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1. INTRODUCERE 

1.1 Date de recunoaştere a lucrării 

Denumire proiect  : Reactualizare Plan Urbanistic General şi 
Regulament Local de   Urbanism 

Beneficiar   : Primăria Municipiului Mangalia 

Proiectant General  : Blom Romania 

Proiectant de specialitate : Plan.Co Urbisdesign SRL 

Data elaborării  : septembrie 2011, actualizare 2013- 2018 

 

1.2 Obiectul lucrării 

Lucrarea prezentă, “Reactualizarea Planului Urbanistic General şi 
Regulamentul Local de Urbanism”, are ca obiective generale analiza situaţiei 
existente a teritoriului administrativ al municipiului Mangalia, identificarea 
disfuncţiilor existente la nivel local şi regional şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare 
al structurii urbane existente pe termen mediu, de 5-10 ani, ce vor determina 
dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a localităţii. 

Prin Planului Urbanistic General se urmăreşte: 

 stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;  

 optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de 
dezvoltare ale regiunii;  

 valorificarea potenţialului uman, economic şi natural;  

 organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;  

 stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale;  

 stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii;  

 stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;  

 evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a 
terenurilor;  

 delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate publică;  

 corelarea dezvoltării localităţii cu prevederile cuprinse în documentaţiile 
superioare de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate; 

 preîntâmpinarea şi eliminarea disfuncţiilor identificate prin analiza situaţiei 
existente la nivelul cadrului antropic, natural şi socio-economic al localităţii; 

 îmbunătăţirea calităţii mediului de trai prin extinderea şi modernizarea 
sistemului de circulaţii rutiere şi pietonale, încurajarea mijloacelor de transport 
alternative, ecologice, sporirea accesibilităţii dîntre zonele de locuire şi zonele 
de interes public; 
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 modernizarea echipării edilitare prin extinderea reţelelor existente şi propunerea 
de obiective edilitare; 

 protejarea resurselor naturale prin limitarea extinderii teritoriului intravilan al 
localităţii, încurajarea creşterii densităţii de locuire, protejarea zonelor ce 
prezintă riscuri naturale şi antropice; 

 valorificarea elementelor de potenţial şi resursele locale existente; 

Direcţiile de acţiune necesare pentru atingerea subobiectivele menţionate 
vor fi detaliate în cadrul pieselor desenate şi a Regulamentului Local de Urbanism 
propus în prezenta documentaţie. 

 

1.3 Surse de documentare 

Regulamentul local de urbanism al municipiului Mangalia a fost elaborat în 
conformitate cu: 

Codul Civil. 

Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și 
actualizare a documentațiilor de urbanism.Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi completări. 

H.G. nr. 857/2011  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 
domeniul sanatatii publice. 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului. 

Legea nr. 7/1996  privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic. 

Legea nr. 107/1996 – legea apelor 

Legea nr. 33/1994 exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

Legea nr. 255/2010 pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii 
unor obiective de interes national, judetean si local. 

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele 
masuri adiacente. 

 Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor. 

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - 
Secţiunea a III-a – Zone Protejate. 
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Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional -
Secţiunea a IV-a –  Reţeaua de localităţi. 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa 
la 20 octombrie 2000. 

HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările 
şi modificările ulterioare. 

H G R nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul 
documentaţiilor. 

Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea 
Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor. 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale. 

Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. 

Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. 

Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile 
urbane şi rurale. 

Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane. 

Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor metodologice 
de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectiei civile. 

Ordinul Ministrului de Interne nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor generale de aparare 
impotriva incendiilor. 

Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
prevenire şi stingere a incendiilor. 

 

Diferite reglementări tehnice în domeniu: 

I 22/1999 – Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi 
canalizare a localităţilor. 

SR 8591/ 1997 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

SR 1343-1/1995 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi. 

STAS 10859 – Canalizare. Staţii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii 
pentru proiectare. 
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PE 101A/1985 – Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a 
instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcţii (republicat în 
1993). 

PE 104/1993 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni 
peste 1000 V. 

PE 106/1995 – Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune. 

PE 124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi 
similari. 

PE 125/1995 – Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 
1....750 KV cu linii de telecomunicaţii. 

PE 132/1995 – Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică. 

1.RE-Ip-3/1991 – Îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public. 

1.LI-Ip-5/1989 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT 
faţă de alte linii, instalaţii şi obiective. 

I 36/1993 – M.L.P.A.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din 
centrale şi puncte termice. 

I 46/1993 – M.L.P.A.T. - Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea 
reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu. 

ID 17/1986 – MICh-MIp - Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea, 
verificarea şi recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie. 

 I.6 PE/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de 
distribuţie gaze naturale cu conducte de polietilenă. 

I.6/1998 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale. 

3915/1994 – Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze naturale. 

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu 
modificarile ulterioare; 

LEGE nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 

HGR nr. 31/ 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbaism 
privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din 
domeniul turismului. 

Ordin Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului 13N/1999 pentru aprobarea 
reglementarii tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al 
Planului Urbanistic General” indicativ GP038/99 

Ordin Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului 21N/2000 pentru aprobarea 
reglementarii tehnice „ Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de 
urbanism” indicativ GM-007-2000 

Ordonanta de urgenta nr 12/ 1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganzarea 
Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu nodificarile ulterioare 

Ordinul MT nr. 158/ 1996 privind emiterea acordurilor Ministerului transporturilor la 
docuemtnatiilor tehnico- economice ale investitiilor sau la docuemntatiile tehnice de 
sistematizare pentru terti 
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Diferite reglementări tehnice în domeniu: 

I 22/1999 – Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi 
canalizare a localităţilor. 

SR 8591/ 1997 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

SR 1343-1/1995 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi. 

STAS 10859 – Canalizare. Staţii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii 
pentru proiectare. 

PE 101A/1985 – Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a 
instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcţii (republicat în 
1993). 

PE 104/1993 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni 
peste 1000 V. 

PE 106/1995 – Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune. 

PE 124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi 
similari. 

PE 125/1995 – Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 
1....750 KV cu linii de telecomunicaţii. 

PE 132/1995 – Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică. 

1.RE-Ip-3/1991 – Îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public. 

1.LI-Ip-5/1989 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT 
faţă de alte linii, instalaţii şi obiective. 

I 36/1993 – M.L.P.A.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din 
centrale şi puncte termice. 

I 46/1993 – M.L.P.A.T. - Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea 
reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu. 

ID 17/1986 – MICh-MIp - Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea, 
verificarea şi recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie. 

 I.6 PE/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de 
distribuţie gaze naturale cu conducte de polietilenă. 

I.6/1998 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale. 

3915/1994 – Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze naturale. 

1645/CP-2393/1997 – Ordinul Ministerului Industriilor şi Comerţului şi ONCGC pentru 
aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic. 

 

STUDII DE FUNDAMENTARE ȘI ALTE DOCUMENTAȚII SPECIFICE 

Studiu geotehnic 

Actualizarea suportului topografic al localităţii 

Raport de evaluare teoretică, întocmit de Complexul Cultural Callatis, 2015 

Analize sectoriale urbanistice preliminare; 

Alte documentaţii de specialitate specifice: 
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1. "Studiu privind zona costiera Mangalia" aferent Planului Urbanistic General al Municipiului 
Mangalia, intocmit dr. ing. Nicolae Pitu 

2. "Planul regional de gestiune a deșeurilor - Regiunea 2 - SUD-EST", Ministerul Mediului și 
Gospodaririi Apelor România 

3. "Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, Județul Constanța", CJ Constanța 

4. "Studiu de trafic", elaborator s.c. Blom România s.r.l. 

5. "Studiu Istoric General", elaborat s.c. Blom România s.r.l., arh Doina Petrescu 

6. Studiul istorico-arheologic  al investiției ”Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)”, 
Doina Mihaela Bubulete - arhitect expert Dr. Gabriel Jugănaru - arheolog expert 

7. Studiu de istorie urbană pentru fundamentare PUG si RLU (2018) elaborat de expert dr.arh. Doina 
Mihaela Bubulete 

8. Master Plan General de Transport al României aprobat cu H.G. 666/ 2016 



11 

 

 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII LOCALITĂŢII 

2.1 EVOLUTIE 
Municipiul Mangalia, este situat la limita de sud – est a ţării, la aproximativ 

45 km sud de Municipiul Constanţa şi la aproximativ 11 km nord de punctul de 
frontieră Vama Veche cu Bulgaria. Aşezarea geografică: 43,49’ latitudine nordică; 
28,35’ longitudine estică. Teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia: 6283 
ha. Facilităţile de transport: portul comercial, drumul naţional DN39, gara Mangalia 
– punct terminus al reţelei de căi ferate din partea de sud-est a României, aeroportul 
Mihail Kogălniceanu la mai puţin de 70 km – fac zona deosebit de atractivă. 

 

Istoricul teritoriului administrativ şi al localităţilor componente 

 Pseudo-Skymnos relatează că „Cetatea Callatis a apărut ca o colonie a 
heracleoţilor la porunca unui oracol; aceştia au întemeiat-o când Amyntas 
se înstăpânează peste Macedonia”. Dacă este vorba de Amintas I (540-
498 î.d.Hr.), data întemeierii ar fi sfârşitul secolului VI î.d.Hr. 

 Originea heracleotă a Callatidei este menţionată şi de alte surse, iar 
inscripţiile callatiene, în dialect dorian relevă instituţii şi culte de certă 
origine megariană, ceea ce explică fondarea cetăţii de către Heracleea 
Pontică, ea însăşi ctitorie megariană. 

  În secolul IV î.d.Hr. cetatea înregistrează o mare dezvoltare economică, 
social-politică, relevată atât de izvoarele scrise cât şi de descoperirile 
arheologice. Oraşul dispune acum de un teritoriu rural pe care îl 
exploatează, atelierele sale produc din plin şi se bucură de un regim 
democratic după modelul cetăţilor – state din sudul egeean, în special al 
Megarei. Ridică acum puternicele ziduri care o apără dinspre uscat, se 
amenajează instalaţii portuare, se construiesc temple, edificii publice şi 
civile, se ridică monumente. Pe plan extern, în afară de relaţiile permanente 
cu geţii autohtoni şi celelalte cetăţi greceşti, callatienii vor întreţine legături 
cu sciţii şi statul trac al Odryşilor. 

 După o perioadă de dezvoltare independentă, Callatis împreună cu celelalte 
cetăţi pontice va trebui să accepte autoritatea statului macedonean care se 
întinsese în întreaga Peninsulă Balcanică până la gurile Dunării. Situţia de 
dependenţă în timpul domniei lui Filip al II –lea (359-336 î.d.Hr.) şi alui 
Alexandru cel Mare (336-323 î.d.Hr.) se înrăutăţeşte în vremea lui Lysimach, 
regele macedonean al Traciei, astfel că după informaţiile istoricului Diodor 
din Sicilia, în anul 313 î.d.Hr are loc o răscoală a coloniilor de pe coasta 
Traciei şi a celor din Dobrogea, în fruntea lor situându-se cetatea Callatis. 

 La începutul secolului I î.d.Hr. un mare pericol ameninţă libertatea oraşelor 
greceşti. Cucerind rând pe rând regiuni întinse din Peninsula Balcanică şi 
Orient, Imperiul Roman ajunsese în apropierea Dunării. Pentru a se opune, 
lumea pontică sub conducerea lui Mithridates al V-lea Eupator a organizat o 
vastă uniune la care a aderat şi Callatis. 
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 În anii 72-71 î.d.Hr., în cursul celui de-al doilea război şi aliaţii pontici, 
oraşele greceşti au fost cucerite de către romani. Cetatea este cunoscută ca 
„aliată” romanilor, în schimb aceştia obţin avantaje într-o regiume 
importantă pentru apărarea noilor frontiere ale imperiului. 

 Oraşul Callatis va cunoaşte o nouă perioadă de înflorire oglindită în 
desfăşurarea cartierului extramuros, în ridicarea unor noi construcţii, în 
avântul luat de activitatea economică şi efervescenţa vieţii culturale.  

