă a investiţiei.
De altfel, peste 70% din valoarea investiţiei, adică 7.134.377 euro, reprezintă costuri ale
lucrărilor de consolidare a falezelor şi protecţie a malului împotriva eroziunii.

Rezultate

Efectele proiectului sunt complexe şi se vor răsfrânge asupra multor categorii de beneficiari:



Turiştii:

-

Rută de acces facilă către puncte de interes situate pe faleza de nord Tomis – Mamaia;

-

Posibilitatea desfăşurării de activităţi de agrement pe drumul de faleză (promenadă),
plimbare cu bicicleta, belvedere;

-

Facilităţi turistice diverse, create ca urmare a îmbunătăţirii turistice în zonă.



Agenţi economici:

-

Infrastructura de acces pentru zona falezei Tomis – Mamaia;

-

Creşterea numărului de turişti în zonă;

-

Posibilitatea dezvoltării de activităţi economice, în special în domeniul turismului.



Populaţia municipiului Constanţa:

-

Dezvoltare urbană – amenajare corespunzătoare a unei zone cu atractivitate ridicată;

-

Infrastructură de acces potrivită şi adăugarea de noi posibilităţi de petrecere a timpului
liber;

-

Locuri de muncă rezultate atât ca urmare a implementării proiectului, cât şi din
dezvoltarea activităţilor economice în zonă;

-

Condiţii de viaţă mai bune;

-

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin consolidarea falezei şi stoparea procesului de
eroziune a solului.



Consiliul Local Constanţa:
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- dezvoltare urbană şi creşterea veniturilor la bugetul local din vânzarea şi concesiunea
terenurilor aflate pe faleza Tomis – Mamaia, taxe şi impozite aplicate pe activităţile economice
practicate în zonă şi pe terenurile şi clădirile care se vor amenaja în acest perimetru.
MAMAIA PORT

Obiective generale

-

Dezvoltarea sectorului turistic prin apariţia unor noi produse turistice şi prin creşterea
atractivităţii turistice a staţiunii Mamaia;

-

Îmbunătăţirea infrastructurii portuare şi de transport naval;

-

Creşterea gradului de coeziune economico-socială în regiune prin înmulţirea oportunităţilor
de afaceri şi prin înfiinţarea unor noi locuri de muncă.

Obiectivul specific

- Realizarea unui port turistic de agrement şi a unei marine de promenadă.
Valoarea totală a proiectului

- 8.330.000 euro
Durata proiectului

- 18 luni
Scurtă descriere

Proiectul se constituie într-un obiectiv turistic unic în România şi în această parte a Europei.
Pasarela pietonală va avea lungimea de 310 metri şi lăţimea de patru metri, iar suprafaţa bazinului
portuar va fi de 3,5 hectare.
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Portul va fi protejat de un dig de 870 metri lungime. Pasarela va fi construită la trei metri
deasupra apei şi va fi prevăzută cu balustradă de protecţie şi cu stâlpi de iluminat.
În port vor putea acosta concomitent 129 de ambarcaţiuni diferite. Constructorul va amenaja
locuri de acostare pentru 46 de bărci cu vâsle şi hidrobiciclete, 39 de locuri pentru ambarcaţiuni cu
vele, 42 de locuri pentru ambarcaţiuni cu motor şi două locuri pentru nave de pasageri cu capacitatea
de transport între 200-400 persoane. De asemenea, vor fi asigurate toate facilităţile şi utilităţile
necesare ambarcaţiunilor precum şi echipamente pentru siguranţa navigaţiei, dar şi restaurante şi
localuri.

Rezultate

Printr-o amenajare corespunzătoare şi prin oferirea de servicii atractive, viitorul port va aduce
beneficii atât staţiunii Mamaia cât şi oraşului Constanţa. Fiind situat la mijlocul celei mai mari staţiuni
de pe litoralul românesc şi la cca. 8 Km de portul turistic Tomis, acest nou port va beneficia de un
număr mare de potenţiali vizitatori, atât locali cât şi în escală.
Capacitatea portului va permite transportul turistic de pasageri cu nave specializate şi
organizarea unei game largi de activităţi sportive şi de agrement nautic, care pot atrage cca. 130 de
ambarcaţiuni de diferite tipuri. Astfel, portul turistic Mamaia va reprezenta un reper important în
promovarea turismului de croazieră şi va constitui catalizatorul includerii staţiunii într-un amplu
circuit turistic la nivel regional.
Într-o altă ordine de idei, realizarea portului turistic de agrement va îndepărta actualele
ambarcaţiuni din perimetrul plajei, eliminând pericolul de accidentare a înotătorilor, şi va contribui la
reducerea poluării zonei de îmbăiere de către ambarcaţiunile cu motor.
Alte rezultate pozitive ale proiectului:
-