 În timpul migraţiei popoarelor, cetăţile pontice au avut de suferit în urma 
atacurilor costobocilor, bastarnilor, sarmaţilor, carpilor, dar mai ales ale 
goţilor şi avarilor. La Callatis, după cum o dovedesc documentele 
epigrafice, fortificaţiile au fost refăcute în urma invaziei costobocilor (170 
d.Hr.) din ordinul guvernatorului consular al Moesiei Inferior, Marcus 
Valerius Bradua. În secolul III d.Hr este documntată arheologic distrugerea 
cartierului mărginaş al cetăţii, ca urmare a unuia dîntre atacurile gotice. 
Oraşul va dedica un moment împăratului Aurelian (270-275 d.Hr.) pentru 
măsurile luate în vederea restabilirii păcii. 

 Sub domnia împăraţilor Diocleţian (284-305 d.H.) şi Constantin cel Mare 
(306-337 d.Hr.), apoi sub Anastasius (491-518 d.Hr.) şi Iustinian (527-565 
d.Hr.) Dobrogea cunoaşte o scurtă perioadă de pace, de schimbări 
economice şi sociale pozitive de care va beneficia şi oraşul Callatis. Noi 
edificii sunt înălţate la Callatis, ia fiinţă primul episcopat, se reiau 
schimburile comerciale, ceea ce îi permite să devină din nou un centru 
orăşenesc însemnat. 

 Abandonarea oraşului în primele decenii ale secolului VII d.Hr. s-a datorat în 
mare măsură atacurilor avaro-slave din această perioadă şi căderii frontierei 
de la Dunăre în urma răscoalei centurionului Phocas în anul 602 d.Hr.,viitorul 
împărat (602-610 d.Hr.). 

 Între sec. X – XIV Dobrogea aprţine Imperiului Bizantin, al cărui sistem 
defensiv s-a sprijinit pe vechile cetăţi romane, restaurate şi reamenajate în 
sedii de garnizoane, unele având şi rol de baze navale. Oraşul se dezvoltă şi 
extramuros, dar atacurile frecvente obligă locuitorii la restrângerea şi, astfel, 
utilizarea la maximum a teritoriului din interiorul fortificaţiei. 

 Până la apariţia musulmanilor, secolele XII – XIV d.Hr., aşezarea avea să 
cunoască o perioadă de renaştere urbanistică şi portuar – comercială, 
perioadă în care comercianţii – navigatorii italieni (veneţieni şi pentru zona 
noastră mai ales genovezi) revigorează viaţa ţărmului vest- pontic.  

 Între cetăţile portului se fac din Marea Neagră o veritabilă “placă turnantă” 
(Gh. I. Brătianu) a comerţului european al vremii se numără şi Pangalia. În 
adevăr, o hartă anonimă (păstrată la Biblioteca Naţională din Paris) din 
secolul XIII d.Hr. menţionează aşezarea sub numele de mai sus, doar 
aceasta, Varna şi Constanţa având pe ţărmul dobrogean statutul de porturi.  

 Oraşul renaşte, genovezii protejând portul cu un dig “ale cărui ruine se văd 
şi astăzi – menţionează la începutul secolului al XX –lea Marin Ionescu 
Dobrogianu, istoriograf de seamă al Dobrogei – şi nu e de necrezut că cifra 
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populaţiunii să fi fost prin veacurile XII şi XIII de 30 000 suflete”. Fireşte, o 
estimare cât decât a populaţiei rămâne hazardată, certă fiind recăpătarea 
funcţiei urbane a oraşului. 

 Începutul secolului al XV-lea va însemna şi pentru localitatea noastră 
includerea în aria de administraţie şi civilizaţiei a Imperiului Otoman care 
ocupa întreaga Dobroge. 

 Observăm că treptat funcţia comercial – portuară a oraşului se retrage, iar 
Mankalia este pentru prima dată menţionată sub acestă denumire la 1593 de 
către raguzanul Paolo Giorgi.  

 În 1652 musulmanul Evlia Celebi poposeşte şi la Mankalia, despre care ne 
lasă o succintă imagine de epocă.  

 Mai întâi călătorul turc îşi informează lectorul că “este un oraş foarte vechi” 
şi că “partea înfloritoare a oraşului se află spre nord, la intrarea în port, 
unde se văd şi acum temeliile cetăţii”.  

 După ce arată că oraşul fusese cucerit de Baiazid Fulgerul, care i-a şi 
dărâmat zidurile, Evlia Celebi precizează: “Astăzi oraşul este înfloritor şi 
frumos. Sunt mulţi negustori care trăiesc în case solide, căci se tem de 
cazaci. Cei mai mulţi dîntre aiani fac parte din neamul laz (negustori din 
nord – estul Anatoliei), care cu toţii sunt, din mamă, născuţi kuloglii 
(oameni de condiţie socială inferioară). Prîntre lazi circulă şi o glumă în 
sensul că dacă  cineva nu are posibilitatea să se ducă la Kaaba (locul sfânt 
de la Mecca) ei îi  spun: “Bre, ignorantule du-te la Mangalia, care este 
Kaaba pribegilor şi a sărmanilor. Aşa de mult respectă lazii acest oraş. Aici 
se află de asemenea mulţi greci şi evrei, dar, zi şi noapte, la judecătorie nu 
ai loc de pricinile dîntre lazi şi evrei”.  

 Potrivit celor spuse de martorul turc, în oraş existau şapte scoli, trei hanuri, 
“vreo trei sute de prăvălii”, un mic bazar, o baie, mai multe geamii între 
care cea mai însemnată este Esmahan – Sultan, construită la 1590, faza 
actuală datând din 1753.  

  De asemenea, reiese din relatările lui Evlia Celebi importanţa economică a 
oraşului care era şi reşedinţa de cadiu. Astfel, erau “vreo trei sute de 
magazii lângă schelă şi în alte locuri, deoarece aici e un loc de negoţ”, 
socotite ca fiind insuficiente. “În comparaţie cu mărimea oraşului, 
prăvăliile sunt  puţine”. Trebuie să fi fost aşa deoarece funcţia portuară era 
deosebit de activă.”Fiind un port mare se încărcau aici cu grâne o mie de 
saici şi karamurseluri, şi zabunuri (corăbii cu pânze) care vin de la Istanbul. 
Acestă trecătoare este schela vilaietului Dobrogea şi de aceea acolo se 
găsesc multe grâne şi alte cereale. Dar portul de acolo fiind deschis către 
miazăzi şi răsărit, se ivesc pe maluri valuri cât munţii care nu îngăduie 
şederea corăbiilor. Din această pricină, ele fug îndată ce-şi descarcă marfa, 
deoarece în fiecare an se scufundă şi pier aici multe corăbii”. Prin urmare, 
nesiguranţa portuară împieta asupra creşterii traficului într-o zonă atât de 
importantă pentru aprovizionarea capitalei Semilunei, oraşul Mangalia 
scăzând în importanţă, în deceniile ce vor urma, datorită insecurităţii 
portuare, alături de concurenta Balcicului şi Varnei. 



14 

 

 

 Decăderea oraşului va fi progresivă în secolul al XVIII –lea. În 1714, 
călătorul francez Aubry de la Motraye poposeşte în localitate (el crede că 
aici este anticul Tomis!), o aşezare în care convieţuiau neamuri diferite. 
Imaginea ce ne-o lasă este aceea a unei aşezări ce se ruraliza,  cu această 
dimensiune a existenţei sale intrând şi în secolul următor, când este distrus 
de mai multe ori cu prilejul deselor conflicte militare ruso – otomane. 

 În 1828, francezul Hector de Bearn trece prin Mangalia socotit a fi “un 
orăşel fără port”, un an mai târziu fiind devastat de cazaci, imaginea 
distrugerilor persistând şi în anii ce vor urma.  

 În 1846, francezului Xavier Hommaire de Hell i s-a înfăţişat “un aspect 
dîntre cele mai dezolante. Tot solul nu e acoprit decât de dărâmături. 
Odinioară se puteau număra  mai mult de cinci sute de case, însă războiul 
din 1828 nu i-a  fost mai puţin fatal ca la atâtea locuri”. Şi acestui călător i 
se releva urmele materiale ale anticei cetăţi şi ale portului de altă dată. “Se 
observă de asemenea resturi considerabile de ziduri vechi ieşind afară în 
râpa argiloasă unde e aşezat oraşul, ceea ce arată că marea a invadat toată 
această parte a litoralului. Ţărmul e presărat de trunchiuri de coloane 
canelate, de piedestale, de materiale, de tot felul de calcar terţiar şi de 
marmură, apoi mereu de tumuli”. 

 La  mijlocul veacului al XVII –lea, avem şi o imagine a oraşului din partea 
unui călător român. Este vorba de revoluţionarul paşoptist Ion Ionescu de la 
Brad, care în 1850 vizitând Dobrogea poposeşte şi la Mangalia, capitala 
kazalei cu acelaşi nume”. Localitatea se resimţea încă de pe urma 
devastărilor, neavând decât 80 de case locuite de 75 de turci şi 5 raiale 
(bulgari). Portul avea o activitate cvasiinexistentă, în ciuda unor recolte 
abundente de cereale produse în zonă, de abia încărcându-se 7-8 corăbii pe 
an. Agronomul român este şi el impresionat de multitudinea şi valoarea 
vestigiilor antice, povestindu-i-se şi lui despre vechimea portului ale cărui 
urme “când marea este liniştită “ încă se mai puteau zări.     

 În 1854 – 1855, medicii francezi dr. F. QUESNOY, respectiv  dr. C. 
ALLARD, în trecere prin Mangalia, lăsau mărturie despre prezenţa câtorva 
mori de vânt , respectiv „mizerabilele sale colibe apropiate de lacul care îi 
poartă numele”. 

 În anul 1877 oraşul are de suferit: este ars și jefuit de trei ori de către 
otomanii în retragere, fiind practic redus la mormane de ruine. În timpul 
administraţiei ruseşti (1877-1878) o parte din populaţie se reîntoarce, un 
contemporan  (Baron d’HOGGUER) evaluând-o la circa 1.600 de suflete.  

 Începând din noiembrie 1878, întreaga Dobroge este integrată la Statul 
Roman, precum fusese odinioară în timpul lui Burebista sau Mircea cel 
Bătrân.  

 Eforturile materiale, organizatorice și investiţionale ale Regatului au fost 
considerabile, acestei părţi de ţară acordându-i-se o atenţie deosebită, ţinând 
seama de necesitatea recuperării grabnice a decalajului de dezvoltare pe 
toate planurile faţă de restul regiunilor. Localitaţile Dobrogei vor renaşte, iar 
Mangalia nu va face excepţie. Ritmul modernizării este în cazul ei inferior 
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altor localităţi dobrogene, faptul explicându-se în primul rând prin aşezarea 
excentrică a sa, prin eclipsarea datorată construirii portului Constanţa. 

 Iată însă cum se prezenta Mangalia în pragul secolului al XX-lea în relatarea 
amintitului Marin Ionescu Dobrogianu: „Astăzi,  oraşul răsare din ruine, 
are câteva străzi curate şi case mari. Vechiul conac turcesc s-a prefăcut din 
1890 într-o măreaţă clădire încăpătoare pentru subprefectura şi 
judecătorie. Totuşi oraşului îi mai trebuie mult ca să iasă din starea 
mizerabilă în care a zăcut în decursul veacului al XIX –lea. Se crede că 
Mangalia va deveni un port maritim de oarecare importanţă. De aceea se 
construise un dig lung de 150 m în mare (capătul de la  ţărm începea de la 
Primărie), dar în urmă, văzându-se că nu aduce nici un folos s-a lăsat în 
părăsire, iar acum nu mai există. În timpul verii oraşul este vizitat de câteva 
familii pentru băile de mare şi cele sulfuroase. Pretutindeni în Dobrogea 
marea nu are o plajă mai intinsă şi mai frumoasă ca la Mangalia la 
deschizătura lacului, apoi apele sulfuroase neavând instalaţiuni, sunt foarte 
puţin căutate”. 

 La începutul veacului nostru, oraşul: „putea fi împărţit în două:  partea de 
coastă a mării pînă la Conak care are case mai mari, spaţioase şi higienice, 
strade largi, drepte şi pavate;  a doua este mahalaua tătărască cu case mici, 
pe alocurea bordeie, strade strâmte, întortocheate şi murdare. Ruinele dau 
un aspect trist care, unit cu cântecul cobitor al cucuvaiei, fac călătorului 
impresia unui cimitir locuit”. 

 Potrivit recensământului din 1912, în Mangalia existau 305 clădiri ( 69 erau 
nelocuite), oraşul având 1926 de locuitori. Nu exista canalizare, apa se 
scotea din fântâni, iar drumurile erau parţial practicabile. În afară de 
existenţa unui port cu activitate redusă mai existau ca prezenţă productivă 
două cărămidării. De asemenea oraşului i se integrau o şcoală primară, o 
casa de rugăciuni pentru catolici, o farmacie, o bancă populară şi o baie 
publică (nu avea însă cinematograf cum aveau toate celelalte oraşe 
dobrogene!). 

 În anul 1908, gazeta dobrogeană „Vocea Conştiinţei” descria“construirea a 
doua hoteluri, facerea băilor de mare şi pucioasă şi a câtorva case, prîntre 
care cea mai falnică era a fraţilor PARAIPANI, grădiniţa de la 
subprefectură, grădina publică şi un mic bulevard”. 

 Câţiva ani mai tarziu, în 1914, ziarul constănţean „Dobrogea Jună” 
apreciază că „prin situaţia sa geografică, oraşul promite că va lua în 
curând o dezvoltare mai mare. Rămasă mai în centru, în urma lărgirii 
graniţelor Dobrogei (prin Pacea de la Bucureşti din 1913, Dobrogea de Sud 
a fost integrată Dobrogei româneşti) localitatea începe a fi vizitată de 
locuitorii Cadrilaterului care îşi procură toate târguielile de aci”. Ziarul 
pledează pentru deschiderea unui port militar: „s-au făcut studii în această 
privinţă, Mangalia va căpăta o altă înfăţişare şi însemnătate”.  

 Într-adevăr, în perioada interbelică oraşul va cunoaşte, din punct de vedere 
edilitar, un progres vădit (în 1930 populaţia se cifra doar la 2.764 de 
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locuitori); dacă cosmopolitismul este încă prezent conferind oraşului un aer 
levantin, tot atât de adevarat este însă şi avansul modernizării. 

 În anul 1922, scriitorul GALA GALACTION ne lasă imaginea unui târguşor 
încă modest: „Profilul Mangaliei este elementar: o magazie, două- trei case 
cu etaj, o biserică începută şi neispravită, două minarete şi o moară de vânt. 
Mai este şi un far necunoscut, dar trebuie să ştii pe unde vine, ca să-l poţi 
distinge”. Vizitând şi izvoarele termale situate la 2 km de oraş, scriitorul 
teolog notează maliţios prezenţa băilor de pucioasă al căror izvor curge pe 
sub şosea, „ca orice izvor anodin. Vii cu automobilul ori cu trăsura şi după 
ce ai trecut trufaş peste izvor, te întorci la el pe jos şi umilit, şi-i ceri un 
pahar cu apă! Vorba englezilor: <How original!>”. 

 Un an mai târziu, 1923, avocatul și publicistul constănţean Octav 
GORUNEANU consemnează şi el în ziarul constănţean „Dacia” impresiile 
asupra Mangaliei: „Astăzi e un eveniment când un vas mai acostează în 
port. Vin bărbaţii şi femeile şi aleargă în goană copilaşii să-l privească şi 
să-l salute fluturând batistele în vânt. În locul logilor bogate şi prospere 
negoţul unui mănunchi de negustori mai dă un semn de viaţă oraşului. Îi 
poţi afla pe toţi negustorii de cereale ca şi de manufactură, coloniale şi alte 
mărunţisuri, strânşi pe drumul principal ce duce în port. Teodor BRUSALIS, 
Constantin și Dumitru CURTE, Leonida POPESCU, Constantin PETUŢIE, 
Osman GEAFAR, iar mai departe grupul mocanilor în frunte cu Niţă 
ALDEA, sunt căpeteniile comerciului din Mangalia”. 

 În deceniul patru se înaltă noi clădiri, perimetrul construibil al oraşului se 
extinde, se nivelează şi plantează faleza „de lângă statuia prof. MOTAS  
(hidrobiolog care era încă în viaţă când i s-a ridicat statuia) ridicată de 
curând în apropiere de scara ce duce în port” – scria „Dacia” în primăvara 
anului 1933. Vara, Mangalia începe să cunoască afluxul a tot mai mulţi 
turişti. În 1941 se consemnează prezenţa în sezonul estival a circa 6.000 de 
adulţi, respectiv a altor 6.000 de adolescenţi sosiţi prin oraganizaţia de 
tineret „Straja Ţării”. „Deşi situată la 45 de km de Constanţa, pitoreasca şi 
liniştita staţiune balneară Mangalia este populată de un număr foarte mare 
de vizitatori. Au venit aici – scria în vara anului 1930, periodicul constănţean 
<Revista Bailor> - vilegiaturiştii din toate colţurile ţării, atraşi de 
eftinătatea pieţei de alimente şi a camerei de locuit. Plaja Mangalia, cu 
nisipul său, fin, este populată zilnic de către sezoniştii care işi fac cura 
băilor de soare sau de mare. La 2-3 km sunt băile sulfuroase unde suferinzii 
fac băi calde, care sunt foarte eficace. Pe litoralul mărei este construit de 
câţiva ani (1924) un sanatoriu unde vin copii debili din ţară pentru a se 
recreea”. 

  Tot în 1933, „Ziarul Ştiinţelor şi Călătoriilor”, consemnând progresele în 
dezvoltarea oraşului, îi prevede un viitor al unei mari staţiuni balneo-
climaterice. „oraşul apare ca o îngrămădire de case moarte, albe, ce 
strălucesc în soare de nu te poţi uita la ele, cu negustori ce moţăie pe un 
scaun în faţa prăvăliei. Cu puţin mai spre nord de ruinele cetăţii Callatis 
înfloreşte astăzi Mangalia nouă. Aici au răsărit de curând o serie de vile 
frumoase, îngrijite şi aliniate de-a lungul ţărmului, aşa cum mai în toate 
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staţiunile maritime cele mai moderne poţi să întâlneşti. Colţul acesta cu 
timpul va forma desigur mândria Mangaliei. 

 Debutul trasformărilor edilitare are loc în 1959 – 1960 când se inălţa primele 
ansambluri de blocuri, respectiv hotelurile de pe faleza, Sanatoriul Balnear 
(inaugurat la 1 iunie 1960), stadionul şi grădina-cinema. În 1963 este 
inaugurată Casa de Cultură a Sindicatelor a cărei faţadă este decorată cu un 
splendid mozaic (300 mp), opera unui colectiv condus de J.PERAHIM.  

 Astăzi Mangalia are în perimetrul său (teritoriul administrativ ce se întinde 
până la Olimp, având o suprafaţă de cca 54 kmp, importante dotări specifice 
vocaţiei turistice a oraşului aflat în proces de redimensionare.  

 Activitatea industrială este concentrată cu precădere în domeniul 
construcţiilor navale. Într-adevăr, cel mai însemnat obiectiv industrial este 
Şantierul Naval, cel mai tânăr din ţară. Începând din 1977, când a fost lansat 
la apă mineraliarul  de 55.000 tdw. „Callatis”, aici s-a realizat o parte 
importantă din Programul Naval Naţional.  

 Începând din ianuarie 1985 a intrat în circuitul comercial şi noul port 
maritim, odată cu darea în exploatare a primelor dane. Noul port 
încorporează un bazin de peste 300 ha, cu diguri de apărare, cheiuri, reţele 
rutiere şi de cale ferată, depozite, macarale, etc.  

 

Evoluţia statutului administrativ, militar, funcţional 

 Datorită poziţiei sale strategice, colonia doriană Callatis, a avut 
din început un dublu statut bine conturat: acela de oraş (polis) cu 
funcţiune militară şi comercială, pe care l-a păstrat în această 
formă mai bine de un mileniu. 

 Încă de la începutul sec. I d.Hr. Callatis avea statutul de Civitas 
foederata , avea miliţie proprie şi drept de judecată asupra 
teritoriului din jur. 

 Frecventele conflicte militare cu triburile dacice, impuneau şi 
frecvente refaceri ale incintelor fortificate, apărarea cetăţii şi 
lucrările de refacere fiind realizate de soldaţii Legiunilor a V-a 
Macedonica, I Itlaica, XI Claudia, ale căror mărci s-au găsit 
ştampilate pe cărămizi, în incintele oraşului. 

 Fortificaţiile, începând cu cele helenistice, continuând cu cele 
romane şi apoi romano-bizantine, au suferit dese refaceri, uneori 
reluând vechile trasee, alteori existând restrângeri, care devin 
substanţiale spre sfârşitul perioadei romane şi apoi în perioada 
romano- bizantină. 

 Importanţa militară şi comercială specială a oraşului este dovedită 
şi de prezenţa sa pe toate itinerariile antice importante, existând 
aici o răscruce între drumul litoralului, drumul Callatis – 
Tropaeum şi Callatis – Durostorum. Întreţinerea şi repararea 
drumurilor este dovedită de seriile de miliarii (borne de marcare a 
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drumurilor), care poartă marca epocilor în care au fost realizate 
aceste reparaţii. 

 O mare importanţă a avut pentru evoluţia zonei şi portul natural al 
Callatis-ului, care a funcţionat fără întrerupere în perioada antică 
şi apoi în cea medievală, beneficiind mereu de reparaţii şi 
reconformări. Configuraţia ţărmului fiind astăzi total diferită de 
cea din perioada antică, datorită furtunilor puternice care 
caracterizează Marea Neagră în această zonă, marea acoperă 
astăzi instalaţiile portuare antice. 

 Portul a avut mai multe etape de extindere, către sud, până în zona 
lacului Mangalia (satul 2 Mai), extindere dovedită atât arheologic 
cât şi prin documente de epocă. 

 În perioada medievală localitatea a pierdut funcţiunea militară, 
rămânând doar cu cea de port comercial (puternic concurat de 
proturile mai sudice de la Varna şi Balcic) şi funcţiunea de loc de 
schimb – târg. 

 La începutul sec. XX începe să se contureze funcţiunea balneară, 
care se dezvoltă mai intens în perioada interbelică, ajungând la un 
maxim de dezvoltare în deceniile 7 – 8 ale sec. XX. 

 Portul comercial şi şantierul naval care îşi încep activitatea în 
aceeaşi perioadă, dezvoltă şi funcţiunea productivă a oraşului 
contemporan. 

 

Evoluţia structurii etnice şi religioase 

 Începându-şi existenţa ca o colonie doriană, anticul callatis a rămas o vreme 
cetatea pur grecească, dar frecventele contacte sociale, economice, militare 
cu populaţia traco – getică şi alte populaţii stabilite temporar în zonă, au dus 
la coabitarea şi mixarea,  încă de timpuriu a locuitorilor. 

 În perioada antică şi, mai ales în cea medievală, Mangalia a reprezentat un 
adevărat mozaic de etnii, convieţuind grupate  pe cartiere sau amestecate în 
inima oraşului, fiecare având, de regulă preocupări specifice. 

 În perioada dominaţiei otomane (sec. XVII – XIX), o majoritate de 
populaţie turco-tătară s-a stabilit în sudul Dobrogei, în zona Mangaliei. 

 Comunitatea creştină, destul de numeroasă, era compusă din români 
(majoritari), bulgari, greci, armeni, ruşi, lipoveni, lipscani, raguzani, italieni, 
evrei. 

 Un izvor permanent de împrospătare a populaţiei româneşti în Dobrogea, a 
constituit-o în această epocă, migraţia populaţiei Ţărilor Române, peste 
Dunăre, din cauza măsurilor impuse de regimurile fanariote. 

 O altă importantă sursă de populaţie românească au constituit-o mocanii din 
Transilvania, păstori care coborau cu turmele în bălţile Dunării şi se 
stabileau apoi definitiv, formând aşezări româneşti sau cartiere şi constituind 
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prezenţe economice şi sociale puternice în rândul comunităţilor locale, cum 
este şi cazul Mangaliei. 

 Revoltele schismaticilor din Rusia au făcut ca o parte din populaţia rusească 
de rit vechi să-şi găsească, de asemenea, adăpost şi loc de aşezare definitivă 
în Dobrogea, începând cu a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. 

 În centrele urbane, cum este şi cazul Mangaliei, comerţul a atras stabilirea 
negustorilor de diferite naţii: armeni, greci, evrei, italieni. 

 În 1905 oraşul avea 2 şcoli, cu 2 învăţători şi 95 de elevi, 2 biserici (una 
greceasca, veche, cealalta românească, clădită în 1884) şi 2 geamii. 
Populaţia se ridica la 1459 de locuitori (respectiv 301 români, 221 greci, 124 
bulgari, 342 turci, 190 tătari, 141 germani, 17 armeni, 15 unguri, 96 ruşi, 7 
polonezi, 3 evrei și 2 albanezi). 