Dezvoltare generală urbană prin amenajarea corespunzătoare a unei zone cu atractivitate
ridicată;

-

Creşterea numărului de turişti, în special străini, care vizitează şi/sau îşi petrec vacanţa pe
litoralul românesc;

-

Combaterea fenomenului de eroziune a plajelor prin consolidarea digului marin de protecţie;

-

Dezvoltarea activităţilor economice conexe (construcţia şi comercializarea de ambarcaţiuni şi
alte echipamente specifice, transportul de pasageri, organizarea de evenimente şi competiţii
nautice etc.);

-

Apariţia de noi posibilităţi de petrecere a timpului liber;
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-

Apariţia de-a lungul marinei a unor localuri şi restaurante cu specific pescăresc;

-

Promovarea şi includerea în circuitul turistic a unor puncte de atracţie turistică situate de-a
lungul ţărmului Mării Negre, care, în prezent, sunt mai puţin mediatizate;

-

Crearea de noi locuri de muncă rezultate atât ca urmare a implementării proiectului, cât şi din
dezvoltarea activităţilor economice în zonă, precum şi promovarea unor ocupaţii şi meserii
noi, oportune şi de expertiza locală recunoscută în domenii ca pilotarea ambarcaţiunilor şi
instructaj privind pilotarea ambarcaţiunilor, construcţii şi reparaţii navale, scufundări în scop
de agrement etc.);

-

Creşterea veniturilor la bugetul local şi la bugetul central, prin aplicarea de taxe şi impozite pe
activităţile economice practicate în zonă.

PARCĂRI AUTO SUPRATERANE

Obiectiv general

- Dezvoltarea infrastructurii rutiere a municipiului
Obiectiv specific

- Construirea unor parcări auto supraterane în zonele aglomerate ale oraşului
Valoarea totală a proiectului

- 7.000.000 euro
Durata proiectului

- 24 luni
Scurtă descriere
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Lipsa locurilor de parcare în zona centrală a oraşului a devenit o problemă cronică în
municipiul Constanţa, mai ales în perioada sezonului estival.
Proiectul prevede realizarea în zonele aglomerate ale oraşului, în special în zona centrală şi în
apropierea staţiunii Mamaia, a unor parcări supraterane, pe patru sau cinci nivele, cu o capacitate
maximă de 6.000 – 8.000 de locuri.
Rezultate

- fluidizarea traficului în zona centrală a oraşului;
- crearea de noi locuri de muncă, atât temporare cât şi permanente;
- creşterea gradului de atractivitate a zonei;
- îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi creşterea gradului de confort social.

CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII TURISTICE A LACURILOR SIUTGHIOL ŞI TĂBĂCĂRIE

Obiectiv general

-

Dezvoltarea sectorului turistic prin apariţia unor noi produse turistice şi prin creşterea
atractivităţii turistice a staţiunii Mamaia;

-

Creşterea gradului de coeziune economico-socială în regiune prin înmulţirea oportunităţilor
de afaceri şi prin înfiinţarea unor noi locuri de muncă.

Obiectiv specific

- Creşterea atractivităţii turistice a Lacului Siutghiol şi a lacului Tăbăcărie prin dezvoltarea
agrementului nautic şi divertismentului urmărindu-se realizarea următoarelor obiective
de investiţii:


Amenajarea unui orăşel lacustru pentru distracţie;



Realizarea unui sistem modern de teleschi;
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Crearea unei legături navigabile între Lacul Siutghiol şi Lacul Tăbăcărie;



Crearea unei legături navigabile de tip ecluză între Lacul Siutghiol şi Marea Neagră;



Crearea unei legături navigabile de tip ecluză între Lacul Siutghiol şi Canalul Poarta
Albă – Midia Năvodari;



Dragarea şi ecologizarea Lacului Siutghiol.

Valoarea totală a proiectului

- 75.000.000 euro
Durata proiectului

- 48 luni
Scurtă descriere

Faţă de interesul turistic ridicat, în staţiunea Mamaia lipsesc amenajările adecvate pentru
practicarea sporturilor nautice şi pentru divertisment nautic.
De altfel, una din problemele turismului românesc de litoral, în competiţia regională în care
acesta se află, o constituie lipsa produselor turistice alternative şi a atracţiilor pe zona
divertismentului nautic, al turismului de croazieră sau al sporturilor nautice.
Programul de creştere a atractivităţii turistice a lacurilor Siutghiol şi Tăbăcărie constă, pe de o
parte, în construirea pe Lacul Sutghiol a unui sistem modern de teleschi nautic şi în amenajarea pe
cca. 5 ha., la aproximativ 500 m de malul lacului, a unei insule pe piloni, străbătută de canale, cu
locaţii pentru cluburi de muzică, baruri, discoteci, restaurante, taverne, terase şi cu marină
amenajată.
Pe de altă parte, programul îşi propune să conecteze la sistemul navigabil lacurile Siutghiol şi
Tăbăcărie, prin construirea unor canale navigabile de legătură între acestea şi Marea Neagră,
deschizând astfel posibilitatea fructificării potenţialului nautic de care dispune zona şi stimulând
turismul şi divertismentul.
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Rezultate