 Populaţia a cunoscut un ritm de creştere în perioada postbelică – de la 4.547 
de locuitori în 1948 la 12.674 locuitori în 1966 şi de la 12.674 locuitori în 
1977 la 40.000 locuitori în 1989, respectiv 43.960 locuitori în ianuarie 1992 
(cvasitotalitatea fiind formată din români – 39.851, 1.691 turci, 1.551 tătari, 
275 maghiari, 247 ţigani, 235 ruşi-lipoveni, 43 germani, 19 ucrainieni, 9 
greci, 8 bulgari, 7 polonezi şi 6 sârbi). 

 Bisericile ortodoxe sunt astăzi lăcaşurile de cult cele mai numeroase, alături 
de ele existând o biserică catolică, moscheea precum şi case de rugăciuni ale 
noilor culte neoprotestante. 

 

Evoluţia ocupaţiilor populaţiei, ocupaţii tradiţionale persistente 

 Principalele ocupaţii ale populaţiei oraşului au ţinut, de la început 
de funcţiunile sale majore: militară şi comercială. 

 O mare parte a populaţiei masculine avea atribuţii legate de 
apărarea ţinutului şi a cetăţii, alţii se ocupau de comerţ şi 
navigaţie. 

 O agricultură de asigurare a strictului necesar se practica în spaţiul 
înconjurător, care includea cultura cerealelor, a viţei de vie, 
albinăritul şi creşterea oilor. 

 Meşteşugurile legate în special de repararea navelor şi a 
armamentului, dar şi cele practicate de regulă în oraşe, erau 
reprezentate prin mici ateliere comasate în zona centrală – 
bazarul, alături de dughenele comercianţilor. 

 În perioada dominaţiei otomane, populaţia islamică era dominată 
de ocupaţiile militare şi administrative. Celelalte etnii se ocupau 
cu agricultura, comerţul şi pescuitul. 

 Datorită poziţiei geografice a Dobrogei, teritoriul şi porturile ei 
dunărene şi maritime au cunoscut în toate perioadele istoriei, un 
trafic comercial intens, cu o mare diversitate de produse. 
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 Astfel, în a doua jumătte a sec. al XVIII-lea, economistul şi 
diplomatul francez Charles de Peyssonel, arăta că din provincie 
“se exportă o cantitate foarte mare de ceară, e galbenă şi de o 
calitate foarte bună, se vinde curată şi fără cusur…Mierea este de 
o calitate mai bună decât cea din Ţara Românească”; se mai 
comercializau căi “mici şi puternici”, vin roşu (exportat în Polonia 
şi Rusia), grâul, orzul, secara, meiul, brânza şi strugurii, care se 
aflau din belşug. 

 Despre Mangalia se spune că era “un târg mare” cu o piaţă 
deschisă, un mare număr de magazii de grâne, “portul este destul 
de mare şi poate primi vase de orice mărime, dar un este absolut 
sigur iarna”.  

 

 Epoca modernă a păstrat, în mare, ocupaţiile perioadei medievale, 
apărând, spre sfârşitul sec. al XIX-lea ateliere de mai mari 
dimensiuni, iar în prima parte a sec. XX, activitatea de construcţii 
şi meseriile legate de sectorul balnear şi de turism au devenit şi ele 
practicate în zonă. 

 

Evoluţia teritoriului administrativ 

 Începutul aşezării dorienilor în Dorogea s-a făcut prin cedarea – 
înţelegerea teritorială cu populaţiile traco –getice care stăpâneau 
regiunea. 

 În perioada post – constantiniană, cetatea şi oraşul Callatis au 
făcut parte din provincia Scythia Minor. 

 După destrămarea Imperiului roman, Dobrogea trece sub 
autoritatea Bizanţului, păstrând statutul de provincie de graniţă, cu 
carácter preponderent de apărare. 

 La sf. sec. al XIV-lea, intră sub autoritatea Ţării Româneşti, în 
timpul lui Mircea cel Bătrân. 

 În sec. XVII – XIX, Dobrogea a fost una din provinciile de graniţă 
ale Imperiului Otoman, având forma de eyalet, condusă de un 
seraskier, cu o mare importanţă pe plan militar. Mangalia era una 
din kazalele (plase sau districte truceşti), conduse de un Kadiu. 
Aparatul administartiv şi militar era recrutat numai din rândul 
populaţiei islamice sau islamizate (turci sau tătari). 

 Populaţia creştin ortodoxă a eyaletului, alcătuită din români, 
bulgari, greci şi ruşi, se aflau sub autoritatea Mitropoliei Brăilei. 

 Dezastruosul război ruso-turc 1768 – 1774, urmat de conflictul 
austro – ruso – turc din 1787 – 1791 şi de noul război ruso – turc 
dîntre 1806 – 1812, vor folosi Dorogea ca principal teatru de 
război, distrugând aproape în totalitate localităţile din zonă. 
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 După Războiul de Independenţă, Dobrogea devine provincie a 
României, Mangalia fiind cuprinsă în cadrul judeţului Constanţa. 

 

Evoluţia tramei stradale şi a parcelarului 

 Suprapunerea unei multitudini de straturi de viaţă urbană pe 
acelaşi teritoriu, relativ restrâns ca suprafaţă, adus, din nefericire, la 
dispariţia aproape totală a unora din etapele de evoluţie a oraşului. 

 Perioada antică, fie ea greacă sau romană, cu rigoarea geometrică 
de alcătuire străzilor şi cvartalelor, cu poziţionarea strictă a zonei sacre, a 
celei civice şi a celei comerciale, un mai pot fi suprinse decât fragmentar, 
în cercetări arheologice ocazionate de noile construcţii care au invadat 
oraşul. 

 Deşi destul de importante ca număr, cercetările arheologice 
efectuate până în prezent nu au putut contura, în afară de traseul relativ 
clar al zidurilor de incintă, un plan al oraşului antic. 

De asemenea, porţiunile mai însemnate din ansamblurile urbane 
descoperite în prima parte a sec, XX, au fot agresate continuu, până la a 
ajunge astăzi aşa zise zone de rezervaţie, înţărcuite, neaccesibile, inundate 
de vegetaţie, din care nimeni un poate desluşi nimic din forma şi 
importanţa lor de odinioară. 

 Trama stradală medievală se mai păstrează sporadic mai ales în 
două nuclee: zona bazarului (străzile Vasile Pârvan, Vasile Alecsandri, 
Mărăşeşti) sau zona (acum încadrată între blocuri) a str. Kogălniceanu şi 
Delfinului. 

 În rest, sunt dominante trama şi parcelarul epocii contemporane, 
care a suprapus celelalte etape istorice, ignorându-le. 

  

Evoluţia fondului construit, tipologie şi caracteristici 

 Amintirea cetăţii antice a Callatis-ului, nu se mai păstrează decât 
în două mici nuclee de rezervaţie, fără a constitui prezenţe 
volumetrice clare, restaurate, care să dea o minimă idee despre 
modul de a fi al vechilor cartiere din polis-ul grecesc, din cetatea 
romană sau din oraşul bizantin. 

 Oraşul medieval nu mai are nici el reprezentanţi la nivelul 
fondului construit, cu excepţia moscheii Esmahan Sultan şi a 
cimitirului din jur. 

 Oraşul modern, al sfârşitului de secol XIX, început de sec. XX, 
mai poate fi ghicit, în unele zone din centrul Mangaliei, prin 
casele albe, cu fornton specific (semicircular încadrat între doi 
piloni scurţi) în axul central al faţadei sud, cu acoperişurile de 
olane, sau prin clădirilor comercianţilor mai înstăriţi, din zona 
bazarului, cu etaj, cu prăvălii la parter. 
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 Dar aceste relativ puţine exemple sunt îngropate efectiv, după 
chioşcuri şi tarabe de tot felul, din materiale şi de culori diverse, 
care denaturează total aspectul, chiar pe cel de bazar, al zonei 
comerciale vechi. 

 Mai bine, păstrate, şi fizic dar şi ca integrare în sit şi în peisaj sunt 
clădirile, cu certă valoare arhitecturală, ridicate în perioada 
interbelică şi apoi în anii „60, pentru staţiune, în principal suita de 
vile de pe faleză şi tronsoanele de blocuri cu trei nivele din partea 
sudică a b-dului Republicii. 

 Arhitectura ultimelor decenii de comunism, extinsă mult mai mult 
decât era cazul, peste oraşul vechi, a lăsat totuşi exemplare de 
interes în noile staţiuni ridicate la nord de oraş, care fac acum 
parte din teritoriul administrativ al Mangaliei: staţiunile  Saturn, 
Olimp, cap Aurora. 

 

Structurarea evoluției moderne a sistemului teritorial prezentată mai sus, 
ghidează pe cea particularizată a Mangaliei. Au fost necesare însă, subdivizări  ale 
acestui parcurs, subliniind în cele ce urmează, pe cât posibil nuanțat, perioade în 
care s-au definit trăsături, s-au produs evenimente ce au schimbat viața 
comunității, s-au realizat relaționări particular-general în teritoriu. 

 

Pentru că perioada otomană este evidențiată ca una din cele mai lungi din 
evoluția istorică a sistemului teritorial menționat se cuvin următoarele 
concluzii/considerații privitoare la evenimentele ce au marcat evoluția 
Mangaliei: 

o La mijlocul secolului al XV-lea, cucerirea otomană depășește orice 
obstacol, dobândind Constantinopolul și întinzându-și stăpânirea pe toată zona 
malurilor Mării Negre, până în Moldova și Crimeea. Kara Deniz (n.a.: numele 
turcesc/supranumele Mării Negre) va fi, pentru trei secole, un adevărat "lac 
turcesc" ce va servi aprovizionării Porții; 

o În perioada Evului Mediu, istoria Mangaliei este lipsită de prea 
multe documente și astfel devine confuză; cucerit de turci, orașul a fost ars 
și distrus; în condițiile în care turcii construiau doar bordeie din chirpici 
și lemn, prima clădire construită de ei, după cucerire, a fost geamia, 
localizată în aria sudică, în afara cetății distruse de ei. "Așa a început 
Pangala și mai târziu Mangalia, ca o aglomerație de bordeie de chirpici și 
lemn, și altele în piatră, fără nici o ordine, și nici preocupări artistice, cu 
străzi întortocheate și fără aliniament, printre care geamia era singura 
construcție oficială, cu minaretul ei în piatră de talie. Probabil mai târziu, 
când timpul a început să niveleze ruinele și să le acopere cu pământ s-au ridicat 
case și bordeie pe vechile ruine, într-o dezordine naturală și poetică, cu 
caracteristici orientale."(Eleutheriades, 2011); 

o La nivelul secolului al XVII-lea, orașul părea să arate înfloritor și frumos, 
populat cu mulți negustori ce trăiau în case solide (conform relatărilor 
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călătorului turc Evliya Celebi); împotriva incursiunilor căzăcești, casele erau ca 
niște fortărețe cu ziduri  groase  și  înalte  de  piatră  și  porți  întărite  cu  drugi  
de  fier.  Pământul  era proprietate musulmană și Mangalia era considerat "oraș 
sfânt"; 

o În secolul al XVIII-lea se înregistrează o mare decădere economică, iar în 
timpul războiului ruso-turc din 1828-1829, Constanța și Mangalia sunt 
distruse, astfel că la 1828, Mangalia era considerat ca orășel fără port; el 
era însă centrul cazalei ce ținea de sangeacul Varna (în caza figurau 36 de 
localități, sate și cătune  cu populație turco-tătară). 

 

În perioada 1879-1909, după războiul de independenţă ce adusese României 
eliberarea de sub dominaţie străină, după patru secole a urmat un anevoios 
proces de reorganizări și îndreptări administrative. Au fost emise: Legea pentru 
organizarea Dobrogei (9 martie 1880), Legea pentru regularea proprietăţii 
imobiliare în Dobrogea (3 aprilie 1882) ce a încurajat vânzarea terenurilor 
statului şi colonizarea Dobrogei cu români din stânga Dunării şi stabilizarea 
celor sosiţi, prin diferite avantaje (inexistente în acel timp, în regat sau în 
Transilvania), Legea pentru împroprietărirea luptătorilor din războiul de la 
1877-1878 (2 aprilie 1902), completată de o altă lege din 5 mai 1912 care 
oferea facilităţi urmaşilor în linie directă ai luptătorilor din războiul de 
independenţă. 

Legat de noua etapă istorică menționăm: 

 

o După încheierea păcii din 1878 și revenirea oficială a Dobrogei la 
România se fac eforturi mari de dezvoltare și modernizare a zonei, dar în 
cazaua cu așezări slab populate se remarcă "Mangalia, așezare mică, animată 
de activități agrar-păstorești, de o activitate portuară redusă, aproape 
inexistentă, marcată încă de amintirea ideii de oraș".(Cojocărașu, 2013) 

o Adoptarea legii pentru organizarea Dobrogei face ca după 1880, și în 
Mangalia să se așeze multe familii de români din toate regiunile țării, 
atrase de posibilitățile de împroprietărire (în 1899 existau 1607 locuitori); 

o Preluarea oficială a administrației în Dobrogea s-a petrecut la 23 
noiembrie 1878; prefectul de Constanța, Remus Opreanu a anunțat plecarea 
trupelor ruse din județul său abia la 4 aprilie 1887, făcând formalități și petru 
Mangalia;  primul primar consemnat al Mangaliei, la 1887 era Nicolae 
Poppov; 

o Avantajată de întoarcerea la Dobrogea care era o regiune privilegiată 
natural, Mangalia era totuși, oarecum izolată în sud-estul provinciei 
dobrogene, departe de zonele atractive, având o populație săracă, cu 
mentalități dominate de islamism, cu activități agricole, dar care, păstrând 
amintirea unui trecut înfloritor, a redevenit reședința plasei cu același nume, 
bazându-se pe sistemul administrativ zonal existent; 

o După debutul colonizării cu populație românească a plășii, respectiv  a 
Mangaliei, curând s-au înregistrat așezări românești; împroprietărirea 
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coloniștilor prin Legea rurală a lui Cuza, din 1864, asociată însă cu erori 
strecurate privind faptul că nu toți ce au luat pământ aveau acte în regulă, a 
generat apariția unei categorii de mari proprietari funciari (se revânduseră 127 
000 ha în loturi de peste 100 ha în Mangalia, Constanța și Medgidia); 

o Din 1890 s-a început și un experiment silvic inedit (1890-1910) menit să 
combată deșertificarea: plantarea pădurii Comorova; operațiunea dorită și 
susținută de Carol I a fost sprijinită de Academia Română (inițial au fost 800 ha 
între Costinești și Mangalia, apoi s-a extins la 1000 ha în perioada interbelică); 

o Cele două războaie balcanice au produs neajunsuri indirecte Mangaliei, 
chiar dacă s-au desfășurat departe de teritoriul său; zonă de frontieră cu 
Bulgaria, teritoriul orașului era supus unei agitații a populației care, în multe 
cazuri și-a părăsit domiciliile, pentru Constanța sau împrejurimi, la întoarcere 
găsindu-și locuințele ocupate de bulgari; 

o În aceeași perioadă, Mangalia și-a pierdut și statutul de așezare de frontieră și 
nu a mai atras investiții notabile, nici chiar în aria activității portuare; doar 
potențialul balneo-climateric a fost reconsiderat și turismul de vară cu prețuri 
moderate era din ce în ce mai practicat; 

o La începutul secolului al XX-lea, dezvoltarea Mangaliei a fost extrem de 
sincopată, distrugerile și epidemiile au marcat decăderea meșteșugurilor și 
comerțului, totul fiind redus la agricultură, creșterea oilor, vitelor și cailor; 
industria foarte modestă se axa doar pe prelucrarea produselor agricole; 

o Primele lucrări edilitare s-au declanșat după ce, la distanță de Mangalia, un 
tsunami cauzat de un mare cutremur (31 martie 1901) a devastat țărmul Mării 
Negre; în 1893 începuseră lucrările de refacere a portului, iar în 1905 se vor fi 
terminat două diguri de apărare contra valurilor, construite din piatră 
(unul la N-E, pe urmele cheiului genovez submers, cu două pontoane fixe și 
un far verde, celălalt la S, cu un far roșu ce a devenit un simbol al orașului); 

o S-a apreciat, după 1878, că Mangalia ar putea deveni principal port al 
țării, dar condițiile naturale și situația tehnică reală a portului existent au dat 
prioritate portului Constanța; totuși, în 1889, s-a înființat Căpitănia 
Portului Mangalia, cu rol de reglementare a traficului maritim în zonă; 

o Pentru refacerea portului s-au antrenat mai multe competențe, între care și ce 
a cunoscutului inginer Anghel Saligny care a studiat pentru prima oară 
problema eroziunilor și, respectiv a înnisipărilor, propunând realizarea unui dig 
submersibil, așezat în mare pentru constituirea treptată a unor plaje artificiale; 

o Martorii locali care constataseră acțiunea de depunere pe fundul mării a 
nisipurilor aduse de curenții naturali, salvatoare pentru ruinele existente; 
construirea digurilor ulterioare (două diguri au format un fel de mic port) a 
contribuit la formarea, în decurs de 10 ani a uneia din cele mai frumoase plaje 
ce înainta în mare și în lungul digului, singura plajă cu faleză. 

o "După o monedă rĕmasă de pe timpul luĭ Caracala, se vede că orașul a fost 
fortificat și cu porțĭ, ceea ce însémnă, că sub Romanĭ era destul de mare și că 
portul sĕŭ era vizitat de o mulțime de vase. 
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Genoveziĭ în vécul de mijloc, făcuseră din Mangalia un port destul de mare 
dacă judecăm după lungimea cheuluĭ, ale căruĭ ruine se vêd și astăzĭ și nu e de 
necrezut, că cifra populațiuniĭ să fi fost prin vécurile XII și XIII de 30.000 suflete. 

Urmele întăririlor ce aŭ înconjurat orașul se pot vedea încă și sunt destul de 
pronunțate, maĭ ales în partea de Nord, lângă cazarma infanterieĭ. 

În 1850, orașul Mangalia era reședința districtului cu acest nume și nu numĕra 
maĭ mult de 80 case, locuite de 75 Turci și 5 rayale (Bulgarĭ), în total cam 
vre-o mie suflete. Acéstă populațiune se ocupa mai mult cu pirateria, de cât cu 
comerțul grânelor. 

Portul expus vênturilor de Nord, naufragiile eraŭ dese vara, și maĭ cu sémă 
iarna, din 

causa cețeĭ și vaĭi de nenorocițiĭ navigatorĭ, carĭ cădeaŭ în cursele 
Mangalienilor, renumițĭ prin hoțiile lor pe Mare. 

[.....] În 1829, orașul a fost distrus; ciuma se încinsese; se crede că a fost adusă 
acĭ cu muniția, luată de la ómenĭ, care muriseră de acéstă bólă, în alte părți ale 
teatrului de operațiunĭ. 

Hagi-Mehmet-Aga, un bătrân de 80 anĭ, afirma în 1850, că bunicul sĕŭ a vèᶁut 
digul, care apăra altă dată vasele din port, contra vénturilor. Acest zid avea o 
lățime așa de mare, ca douĕ căruțe puteaü merge álăturĭ pe el. 

Din bătrânĭ, bunicul luĭ Mehmet scia că acel dig era ornat d´asupra cu 
statuĭ de marmoră. 

Construcția diguluĭ [....] se urcă la o vechime înaintată, acum (1850) e la 2 
picióre sub apă, și când Marea e liniștită, se zăresce în câte-va părțĭ. 
Începe din partea orașuluĭ numită Kisle-Burca (azĭ este biserica greacă) și 
merge la mare, până în depărtare de 80 metrĭ, lasând între zid și țărm un loc 
gol (portul). 

Intrarea năvilor în port se prelungesc până aprópe de lacul Mangalia, care 
comunică cu Marea (1850). 

[....] În rĕzboiul din 1877, Mangalia de 3 ori devastată și arsă de bașĭ-buzucĭ, a 
fost redusă la o grămadă de ruine, iar populațiunea fugise în masă. 

Numaĭ după venirea Rușilor, câte-va familiĭ încep a se reîntórce și s´a putut 
evalua populația orașuluĭ la 1600 suflete aprópe. 

Astăzĭ orașul rĕsare din ruine; are câte-va strade curate, case marĭ; vechiul 
conak turcesc s´a prefăcut din 1890, într´o măréță clădire încăpătóre sub-
prefecturiĭ și judecătoriĭ; totușĭ orașuluĭ îĭ mai trebue mult, ca să iasă din 
starea mizerabilă, în care a zăcut în decursul vécului al XIX-lea. 

Se crede că Mangalia va deveni un port maritim de óre-care importanță, de 
aceea se construise un solid pod de lemn lung de 150 metrĭ în Mare 
(capătul de la țărm începea de la Primărie); dar în urmă vĕzându-se că nu 
aduce nici un folos, s´a lăsat în părăsire, iar acum nu maĭ există. 

În timpul veriĭ, orașul este vizitat de câte-va familiĭ, pentru băile de Mare și 
cele sulfuróse. Pretutindenĭ în Dobrogea, Marea nu are plaje maĭ întinsă și maĭ 
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frumósă ca la Mangalia la închizătura laculuĭ, apoi apele sulfuróse ne-avênd 
instalațiunĭ, sunt fórte puțin căutate. 

Numai făcêndu-se o linie ferată de la Constanța saŭ Medgidia, Mangalia ar 
putea căpăta importanța ce merită. Lacul sĕŭ ar oferi un excelent adăpost 
marineĭ nóstre de rĕsboiŭ și portul Mangalia cu puține cheltuĭelĭ, reparându-ĭ-
se digul genovezilor, ar putea să fie frequentat de vapóre. De sórta orașului ar 
depinde aceea a întregiĭ plășĭ Mangalia, căcĭ comerțul fiind mai activ în port, 
populațiunea ar eși din starea de acum înapoiată, agricultura și crescerea 
vitelor ar lua un maĭ mare avênt. 

Ca construcțiunĭ, orașul ar putea fi împărțit în douĕ: partea de pe cósta Măriĭ 
până la Conak,are case maĭ marĭ, spațióse și higienice, strade largĭ, drepte, 
curate și pavate; a doua este mahalaua tătăréscă cu case micĭ, pe alocurea 
bordeie, strade strâmte, întortochiate și murdare. 

Ruinele daü un aspect trist, care unit cu cântecul cobitor al cucuvaieĭ, fac 
călătoruluĭ impresia unui cimitir locuit. 

[....]Comuna se învecinesce la N. cu Tatlageac; la V. cu Gheringek; la S. cu 
Sarighiol și la rĕsărit cu Marea. 

[....] Biserici sunt douĕ: una grecească foarte vechie, are hramul Sf. Nicolae și 
una românească, cu hramul Sf. Gheorghe, clădită în 1881; fie-care are preotul eĭ 
și câte 2 cântărețĭ, protestanțiĭ au o casă de rugăciune. Giamiĭ sunt douĕ cu treĭ 
hogĭ; pe lângă douĕ din ele e câte o șcólă. 