-

Dezvoltare generală urbană prin amenajarea corespunzătoare a unei zone cu atractivitate
ridicată;

-

Creşterea numărului de turişti, în special străini, care vizitează şi/sau îşi petrec vacanţa pe
litoralul românesc;

-

Dezvoltarea activităţilor economice conexe (construcţia şi comercializarea de ambarcaţiuni şi
alte echipamente specifice, organizarea de evenimente şi competiţii nautice etc.);

-

Apariţia de noi posibilităţi de petrecere a timpului liber;

-

Creşterea veniturilor la bugetul local şi la bugetul central, prin aplicarea de taxe şi impozite pe
activităţile economice practicate în zonă.

FRONTIERA VERDE

Obiectiv general

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii în municipiul Constanţa, prin promovarea proiectelor în
domeniul protecţiei mediului
Obiectiv specific

- Reducerea poluării atmosferice
Valoarea totală a proiectului

- 3.000.000 euro
Durata proiectului

- 24 luni
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Scurtă descriere

Perdeaua forestieră va avea o suprafaţă totală de 2.550.000 m2 (L 85.000m / l 30m), urmând a
fi amplasată în jurul municipiului Constanţa, urmărind linia viitoarei variante de ocolire a oraşului.
Cantităţile mari de pulberi sedimentabile din oraş, provin în cea mai mare parte din zonele
învecinate, municipiul fiind înconjurat din trei părţi de terenuri degradate, culturi neîntreţinute, dar şi
de exploatări miniere de suprafaţă.
Un rol extrem de important revine condiţiilor climaterice, municipiul Constanţa fiind situat
într-o zonă în care precipitaţiile sunt reduse (cantitatea medie anuală nu depăşeşte 450 ml ), iar
temperatura înregistrează valori ridicate, fapt ce a favorizat accentuarea procesului de deşertificare a
terenurilor învecinate. La acestea se adaugă şi circulaţia atmosferică din zona litoral-dobrogeană care
determină antrenarea pulberilor de pe terenurile in proces de deşertificare, dar şi de la exploatările
miniere de suprafaţă spre oraş.

Rezultate

- Combaterea procesului de deşertificare;
- Reducerea poluării atmosferice;
- Stabilizarea solului;
- Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort social.

PARC INDUSTRIAL

Obiectiv general

- Dezvoltarea economică a regiunii prin îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri şi încurajarea
investiţiilor private
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Obiectiv specific

- Înfiinţarea unui Parc industrial în zona viitoarei variante de ocolire a municipiului Constanţa
sau în apropierea Portului Comercial Constanţa

Valoarea totală a proiectului

- 10.000.000 euro
Durata proiectului

- 24 luni
Scurtă descriere

Conectarea parcelelor la:
-

electricitate-staţie proprie de 20 kV

-

apă

-

gaze naturale

-

canalizare

-

linii telefonice (fibra optică)

Asigurarea serviciilor de:
-

pază şi protecţie;

-

salubritate şi întreţinere drumuri şi spaţii verzi;

-

întreţinerea infrastructurii;

-

iluminare ambientală.
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Rezultate

- Dezvoltarea industriilor şi a activităţilor productive;
- Încurajarea investiţiilor private şi atragerea capitalului străin
- Crearea de noi locuri de muncă;
- Transferul activităţilor industriale în afara zonelor rezidenţiale.
SALĂ POLIVALENTĂ

Obiectiv general

- Îmbunătăţirea infrastructurii sportive şi de divertisment a municipiului Constanţa
Obiectiv specific

- Construirea unei săli polivalente de sport, cu o capacitate de 5 000 de locuri,prevăzută cu
un corp administrativ (spatii cazare,vestiare, cabinet medical,sauna,bazin
refacere,camere transmisii televiziune – radio - date).
Valoarea totală a proiectului

- 19.000.000 euro
Durata proiectului

- 24 luni
Scurtă descriere

Construcţia este formată din două corpuri:
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- sală de sport: S + D + P + 1 + M cu structură din beton armat cu suprafaţa construită 5.162,1
m2 şi suprafaţă desfăşurată 19.945,4 m2, înălţimea sălii fiind de 16,1 m;
- corp anexă: S + D + P + 1 ce cuprinde vestiare şi camere de duş cu suprafaţa totală de 516,
8 mp;
- Capacitatea tribunelor: 5.150 locuri
- Lucrări exterioare: amenajări locuri parcare si in subsolul clădirii, amenajare acces
Rezultate

- Includerea municipiului Constanţa în circuitul competiţional sportiv internaţional;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire a cluburilor sportive constănţene;
- Creşterea performanţelor sportive;
- Creşterea gradului de confort social.

REABILITAREA SISTEMULUI HIDROTEHNIC DE PROTECŢIE A PLAJELOR ŞI FALEZELOR

Obiectiv general

- Combaterea procesului de eroziune a zonei costiere şi creşterea atractivităţii turistice a
regiunii
Obiective specifice

- Realizarea unor îndiguirii de-a lungul ţărmului sub forma unor mici insuliţe artificiale;
- Consolidarea falezei de nord a municipiului Constanţa;
- Realizarea de înnisipări artificiale pe plajele din staţiunea Mamaia şi din Constanţa
Valoarea totală a programului

- 120.000.000 euro
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Durata programului

- 48 luni
Scurtă descriere

Programul de reabilitare şi dezvoltare a sistemului hidrotehnic de protecţie a plajelor şi
falezelor municipiului Constanţa constă în realizarea unor investiţii menite să reducă procesul de
eroziune costieră la care este supus litoralul în zona municipiului Constanţa.
În acest sens, este necesară realizarea următoarelor investiţii:
- îndiguirii;
- înnisipării;
- consolidarea falezelor.
Pentru a atenua din punct de vedere economic valoarea investiţiei şi pentru a spori
atractivitatea turistică a zonei, având ca suport noile diguri construite cu scopul de a ameliora
acţiunea valurilor asupra ţărmului, vor fi amenajate 7 insuliţe artificiale (trei în dreptul falezei de nord
a municipiului şi patru în staţiunea Mamaia).
Aceste insuliţe, pe lângă faptul că vor face parte din sistemul hidrotehnic de protecţie a zonei
costiere, vor reprezenta şi o atracţie turistică unică în această parte a Europei contribuind la creşterea
numărului de turişti care vizitează zona, la prelungirea duratei sejurului şi la promovarea anumitor
produse turistice de nişă.

PROGRAMUL DE REABILITARE ŞI MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Obiectiv general

- Reabilitarea şi modernizarea sistemului de asistenţă şi protecţie socială din municipiul Constanţa şi
din Zona Metropolitană Constanţa
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Obiective specifice

- Construcţia, la standarde europene, a unui nou cămin de bătrâni în municipiul Constanţa
- Înfiinţarea unor cluburi de întâlnire pentru pensionari
- Reabilitarea şi modernizarea Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice Constanţa – corp
cazare
- Reabilitarea şi modernizarea Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice Constanţa – corp
cantină
- Reducerea numărului de minori delicvenţi şi integrarea acestora în societate prin înfiinţarea unui
centru specializat de combatere a delincvenţei juvenile
- Reducerea traficului de persoane (minori/adulţi) şi integrarea acestora în societate prin înfiinţarea
unui centru specializat de combatere a traficului de persoane (minori/adulţi)
- Reducerea consumului de substanţe halucinogene în rândul tinerilor şi a copiilor străzii prin
înfiinţarea unui centru specializat pentru eliminarea dependenţei de droguri şi substanţe narcotice
- Ocrotirea într-un centru specializat a cuplului părinte-copil care a fost supus unei forme de violenţă
şi care prezintă traume fizice şi psihice prin înfiinţarea unui centru pentru prevenirea şi combaterea
violentei în familie
- Crearea unui serviciu social complex de integrare a adulţilor cu probleme de sănătate pentru
includerea în comunitate şi reducerea gradului de sărăcie a acestora.
- Înfiinţarea unui centru rezidenţial de consiliere care să ofere servicii integrate adolescenţilor şi
tinerilor din centrele de plasament şi/sau celor care părăsesc centrele de plasament
- Înfiinţarea unui birou de informare şi consiliere pentru persoanele cu handicap în vederea integrării
socio-profesionale a acestora
- Crearea unor servicii sociale speciale destinate persoanelor cu probleme de sănătate mintală,
precum şi restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol
- Dezinstituţionalizarea şi prevenirea apelului la servicii rezidenţiale

Valoarea totală a programului

- 60.000.000 euro
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Durata programului

- 48 luni
Scurtă descriere

Programul de reabilitare şi modernizare a sistemului de asistenţă şi protecţie socială
urmăreşte atât îmbunătăţirea şi modernizarea bazei materiale care deserveşte serviciile sociale şi de
asistenţă socială din municipiul Constanţa şi din Zona Metropolitană Constanţa, cât şi înfiinţarea şi
dezvoltarea unor noi servicii sociale, orientate spre nevoile cu care se confruntă diverse categorii
sociale defavorizate.