La Mangalia converg 3 șosele; de la Constanța, Topraisarĭ și 
Caraomer."(Ionescu, 1904) 

 

Înainte de Primul Război Mondial, începutul acestuia și perioada interbelică: 

o La finele secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, Mangalia 
începuse să fie cunoscută pentru turiștii intelectuali care își cumpărau terenuri, 
punând bazele unui cartier de vile aproape de mare, în nord-estul orașului; în 
centru se afla un singur hotel "Stamatopol", frecventat de scriitori, artiști, 
oameni de afaceri; până în 1944 se regăseau impresionant de multe 
cârciumi, cafenele, simigerii și cofetării (unele cu caracter sezonier) care 
deserveau mai ales turiștii; 

o La 1899, Mangalia este declarată prima stațiune climaterică maritimă și 
balneară din România, după ce analizele de laborator relevaseră că apele sale 
minerale sunt sulfuroase, alcaline, ușor cloruro-sodice și iodurate; 

 

o Activitățile comerciale și bancare s-au dezvoltat pe artera principală a 
orașului, pe drumul spre port, unde existau depozite de cereale și cherestea, 
comercializate și transportate pe mare; 

o La finele secolului al XIX-lea "Mangalia a rămas așa cum era, cu aspectul 
modest de case de piatră, de chirpici și de lemn. S-a încercat să se facă un 
stabiliment de băi la lac, unde apa sulfuroasă și radioactivă era făcătoare de 
minuni. S-a inițiat o alee care ducea înspre băile de pucioasă și o grădină 
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publică în sudul orașului. Toate au rămas neterminate, când a izbucnit 
Războiul din 1914 și un submarin german a bombardat bordeiele orașului." 
(Eleutheriades, 2011); 

o La 2 septembrie 1916, Mangalia a fost bombardată de armatele 
bulgare, cu aproape 200 de obuze, fiind din nou distrusă; orașul a intrat sub 
ocupația armatelor germano-bulgare, dar și a populației nerefugiate de turci, 
bulgari, găgăuzi și țigani; abia în 1918 s-a reinstalat puterea românească, dar 
urmele războiului erau adânci; 

o Dezvoltarea orașului imediat după război s-a bazat pe colectarea cerealelor 
din regiune, s-au construit șiruri de magazii, iar mica burghezie și-a construit 
case mai mari și mai confortabile; s-au construit, de asemenea câteva 
hoteluri/hanuri plasate în spatele unor construcții cu parter și etaj; 

o După război, recunoașterea parcelărilor, recunoașterea loturilor și 
împroprietărirea în Plasa Mangaliei s-au făcut tot după legea din 1882, 
modificată până în 1908; s-au parcelat loturi mari și mici, s-au rezervat locuri 
de școli și așezăminte religioase, s-au delimitat vetre de așezări; 

o Revenirea la normal a vieții Mangaliei s-a făcut treptat, începând cu re- 
dezvoltarea micului comerț și cu activitatea balneară, în forme primare; 
principalul punct de atracție era plaja foarte lungă, cu acces ușor pe 
faleză, cu nisip fin și curat; mai erau interesante sursele de apă cu proprietăți 
curative cunoscute de pe vremea romanilor; a crescut și interesul pentru 
helioterapia marină și la 1 mai 1920 a luat ființă Orfelinatul de copii 
"Olga M. Sturdza" prin grija Societății pentru Ocrotirea Orfanilor de Război 
din România, cu sediul la Iași; orfelinatul a funcțioat într-o clădire cu etaj; 

o Sanatoriul TBC osteo-articular a fost preluat de Ministerul sănătății și a 
devenit Sanatoriul Maritim de Tuberculoză Osoasă Mangalia; în sudul 
orașului s-a construit un Pavilion de helioterapie marină pe plajă (cu galerii 
pe care se scoteau paturile în cursul zilei, cu bucătării și servicii la parter și 
camere de personal și serviciu medical la etaj); 

o În perioada interbelică, Mangalia și-a trăit viața liniștit, fiind din ce în 
ce mai mult frecventată de turiști; orașul arată cetatea în stare de ruină 
peste care s-a suprapus temelia orașului; lacul din sud reprezintă băile 
sulfuroase, vindecătoare de reumatism; relatări ale vizitatorilor sunt 
"prietenoase", relevând un orășel pitoresc cu atracții minore, dar plăcute; 

o În 1921 s-a început construirea unui hotel de cinci etaje, în centrul 
orașului (proprietar Bucur Pop care nu reușește să-l termine, vânzându-l 
Institutului general de Asigurări a Funcționarilor care îl încheie în 1947); blocul 
se va redenumi IGAF și va fi criticat pentru agresivitatea profilului său; 

o Din 1933 funcționează un serviciu Salvamar și se preconizează apariția 
unei mari stațiuni balneare; la mijlocul deceniului 3 doar Mangalia, Techirghiol 
şi Balcic figurau într-o clasificare a staţiunilor (într-un clasament al staţiunilor 
după importanţa lor, inclus în proiectul „Regulamentului de construcţiuni în 
staţiunile balneo- climaterice” din 1928, Techirghiol – Movilă figurează în clasa 
I, Mangalia în clasa II şi Balcic în clasa IV - conform AN-AIC, fond MLP-CTS, 
dosar 479/1928, f. 10.-; în anul 1938, Ministerul Sănătăţii şi ONT includ, 
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printre cele 166 staţiuni balneare sau climaterice şi localităţile Mamaia, 
Mangalia, Eforie, Techirghiol, Sulina; Idem, fond Ministerul de Interne, dosar 
892/1940, f. 1-7). 

o În 1937, în cartierul de vile din nordul orașului s-au pus temeliile 
unui nou Sanatoriu Balnear pentru Copii cu 200 paturi (azi Spitalul 
Municipal al orașului, proiectat de arh. Grigore Ionescu); 

În 1936-1937, oraşul avea primărie, pretură, judecătorie mixtă, percepţie fiscală, 
serviciu  sanitar-veterinar,  vamă,  pompieri,  poliţie,  punct  de  pescărie,  oficiu 

poştal şi telefonic, căpitănie de port, oficiu local de cură şi turism, sindicatul 

proprietarilor, sindicatul muncitorilor, o biserică ortodoxă şi două geamii, două 

şcoli primare, sanatoriul pentru combaterea tuberculozei la copii, dispensar de 

stat, un orfelinat, muzeu de antichităţi, cămin cultural, societate de vânătoare, o 

bancă populară, trei mori, o fabrică de ulei, o fabrică de cărămidă, herghelia 
statului, parc comunal, uzină  

Completarea cu dotări tehnico-edilitare a  făcut din Mangalia un orășel apreciat 

de numeroși intelectuali care se bucurau de calitățile de stațiune și de peisajul 

pitoresc  (Nicolae  Iorga,  Vasile Cârlova,  Gh. Petrașcu,  Nicolae Tonitza,  Francisc 

Șirato, Ion Țuculescu, etc.); s-au mai realizat rețele de comunicație, între care se 

remarcă relaționarea pe cale ferată, finalizată cu inaugurarea, în 1938, a Gării 

Mangalia, în prezența lui Nicolae Iorga; s-au mai construit, de asemenea, câteva 

întreprinderi industriale mici; în același an s-a instalat lumină electrică, furnizată 

de o uzină care funcționa câteva ore pe noapte la moara lui 

 

Al doilea Război Mondial și perioada imediat următoare: 

o În timpul celui de-al doilea război mondial; Mangalia a fost bombardată 
de mai multe ori; s-au distrus mai multe clădiri din centrul orașului, printre 
care și sediul vechi al primăriei și un mic atelier de fierărie de lângă Hala 
Centrală; orașul a pierdut 28 de eroi; 

o După război, vizita ministrului Lucrețiu Pătrășcanu la Mangalia prefigura noua 
epocă comunistă ce urma să se instaleze; 

o Tot după război, viața a continuat lin, rezumând aspirațiile oamenilor 
la strictul necesar; a urmat însă o evacuare forțată de populație, după 1952, 
iar o mare parte din oraș s-a demolat; s-au dărâmat biserica Greacă, 
cârciuma lui Veteranu, unde venea vara, Tonitza, Piața Eroilor din centrul 
orașului (inclusiv statuia de broz a soldatului cu pușca), magazii de cereale, 
cafenele, hotelurile Brusalis, Comino, Lascăr, s-a transformat strada principală 
cu prăvălii și salcâmi, etc. 

 

Perioada anilor ´50-´60: 

o La Mangalia, ca în multe locuri din țară s-au petrecut importante operațiuni de 
deportare a locuitorilor; 
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o În anii 1955-1957 s-au început demolări care au lăsat la iveală doar un 
triunghi format din trei străzi, deasupra ruinelor vechii cetăți Callatis, el se află în 
spatele hotelurilor de pe faleza orașului, păstrându-se câteva case acoperite cu 
olane; 

o "Cu ocazia înfiinţării noului Port militar, între Marea Neagră şi Lacul 
„Mangalia” s- a săpat şi dragat un Canal de navigaţie, peste care s-a 
construit şi primul Pod metalic rabatabil (rulant) din ţară, cu închidere şi 
deschidere automatizată. Această construcţie hidrotehnică de unire a celor 
două ape, importantă la acea vreme, s-a executat între 1952-1955. A fost 
începută de către Societatea Economică Româno- Sovietică (“SOVROM”) şi 
terminată de către Direcţia Generală a Serviciului Muncii (D.G.S.M.). 

În Antichitate, acest lac avea legătură cu marea. De-a lungul timpului, 
datorită formării dunelor subacvatice de nisip, acesta s-a separat de mare, 
devenind un liman maritim. După 1955, Lacul „Mangalia” a devenit primul 
Port militar al României, unde, în prezent, îşi desfăşoară activitatea o 
puternică bază militară navală."(Ninu, 2016. 

Studiile “reconstrucţiei” litoralului şi a oraşului Mangalia au fost realizate de 
colectiv de arhitecţi de la I.C.S.O.R. Bucureşti, din care au făcut parte: 

Lăzărescu (coordonator), Antonina Aioanei, Viorica Bruchental, Gabriel Korn, 

Bălan, D. Teodoriu, P.  

"La Mangalia, reconstrucţia a început în anul 1958, pe baza unui proiect realizat 
mai mulţi arhitecţi, coordonaţi de Cezar Lăzărescu. Faleza Mangaliei a intrat 

circuit în 1959, cuprinzând “ansamblul de odihnă”, respectiv hotelurile Scala, 

Astra, Orion şi Zefir, restaurantul Cazino şi grupul de vile de vacanţă 

exclusiv  nomenclaturii, cunoscute  şi  azi  ca  “vilele  speciale”,  fiind  proiectată  

arhitecţii Cezar Lăzărescu, Dinu Gheorghiu, Egon Wiener, Constantin Ionescu, 

Sulescu,  

 

În aceeaşi perioadă s-a “reconfigurat” strada Puşkin (actualele Ştefan cel Mare 
Constanţei), prin arhitecţii Ion Naniţchi, Violeta Morariu, A. Florea, coordonaţi de 

 
Schița ansamblului (din arhivele ICSOR) 
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acelaşi Cezar Lăzărescu. În 1960 s-a construit localul Sfatului Popular 

sediu al primăriei). În 1963 a fost dată în folosinţă Casa de Cultură din 

“opera” arhitectului Nicolae Vlădescu" (Cojocărașu,  
În anii 1959-1960, conform proiectului arhitectului Dinu Gheorghiu, a fost 
un sanatoriu balnear cu 500 de paturi şi bazin acoperit cu pânze 

beton armat, dispuse în evantai – actualul Sanatoriu Balnear, iar arhitectul 

a proiectat Sanatoriul de Copii - clădirea Spitalului Municipal  

Pentru Serbările estivale organizate tradițional de Ziua Marinei Române, la 
viceamiralului ing. Grigore Marteș, între 1963-1966 s-a edificat Amfiteatrul 

care îi poartă azi numele; edificiul public este situat pe malul mării, în 

portului  turistic,  pe  latura  sudică  a  Digului  de  Nord;  construcția  are  

aproximativ semioval, urmărind curbura digului portuar și este compusă cu 

tribune și o arenă acvatică ce folosește chiar suprafața apei, protejată de 
vântu  

 

Edificarea "sateliților" Mangaliei: 

Turismul de masă a generat crearea, între 1967 şi 1973, a unui lanţ de staţiuni-
sateliţi ai Mangaliei. Este vorba – parcurgând spaţiul de la nord la sud – de 
staţiunile: Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn. Desfăşurarea 
fizică a lor este cuprinsă între lacul Tatlageac şi Mangalia, pe o distanţă de 
cca. 18 km. Le vom prezenta în ordinea desfăşurării operaţiunilor: 

Construirea staţiunii Neptun începe în anul 1965 şi capătă o formă 
închegată în 1967, adoptând o formulă cu „înverzire” puternică. Staţiunea are 
atuuri naturale importante: pădurea Comorova şi două lacuri de apă dulce, plaja 
cu lăţime destul de mare (50 - 100 metri), comună parţial, cu a viitoarei staţiuni 
Jupiter, desfăşurându-se pe cordonul dintre fosta mlaştină Comorova şi mare. 
Devenită ulterior aproape urbană, staţiunea cuprinde şi blocuri de locuit şi 
beneficiază de accesuri directe, inclusiv pe calea ferată, având chiar o mică 
staţie c.f. Importante dotări de agrement îi întregesc valoarea de staţiune balneară, 
fiind echipată şi cu o importantă policlinică de profil. Devine cu timpul una din 
cele mai cunoscute şi mai mari staţiuni – satelit. 