PROGRAMUL DE MODERNIZARE ŞI EXTINDERE A SPAŢIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA

Obiectiv general

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii în municipiul Constanţa, prin promovarea proiectelor în
domeniul protecţiei mediului
Obiective specifice

-

Reabilitarea şi modernizarea Parcului Tăbăcărie;

-

Reabilitarea parcului Casa de Cultură;

-

Construcţia unui nou parc în zona Tomis 1 (perimetrul B-dul Tomis, str. N. Iorga, Str. I
Lahovary, Str. Poporului);

-

Reabilitarea Parcului Gară;

Valoarea totală a programului

-

10 milioane euro
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Durata programului

- 60 luni
Scurtă descriere

Programul de modernizare şi extindere a spaţiilor verzi din municipiul Constanţa urmăreşte
atât îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii parcurilor şi locurilor de odihnă şi recreere din
municipiul Constanţa, cât şi diminuarea poluării aerului şi a creşterii gradului de confort social a
cetăţenilor.
Programul presupune atât masive plantări dendrologice, de arbori şi arbuşti, cât şi
reabilitarea spaţiilor conexe, respectiv trotuare, alei, bănci şi locuri de odihnă, spaţii de recreere, zone
de promenadă, locuri de joacă pentru copii.

Y – SYS – Integrated System Solutions

147

-Stategia de

Dezvoltare

a Zonei Metropolitane Constanţa-

7. MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE A ZONEI METROPOLITANE CONSTANTA
7.1. STRUCTURA DE MANAGEMENT PROPUSĂ

Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța este un document strategic de
planificare a dezvoltării Zonei Metropolitane Constanţa, plan care se implementează prin
proiecte individuale şi al cărui scop îl constituie asigurarea dezvoltării echilibrate a
localităţilor judeţului Constanţa din punct de vedere economic, al infrastructurii urbane şi de
transport, sociale, de sănătate, de învăţământ, de turism, al valorificării şi restaurării
patrimoniului cultural şi al mediului de afaceri.
Implementarea şi monitorizarea prezentei strategii impune necesitatea constituirii a
două structuri locale de urmărire a modului de implementare şi a stadiului proiectelor din
cuprinsul strategiei.
Cele două structuri sunt:

1. Comitetul de monitorizare şi evaluare
2. Comitetul de implementare

1. COMITETUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE, numit în continuare CME,
reprezintă un parteneriat între:
- Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană
Constanţa
- Instituţia prefectului
- O Universitate
- O Organizaţie Non-guvernamentală
- Camera de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură Constanţa

o Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană
Constanţa este constituit din reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa şi
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reprezentanţii tuturor localităţilor membre şi are rolul de coordonator al activităţii
CME.
o Instituţia prefectului stabileşte o relaţie de colaborare şi consultare cu toate serviciile
deconcentrate care au un rol în implementarea Strategie de Dezvoltare a Zonei
Metropolitane Constanța;
o Universitatea partener în CME facilitează relaţia de informare şi colaborare cu mediul
universitar;
o Organizaţia Non-Guvernamentală, parteneră în CME, prezintă punctul de vedere al
societăţii civile şi informează mediul civil cu privire la obiectivele strategiei şi la
stadiul lor de îndeplinire.
o CCINA Constanţa stabileşte relaţia de colaborare şi consultare cu mediul de afaceri.
Membrii CME se întâlnesc semestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Resursele umane puse la dispoziţia CME de fiecare partener:
o Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană
Constanţa:
-

2 reprezentanţi ai municipiului Constanţa:

-

1 reprezentant al Consiliului Judeţean Constanţa – preşedintele CJC

-

1 reprezentant din partea oraşelor membre ale ADI ZMC – Primarii celor 5 oraşe

-

1

reprezentant

din

partea

comunelor

membre

ale

ADI

ZMC

–

primarii

celor 8 comune.
o Instituţia prefectului – prefectul judeţului Constanţa
o Universitatea partener în CME – 1 reprezentant al unei universităţi care îşi desfăşoară
activitatea în Centrul Universitar Constanţa.
o Organizaţia Non-Guvernamentala – 1 reprezentant
o Camera de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură Constanţa– 1 reprezentant

Atribuţiile Comitetului de Monitorizare şi Evaluare
o Monitorizează Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța şi analizează
modul de implementare al proiectelor incluse în lista.
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o Stabileşte o relaţie de colaborare şi consultare permanentă cu, coordonatorul polului de
creştere, şi prin acesta cu Organismul Intermediar şi cu autorităţile centrale.
o Coordonează activitatea Comitetului de implementare a PID.
o Analizează nevoile identificate la nivel local de către autorităţile publice şi propune
modificarea periodică a strategiei în limitele acceptate.
o Recomandă modificări şi direcţii de acţiune în vederea corelării programelor şi
proiectelor cuprinse în strategie la nivelul zonei metropolitane.
o Evaluează încadrarea în graficul de timp a proiectelor aflate în implementare.
o Monitorizează corelarea proiectelor individuale în cadrul Strategiei de Dezvoltare a
Zonei Metropolitane Constanța.

2. COMITETUL DE IMPLEMENTARE este o structură subordonată Comitetului de
Monitorizare şi Evaluare şi este alcătuit din:
- Reprezentanţi ai Aparatului executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Constanţa;
- Reprezentanţi desemnaţi de către autorităţile publice locale, membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa, în grupul lucru permanent,
constituit încă din prima faza de elaborare a strategiei, atunci când s-au stabilit obiectivele
strategice ale Polului Naţional de Creştere Constanţa;
- Reprezentanţi ai regiilor autonome şi instituţiilor deconcentrate
care asigură:
o coerenţa implementării Planului Integrat de Dezvoltare prin corelarea
diverselor categorii de proiecte,
o coordonarea echipelor constituite pentru implementarea proiectelor individuale,
din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanţa.

Şedinţele Comitetului de Implementare vor avea loc trimestrial sau ori de cate ori este
nevoie pentru rezolvarea problemelor apărute în activitatea de implementare a proiectelor, în
cadrul acestor şedinţe urmând a fi stabiliţi atât indicatorii de rezultat ce trebuie atinşi în
perioada următoare precum şi persoanele responsabile pentru atingerea indicatorilor propuşi.
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Resurse umane

1.

Administrator delegat Zona Metropolitană Constanţa

2.

Director Programe şi Proiecte - Consiliul Judeţean Constanţa şi Primăria Municipiului

Constanţa
3.

Coordonator strategii programe - Zona Metropolitană Constanţa

4.

Arhitect şef - Consiliul Judeţean Constanţa

5.

Arhitect şef - Primaria Municipiului Constanţa

6.

Reprezentant Regia Autonomă Judeţeană de Apă

7.

Reprezentant Regia Autonomă Drumuri şi Poduri

8.

Reprezentant Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

9.

Reprezentant Compania Naţionala Administraţia Porturilor Maritime

10.

Reprezentant Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice

11.

Reprezentant Prefectura

12.

Reprezentant Autoritatea de Sănătate Publică

13.

Reprezentant Direcţia Apelor Dobrogea Litoral

14.

Director economic Consiliul Judeţean Constanţa

15.

Director economic Primăria Municipiului Constanţa

16.

Reprezentant al Municipiului Constanţa

17.

Reprezentant al oraşului Eforie

18.

Reprezentant al oraşului Techirghiol

19.

Reprezentant al oraşului Murfatlar

20.

Reprezentant al oraşului Năvodari

21.

Reprezentant al oraşului Ovidiu

22.

Reprezentant al comunei Agigea

23.

Reprezentant al comunei Tuzla

24.

Reprezentant al comunei Cumpăna

25.

Reprezentant al comunei Valu lui Traian

26.

Reprezentant al comunei Poarta Albă

27.

Reprezentant al comunei Lumina

28.

Reprezentant al comunei Mihail Kogălniceanu
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Reprezentant al comunei Corbu

Atribuţiile Comitetului de Implementare

Comitetul de Implementare, numit în continuare CI, are următoarele atribuţii:
o Coordonează activitatea echipelor de proiect;
o Evaluează stadiul şi modul de implementare a proiectelor integrate/umbrela şi a
proiectelor individuale .
o Evaluează încadrarea în graficul de timp a proiectelor aflate în implementare;
o Identifica şi soluţionează problemele intervenite în procesul de implementare a
proiectelor.
o Evaluează rezultatele implementării proiectelor, prin prisma realizării obiectivelor
strategice şi ale axelor prioritare ale diferitelor programe în cadrul cărora s-au aprobat
finanţările.
o Elaborează rapoarte trimestriale, pe care le prezintă Comitetului de Monitorizare şi
Evaluare a Strategiei.
o Monitorizează ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate.
o Centralizează în vederea transmiterii, către Comitetul de Monitorizare şi Evaluare a
propunerilor formulate în şedinţele periodice.