Ea înglobează şi o zonă destinată vacanţelor înalţilor demnitari şi unor 
importante reuniuni cu caracter oficial, căreia i se realizează un întreg suport 
„logistic” pentru evenimente şi  condiţii de asigurare a securităţii  persoanelor 
şi  obiectivelor (zona 

„specială” a stat multă vreme departe de „ochii lumii” în epoca „de aur” 
comunistă). 

o O variaţie volumetrică cu hoteluri mici (P+3 niveluri) face trecerea spaţială 
înspre nord, către o grupare de hoteluri înalte (P+13 niveluri), reprezentând 
debutul formării staţiunii Olimp. Ulterior, la limita plajei este edificat un 
ansamblu arhitectonic de referinţă compus din hotelurile Panoramic, Amfiteatru 
şi Belvedere, remarcabile pentru înscrierea în sit (un joc de volume care 
înglobează atât spaţiile de cazare, cât şi pe cele publice, într-o configurare 
terasată până la nivelul plajei) şi pentru înlănţuirea spectaculoasă a spaţiilor de 
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agrement aferente ansamblului (restaurante, cofetării, baruri, spaţii comerciale 
legate prin circulaţii deschise sau acoperite, îmbogăţite cu bazine cu apă, 
obiecte decorative, plantaţii). Modelarea volumetrică atractivă, plastica şi 
cromatica devin emblematice, totul fiind apreciat ca o foarte adecvată 
arhitectură 

„de litoral”; din păcate, ansamblul emblematic de arhitectură integrată în 
peisaj, al hotelurilor Amfiteatru, Panoramic, Belvedere din stațiunea Olimp a 
avansat între timp spre o gravă stare de delabrare, procesele de reabilitare 
fiind mult întârziate (ansamblul a fost propus spre clasare în LMI, încă din anul 
2010); 

 

Ansamblul hotelier Neptun (1967-1968) 

 

 

 

o În 1968 întră în circuitul turistic staţiunea Jupiter, concepută cu o omogenitate 
calitativă medie a spaţiilor turistice, ce înglobează chiar nivelul unor căsuţe de 
vacanţă grupate în Satul de vacanţă Zodiac. Un element - reper era 
complexul de agrement Paradis; stațiunea beneficiază de vecinătățile Pădurii 
Comorova și ale Lacului Jupiter și a Lacului Tismana. 
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Planul stațiunii Jupiter (Revista Arhitectura) 

o Similară din punctul de vedere al tipului de turism „găzduit” (turism „de 
masă”, îndeosebi pentru familii cu copii, subvenţionat pentru mulţi turişti 
sindicalişti), staţiunea Saturn, separată spaţial de celelalte, este o reală 
prelungire a Mangaliei şi intră în circuit în anul 1971. Specificitatea turistică 
menţionată şi transferul destul de direct al caracterului urban conduc la 
realizarea unor hoteluri cu confort diferenţiat, a unui camping, a două sate de 
vacanţă şi a multor spaţii comerciale. 

 

Schița stațiunii Saturn (Arhive Mangalia 

o În 1972 apare staţiunea Venus, situată între Jupiter şi Saturn. Structurată pe o 
formă ovoidală de plan urbanistic, staţiunea are o grupare volumetrică 
ierarhizată în jurul unui lac artificial, înconjurat de spaţiu verde. Grupări de 
vile în acest spaţiu verde creează o imagine pitorească, bine particularizată. 
Reper funcţional, barul Calipso desfăşura un program adecvat pentru turismul 
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în staţiunile litorale. 

Actualmente, multiple transformări au accentuat unele aspecte de dezordine. 
S-au alterat, de asemenea unele repere arhitecturale și funcționale ale stațiunii 
(hotelul în forma literei S de la intrarea dinspre Saturn, barul Calipso- există 
acum un complex hotelier cu același nume), s-au degradat spații publice. 

 

Schița stațiunii Venus (Arhive Mangalia) 

 

 

Ansamblu stațiunea Venus (Revista 

Arhitectura) 

 

o Ultima apărută în „constelaţie”, cea mai mică, dar şi cea mai rapid 
realizată (zece hoteluri şi opt restaurante construite în nouă luni şi jumătate), 
este staţiunea Cap Aurora. Inaugurată la 1 iulie 1973, are hoteluri grupate în 
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ansambluri terasate, amintind de emblematicul Olimp şi o plajă de cca. 500 
metri lungime, realizată prin construirea de diguri care au schimbat direcţia 
curenţilor maritimi, diminuând forţa şi dimensiunea valurilor. Staţiunea 
dedicată prin excelenţă relaxării, are mult spaţiu verde – suport pentru 
ansamblurile hoteliere, funcţiunile auxiliare (comerţ, alimentaţie publică) fiind 
diminuate strict la spaţiile de la parterele construcţiilor menţionate. 

 

Schițele de proiecte (Revista Arhitectura 6/1973) 

 

Operaţiuni urbanistice importante 

 Fondarea cetăţii doriene Callatis, prin folosirea unui sit natural favorabil 
şi folosind, probabil, principiile urbanistice caracteristice coloniilor 
greceşti din epocă; 

 Fortificarea cetăţii, în sec. IV î.Hr., construirea primelor instalaţii 
portuare, a marilor temple şi edificii elenistice. 

 Un aspect important al urbanisticii antice îl reprezintă alimentarea cu apă 
a oraşului. Cele mai puternice izvoare, care alimentează şi astăzi oraşul, 
sunt cele din zona Hagieni – Cascaia şi Gura Văii Başpunar. În aceste 
zone au fost descoperite tuburi de ceramică  şi cămine de decantare care 
au făcut patre din instalaţiile de apeducte ce alimentau oraşul în perioada 
antică. 

 Tot descoperirile arheologilor au scos la lumină şi preocuparea anticilor 
pentru sursele de ape sulfuroase din zona Bălţii Ciukur – Bostan, unde au 
fost găsite fragmente din apeductele romane. 

 Fortificările repetate ale oraşului, precum şi crearea – alternând cu 
distrugerea, în repetate rânduri a cartierelor extramurane; 

 Reconfigurarea oraşului ca oraş comercial, în epoca medievală – sec. XII-
XIV, cu reţea stradală neregulată, străzi înguste şi întortocheate, căsuţe 
mici şi înghesuite unele în altele. 

 Operaţiuni repetate de îndiguiri şi reformulări ale structurii portuare, 
legate în special de distrugerile provocate de furtuni, dar şi de nevoile, 
mereu modificate, ale funcţiunii portuare: militare, comerciale şi mai nou, 
de turism. 
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 Se poate remarca păstrarea, pe porţiuni destul de lungi, a traseului 
drumului roman ce unea Tomisul cu Callatisul – drumul de coastă, care a 
constituit permanent o axă de compoziţie N – S la care s-a raportat oraşul. 

 La începutul sec. XX apar primele operaţiuni moderne de urbanizare în 
zona centrală: se trasează noi străzi, drepte, largi, pavate, se construiesc 
case de dimensiuni mari, spaţioase şi igienice. Din nefericire, acestea 
suprapun (distrugând) vestigiile antice. În paralel, continuă să existe 
mahalaua tătărască, cu caracter rural. 

 Perioada interbelică conturează nucleul staţiunii: bulevardul ce coboară 
spre port, bordat de clădiri importante, amenajarea falezei şi a plajei, 
construirea sanatoriului şi a unui şir de vile de-a lungul falezei, 
amenajarea grădinii publice. 

 Urbanismul ultimelor decenii comuniste a trasat artere noi de circulaţie şi 
a adus cvartalele de blocuri în zona „intra muros”, ascunzând cele câteva 
nuclee de oraş de sec. XIX care s-au păstrat. 

 În ultimii douăzeci de ani s-au ridicat noi complexe hoteliere, vile şi 
locuinţe private, clădiri pentru servicii, care nu au mai ţinut cont de 
limitele de protecţie minimale impuse de legile de protejare a 
patrimoniului şi care, din punct de vedere estetic scapă oricăror reguli de 
volumetrie, aliniament, cromatică, ce ar putea aminti de  caracterul zonei 
istorice a oraşului. 

 

Concluzii referitoare la vechimea construcţiilor şi amenajărilor urbane şi la 
evoluţia localităţii 

 Mangalia beneficiază de unul din cele mai extinse şi importante situri 
arheologice din ţară, cuprinzând suprapuneri de aşezări de tip urban, 
începând din antichitatea greacă, apoi romană şi romano- bizantină. 

 Aceste valori au fot distruse sistematic, prin evenimente istorice şi prin 
aşezarea noilor etape de locuire, medievală, modernă şi contemporană, 
unele peste altele, fără păstrarea unor distanţe de protecţie. 

 Vestigiile Callatis-ului, nu mai sunt în prezent „lecturabile „ în oraş, decât 
prin intermediul exponatelor din Muzeu. Siturile sunt inaccesibile, 
nesemnalizate, acoperite de vegetaţie. 

 Partea veche a oraşului medieval, sub aspectul său de final de sec. XIX, 
mai poate fi, cu greu simţită, în zona străduţelor care formează bazarul, 
atmosfera poate fi detectată (comercianţii care stau încă pe scăunele mici 
în faţa prăvăliilor, cu marfa expusă la trotuar, mirosul plăcintăriilor, 
umbra teilor), dar aspectul estetic este puternic deteriorat. 

 O parte a clădirilor şi amenajărilor urbanistice de la mijlocul sec. XX se 
constituie într-un ansamblu valoros – arhitectural şi ambiental, ce 
îmbogăţeşte partea de sud a oraşului. 
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 De asemenea, arhitectura hotelieră a anilor „80 din zona turistică de la 
nordul oraşului se constituie într-un ansamblu valoros, atât din punct de 
vedere arhitectural – urbanistic cât şi pentru dezvoltarea economică 
viitoare a  Mangaliei. 

 

Trecerea   în revistă a unor   momente semnificative   din evoluția  teritoriului 

municipiului Mangalia evidențiază: 

 Epoca "modernă" în care s-a configurat teritoriul Mangaliei așa cum se 
regăsește, în linii mari, în zilele noastre a relevat, aproape permanent, că 
după perioada înfloritoare a cetății antice Callatis, nu s-a mai dezvoltat 
decât o așezare modestă, adeseori fragilă, marcată de amprenta 
îndelungatei dominații otomane și afectată din când în când de 
evenimente istorice grave (războaie diverse); 

 Configurarea teritoriului acestei așezări s-a suprapus aproape indiferent 
peste ruinele cetății, lăsând vederii doar urme modeste care nu reușesc să 
exprime concludent importanța acesteia; 

 Lunga dominație otomană a teritoriului a influențat profund morfologia 
urbană, ocupațiile și tradițiile, scara aspirațiilor umane, fapt ce a 
determinat conservarea unui organism urban cu multe trăsături aproape 
rurale, singurele intervenții structurale ale epocilor moderne marcându-se 
aproape stângaci pe teritoriul intravilan al orașului; 

 Aspirațiile de loc central alimentate de atribuirea unor funcții 
administrative în teritoriu (reședință de plasă, capitală de raion sau de 
județ) nu au fost exprimate prin sistematizări teritoriale semnificative 
(crearea unor locuri centrale bine conturate, construirea unor instituții 
și/sau ansambluri cu arhitectură semnificativă), inserțiile din perioada 
postbelică aflându-se și astăzi într-o stare de relativă izolare față de 
context; 

 Singurul aspect care s-a făcut din ce în ce mai mult simțit în timp, în 
dezvoltarea Mangaliei a fost evidențierea vocației balneo-turistice pe care 
i-au favorizat-o pziționarea geografică și condițiile climatice. 

 

Succesiunea în timp a etapelor de dezvoltare ale orașului în cadrul aceluiasi 
spatiu fizic au dus la disparitia urmelor orașului antic roman sau grec. Actuala 
configuratie a orașului este rezultatul interventiilor urbanistice din secolele XIX-
XX, în cadrul carora s-au pastrat foarte putine elemente izolate ce reamintesc de 
structurile urbane antice. Cu toate ca siturile arheologice reprezinta puncte forte ale 
orașului, ce pot sa sustina o identitate a comunitatii locale și sa ajute la revitalizarea 
zonei centrale și articularea sa cu tesutul urban periferic, acestea sunt izolate, 
inaccesibile, nevalorificate. 