Secretariatul Tehnic al Comitetului de Implementare este direct subordonat
Comitetului de Implementare şi este alcătuit din personalul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa.
Resursele materiale şi umane necesare pentru buna funcţionare a Secretariatului Tehnic
al Comitetului de Implementare sunt asigurate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Zona Metropolitană Constanţa.
Activitatea Comitetului de Implementare se desfăşoară la sediul din Bdul 1mai nr. 2,
Municipiul Constanţa, iar resursele financiare vor fi asigurate din bugetul propriu al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară, prin alocare în capitol bugetar de cheltuieli.
Atribuţiile Secretariatului Tehnic al Comitetului de Implementare
o asigura pregătirea logistica a şedinţelor CI
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o pregăteşte documentele ce urmează sa fie prezentate în şedinţa, lista invitaţilor
precum şi proiectul ordinei de zi a şedinţei
o transmite invitaţiile la şedinţele CI
o publică pe pagina de web a ZMC ordinea de zi a şedinţelor şi procesele verbale
ale acestora
o întocmeşte procesul verbal al şedinţelor
o transmite către Comitetul de Monitorizare şi Evaluare propunerile formulate în
şedinţele CI.
o Alte acţiuni de sprijin ale activităţilor specifice CI şi CME.
Resurse umane
o Specialist Relaţii Publice şi Comunicare ZMC
o Consilier Juridic ZMC
o Expert Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ZMC
o Expert Strategii şi Programe de Dezvoltare ZMC
o Consilier Strategii şi Programe de Dezvoltare ZMC
o Expert Protecţia Mediului ZMC
o Expert Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului ZMC
o Coordonator Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului ZMC
o Manager IT ZMC

7.2. RELAŢII OPERAŢIONALE
•

COMITETUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

o Relaţii de colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană
Constanţa: propune Conducerii ADI modificarea periodică a strategiei, în limitele
acceptate, în urma analizării nevoilor identificate la nivel local de către autorităţile
publice şi Comitetul de Implementare.
o Relaţii de colaborare cu Coordonatorul Polului de Creştere Constanţa.
o Relaţii de coordonare cu Comitetul de Implementare a Strategiei.
-

Face recomandări în privinţa corelării programelor şi proiectelor cuprinse în
Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța.
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Primeşte rapoartele trimestriale ale CI care cuprind stadiul şi modul de
implementare a proiectelor, încadrarea în graficul de timp, problemele intervenite
în procesul de implementare a proiectelor;

-

Analizează problemele existente şi recomandă direcţii de acţiune în vederea
rezolvării acestora.

•

COMITETUL DE IMPLEMENTARE

o Relaţii de subordonare faţa de Comitetul de Monitorizare şi Evaluare
-

Transmite trimestrial rapoarte care cuprind stadiul şi modul de implementare a
proiectelor, încadrarea în graficul de timp, problemele intervenite în procesul de
implementare a proiectelor;

-

Primeşte recomandări din partea CME în privinţa corelării programelor şi
proiectelor cuprinse în Strategie;

-

Primeşte recomandări din partea CME în privinţa problemelor existente în
activitatea de implementare a proiectelor şi pune în aplicare direcţiile de acţiune
recomandate în vederea rezolvării acestora.

-

Centralizează şi transmite, către Comitetul de Monitorizare şi Evaluare propunerile
formulate în şedinţele periodice.

o Relaţii de colaborare cu Coordonatorul Polului Naţional de Creştere Constanţa
-

invită, Coordonatorul Polului Naţional de Creştere Constanţa,

la şedinţele

periodice;
-

informează Coordonatorul Polului Naţional de Creştere Constanţa asupra
problemelor apărute în implementarea proiectelor incluse în Strategie şi solicită
propuneri pentru soluţionarea acestora;

o Relaţii de colaborare cu societate de consultantă care asigură managementul
proiectelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța.
-

invită responsabilii cu managementul implementării proiectelor la şedinţele
periodice;

-

colaborează cu aceştia în vederea identificării problemelor şi necesitaţilor existente
în activitatea de implementare a proiectelor.

o Relaţii de colaborare cu echipele de proiect
-

invită, la şedinţele periodice, membrii echipelor de proiect;
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centralizează problemele şi necesităţile semnalate de echipele de proiect şi
formulează , împreună cu CME şi Coordonatorul Polului de creştere Constanţa,
soluţii pentru rezolvarea acestora.

o Relaţii de coordonare cu Secretariatul Tehnic al Comitetului de Implementare:
Coordonează întreaga activitate de suport logistic a Secretariatului Tehnic;

7.3. INFORMARE ŞI COMUNICARE
În perioada de implementare a proiectelor cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Zonei
Metropolitane Constanța vor fi desfăşurate activităţi specifice de informare şi comunicare.
Astfel:
Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța va fi tipărit şi distribuit în toate
localităţile membre ale Zonei Metropolitane Constanţa şi la toate instituţiile publice interesate
în aplicarea proiectelor incluse în acesta.
Vor fi organizate întâlniri cu populaţia localităţilor membre ZMC în vederea diseminării
informaţiilor referitoare la stadiul şi rezultatele preconizate ale proiectelor demarate de
autorităţile publice locale.
Totodată vor fi organizate întâlniri cu instituţiile publice interesate în aplicarea
proiectelor incluse în Strategie.
Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța va fi postată pe site-urile:
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța,
- Primăriei Municipiului Constanţa,
- Primăriilor localităţilor din arealul de influenţă al centrului,
- Consiliului Judeţean Constanţa,
- Agenţiei de Dezvoltare Regionala Sud-Est
Asigurarea vizibilității tuturor proiectelor individuale/integrate din lista de proiecte a
Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța, precum și a finanțării
nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană se va evidenția prin desfășurarea
următoarelor activități specifice:
- comunicate de presa și conferințe de presă la demararea și finalizarea fiecărui proiect
integrat/individual din lista de proiecte;
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- amplasarea de materiale informative/panouri de informare, bannere, afișe etc. la locul
de realizare/desfășurare a proiectelor individuale;
- organizarea de evenimente/conferințe privind asigurarea vizibilității proiectelor la
nivelul comunităților locale și/sau a grupurilor țintă.

7.4. INDICATORI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța reprezintă o nouă politică
publică prin intermediul căruia administraţiile locale ce fac parte din Zona Metropolitană
Constanţa urmăresc soluţionarea tuturor nevoilor şi problemelor cu care se confruntă
municipiul Constanţa şi arealul său de influenţa.

Monitorizarea şi evaluarea Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța
reprezintă două activităţi ce se vor desfăşura atât în timpul cât şi după implementarea acesteia
urmărind astfel stabilirea gradului de realizare atât a viziunii, cât și a obiectivelor.
În aceste condiţii evaluarea Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța
se va realiza în conformitate cu următorii indicatori:
•

Indicatori de realizare imediată (“output”)
o Clădiri reabilitate/modernizate şi pregătite pentru noi activităţi economice/sociale –
infrastructura urbană (nr.)
o Suprafaţa clădirilor reabilitate/modernizate şi pregătite pentru noi activităţi
economice/sociale - infrastructura urbană (mp)
o Suprafaţa spaţiilor publice modernizate – infrastructura urbană (mp)
o Echipamente pentru siguranţa populaţiei – infrastructura urbană (nr)
o Lungimea reţelei de transport public extinsă/reabilitată (km)
o Obiective de patrimoniu restaurate/amenajate – patrimoniu cultural local în mediul
urban (nr)
o Obiective de patrimoniu restaurate/amenajate - patrimoniu cultural naţional (nr)
o Obiective de patrimoniu restaurate/amenajate – patrimoniu UNESCO (nr)
o Structuri nou create de sprijinire a afacerilor (nr)
o Structuri extinse/modernizate de sprijinire a afacerilor (nr)
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o Suprafaţa utilă nou creată a structurilor de afaceri (mp)
o Suprafaţa utilă extinsă / modernizată a structurilor de afaceri (mp)
o Centre sociale reabilitate /modernizate / echipate – infrastructura pentru servicii
sociale (nr)
•

Indicatori de rezultat (“rezult”)
o Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor – infrastructura urbană (nr)
o Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor – transport urban (nr)
o Vizitatori la obiective turistice – patrimoniu cultural local în mediul urban (nr)
o Vizitatori la obiective turistice – patrimoniu cultural naţional (nr)
o Vizitatori la obiective turistice – patrimoniu UNESCO (nr)
o IMM atrase în structuri de afaceri ( nr)
o Rata de ocupare a structurilor de afaceri (%)
o Locuri de muncă nou create: infrastructura pentru afaceri, din care (nr)
o Locuri de muncă nou create: infrastructura pentru afaceri, femei (nr)
o Locuri de muncă nou create: infrastructura pentru afaceri, bărbaţi (nr)
o Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/
modernizată/ echipată – infrastructura pentru servicii sociale, din care: (%)
o Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/
modernizată/ echipată – infrastructura pentru servicii, femei: (%)
o Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/
modernizată/ echipată – infrastructura pentru servicii, bărbaţi (%)
o Persoane

de

etnie

rromă

care

beneficiază

de

infrastructura

reabilitată/modernizată/echipată – infrastructura pentru servicii sociale (nr)
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