 

ANALIZA PATRIMONIULUI ISTORIC 
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Până la primul război mondial se parcurge o etapă decisivă pentru configurarea 

sistemului teritorial Dunăre-Marea Neagră: 

 Sistemul se leagă printr-o reţea articulată de comunicaţii cu întregul 

teritoriu din sudul Carpaţilor şi, după 1878, cu Dobrogea; 

 Transporturile pe Dunăre sunt factorul decisiv al întregii dezvoltări a 
teritoriului; 

 Se înfiinţează Comisia Europeană a Dunării (C.E.D.) în 1856, care 

stabileşte cadrul juridic al Dunării şi mijlocul de întreţinere a canalului navigabil; 

 Se fac amenajări la vărsarea Dunării în mare, la Sulina – canalul 

navigabil Sulina, prin renunţarea la meandrele anterioare ale acestuia (1857); 

 Dunărea devine cel mai important drum turistic european.  

În perioada dintre cele două războaie mondiale: 

 Structura teritorială definită cu multă claritate până în 1934 de-a lungul 

Dunării şi relaţiile bine  fixate  ale  acesteia  cu  Marea  Neagră  –  atât  prin  

intermediul  deltei,  cât  şi  al „coridorului” Cernavodă-Constanţa au reprezentat 

„osatura” care, după 1920 nu a mai fost decât consolidată, fără a mai suferi 

transformări importante; 

 Unei bune părţi a teritoriului litoralului Mării Negre îi este fructificat 
potenţialul complex; 

 În 1927 a fost realizată calea ferată dintre Constanţa şi Eforie Sud, iar în 

1938 continuarea ei până la Mangalia; 

 În 1930 a fost dublată calea ferată Constanţa – Cernavodă, teritoriul 

dobrogean fiind astfel echipat cu traseele esenţiale de legătură între zonele aflate 

sub influenţa Dunării şi a Mării Negre. 

După Primul Război Mondial o dezvoltare rapidă caracterizează staţiunile de pe 

litoralul Mării Negre. Interesul pentru ele a apărut spre sfârşitul secolului al 

XIX-lea, după ce administraţia românească a început organizarea Dobrogei. 

Mangalia este, probabil, prima localitate considerată a fi staţiune balneară, 

urmată de Techirghiol-Movilă. În primii ani ai secolului următor a fost realizată o 

mare parcelare la Mamaia, de interes local, considerată a fi, în acel moment doar 

„plaja Constanţei”, legată de oraş printr-o linie ferată. Interesul era redus, în 

comparaţie cu staţiunile montane sau din zona de deal, care aveau deja o 

relativ îndelungată tradiţie. La mijlocul deceniului 3, de exemplu, doar Mangalia, 
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Techirghiol şi Balcic figurau într-o clasificare a staţiunilor (într-un clasament al 

staţiunilor după importanţa lor, inclus în proiectul 

„Regulamentului de construcţiuni în staţiunile balneo-climaterice” din 1928, 

Techirghiol – Movilă figurează în clasa I, Mangalia în clasa II şi Balcic în clasa 

IV - conform AN-AIC, fond MLP-CTS, dosar 479/1928, f. 10.-, pentru ca un 

deceniu mai târziu să fie recunoscute cu acest statut şi Mamaia, Eforie dar şi 

mai îndepărtata Sulină; în anul 1938, Ministerul Sănătăţii şi ONT includ, printre 

cele 166 staţiuni balneare sau climaterice şi localităţile Mamaia, Mangalia, Eforie, 

Techirghiol, Sulina; Idem, fond Ministerul de Interne, dosar 892/1940, f. 1-7). 

Ultimele reglementări semnificative din perioada interbelică sunt cuprinse în 

Legea administrativă din 1936. 

 
Zona Mangalia – Saturn 
Actualmente municipiu, Mangalia are ca localități componente aparținătoare 
stațiunile: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp. 
Evoluția sa bogată, parțial ilustrată și de analiza arheologică anterioară este 
evidențiată detaliat de Studiul istoric de fundamentare a viitorului Plan 
Urbanistic General al municipiului, aflat în proces de avizare (autor: arhitect, 
specialist MC Doina Petrescu). Conform acestui studiu, completat cu informații 
din surse documentare diverse putem trece în revistă o serie de evenimente 
istorice precum: 
 Sfârşitul sec. al VI î.Hr. – fondarea coloniei greceşti Callatis; 

 72 -71 Î.Hr. – cucerirea oraşului de către romani; 

 sec. I – II d.Hr. – atacurile popoarelor migratoare; 

 sec. VII d.Hr. – abandonarea oraşului în urma atacurilor avaro –slave; 

 sec. XII – XIV – revigorarea oraşului prin activitatea portuară, în 

special a neguţătorilor veneţieni, genovezi, raguzani; 

 înc. sec. al XV-lea – Dobrogea intră sub dominaţia otomană; 

 1593 – prima utilizare cunoscută a denumirii Mankalia; 

 1652 – călătoria lui Evlia Celebi, care lasă o descriere amănunţită a 

oraşului– port ce avea la acea vreme o situaţie înfloritoare; 

 sf. sec. sec. al XVIII-lea, înc. sec. al XIX-lea – războaiele ruso-turce şi 

austro- ruso–turce afectează puternic Mangalia care cunoaşte un proces 

accentuat de decădere şi ruralizare; 

 1877 – războiul aduce, prin jafuri și incendii, distrugere asupra localităţii; 
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 1878 – Dobrogea se integrează statului român şi devine o prioritate 

pentru redresarea economică şi edilitară; 

 Începutul secolului XX – primele manifestări ale staţiunii balneare Mangalia; 

 1913 – anexarea Dorogei de sud la România, aduce prosperitate 

Mangaliei, locuitorii Cadrilaterului preferând oraşul ca loc de negoţ – 

cumpărături; 

 perioada interbelică – se dezvoltă şi se organizează staţiunea balneară; 

 1959 - 60 – o nouă perioadă de dezvoltare a staţiunii balneare; 

 1977 – deschiderea şantierului naval; 

 1985 – deschiderea portului comercial. 

Selectând din informațiile prezentate în studiu, considerăm importante 

următoarele remarci: 

 În 1877 orașul avea de suferit de pe urma retragerii marcate de 

incendii și jafuri, a otomanilor; 

 Eforturile de refacere și recuperare a decalajelor de dezvoltare în 

Dobrogea, după integrarea regiunii la Statul Român sunt considerabile și au 

efect și asupra Mangaliei; ritmul refacerii sale este însă mai lent datorită 

așezării geografice excentrice și construirii portului Constanța; 

 În anul 1908, gazeta dobrogeană „Vocea Conştiinţei” 

descria“construirea a doua hoteluri, facerea băilor de mare şi pucioasă şi a 

câtorva case, printre care cea mai falnică era a fraţilor Paraipani, grădiniţa 

de la subprefectură, grădina publică şi un mic bulevard”. 

 Potrivit recensământului din 1912, în Mangalia existau 305 clădiri (69 

erau nelocuite), oraşul având 1926 de locuitori. Nu exista canalizare, apa se 

scotea din fântâni, iar drumurile erau parţial practicabile. În afară de 

existenţa unui port cu activitate redusă mai existau ca prezenţă productivă 

două cărămidării; 

 În deceniul patru se înaltă noi clădiri, perimetrul construibil al 

oraşului se extinde, se nivelează şi se plantează faleza. Vara, Mangalia începe 

să cunoască afluxul a tot mai mulţi turişti. În 1941 se consemnează prezenţa în 

sezonul estival a circa 6.000 de adulţi, respectiv a altor 6.000 de adolescenţi 

sosiţi prin oraganizaţia de tineret „Straja Ţării”. 
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„Deşi situată la 45 de km de Constanţa, pitoreasca şi liniştita staţiune balneară 

Mangalia este populată de un număr foarte mare de vizitatori. Au venit aici – 

scria în vara anului 1930, periodicul constănţean <Revista Bailor> - 

vilegiaturiştii din toate colţurile ţării, atraşi de eftinătatea pieţei de alimente şi 

a camerei de locuit. Plaja Mangalia, cu nisipul său, fin, este populată zilnic de 

către sezoniştii care işi fac cura băilor de soare sau de mare. La 2-3 km sunt 

băile sulfuroase unde suferinzii fac băi calde, care sunt foarte eficace. Pe 

litoralul mărei este construit de câţiva ani (1924) un sanatoriu unde vin copii 

debili din ţară pentru a se recreea”. 

 Tot în 1933, „Ziarul Ştiinţelor şi Călătoriilor”, consemnând progresele în 

dezvoltarea oraşului, îi prevede un viitor al unei mari staţiuni balneo-climaterice. 

„oraşul apare ca o îngrămădire de case moarte, albe, ce strălucesc în soare 

de nu te poţi uita la ele, cu negustori ce moţăie pe un scaun în faţa prăvăliei. 

Cu puţin mai spre nord de ruinele cetăţii Callatis înfloreşte astăzi Mangalia 

nouă. Aici au răsărit de curând o serie de vile frumoase, îngrijite şi aliniate de-a 

lungul ţărmului, aşa cum mai în toate staţiunile maritime cele mai moderne poţi 

să întâlneşti. Colţul acesta cu timpul va forma desigur mândria Mangaliei". 

 

Mangalia interbelică plaja şi oraşul 
Sursa:     

http://www.alternativaonline.ca/StudiiPontice1207.html 
 

 Marile transformări edilitare încep în anii 1959-1960 când se ridică primele 

ansambluri de blocuri, hotelurile de pe faleză, sanatoriul balnear (inaugurat în 

1960), stadionul și grădina-cinema. În 1963 se inaugurează și Casa de Cultură 

a Sindicatelor, emblematică prin mozaicul său decorativ de pe fațadă (autor: 

Jules Perahim); 
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 Astăzi Mangalia are în perimetrul său (teritoriul administrativ ce se întinde 

până la Olimp, având o suprafaţă de cca 54 kmp), importante dotări specifice 

vocaţiei turistice a oraşului aflat în proces de redimensionare. 

 Activitatea industrială s-a concentrat cu precădere pe domeniul 

construcţiilor navale, cel mai însemnat obiectiv industrial fiind Şantierul Naval, 

cel mai tânăr din ţară. 

 Din ianuarie 1985 a intrat în circuitul comercial şi noul port maritim, odată 

cu darea în exploatare a primelor dane. Noul port încorporează un bazin de 

peste 300 ha, cu diguri de apărare, cheiuri, reţele rutiere şi de cale ferată, 

depozite, macarale, etc. 

Din punct de vedere al patrimoniului construit remarcăm prezența unui număr 

mic de mărturii construite ale perioadelor de la sfârșitul secolului al XIX-lea 

și începutul secolului al XX-lea, clasate în Lista Monumentelor Istorice. 

Situl urban înscris în LMI 2015 (601 CT-II-s-B-02899 Sit urban 

municipiul Mangalia - Str. Frumoasei, Pârvan V, Mărășești, Alecsandri V., 

Eminescu M., 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul, Delfinului, str. Mircea cel 

Bătrân, str. Izvor - fără datare) păstrează parțial trama stradală a epocii 

medievale, atmosfera de târg-bazar, cu case din secolul al XIX-lea, albe, 

cu frontoane semicirculare și cu acoperișuri joase, cu olane, dar el este 

agresat de construcții improvizte de dughene și barăci din tablă, apărute 

necontrolat. O atentă restaurare poate aduce situl la nivelul de interes 

reclamat de specificul încă menținut. 

Se mai pot menționa, pe faleză şi în partea de sud a str. Republicii, câteva 
ansambluri de arhitectură; blocuri cu trei nivele, cu ferestre ritmate, cu 
obloane albe şi arcaturi la parter, amintind de vechile galerii comerciale 
medievale, ca și vilele în stilul modern al anilor ´50 -"60, înşiruite pe faleză, 
precum și clădirile Sanatoriului Balnear şi a Casei de Cultură, valori 
arhitecturale reprezentative pentru etapa modernă. 
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Mangalia 1960 
Sursa:      http://webcultura.ro/litoralul-romanesc-in-anii-60/mangalia-1960-

2/ 
 
Se mai pot remarca, în ultimă instanță amenajările falezei și plajei, 
începute în primele decenii ale secolului al XX-lea (punând în evidență și 
largi perspective interesante), esplanada Republicii și scuarul din fața Casei 
de Cultură. 

 

 Zona Balta Mangalia – Venus – Aurora 

 Zona Jupiter – Neptun 

 Zona Olimp 

Împreună cu stațiunea Saturn, stațiunile Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și 

Olimp au devenit, între 1967 și 1973, "sateliții Mangaliei", dezvoltați ca o 

consecință a dezvoltării turismului de masă. Desfăşurarea fizică a lor este 

cuprinsă între lacul Tatlageac şi Mangalia, pe o distanţă de cca. 18 km 

Construirea staţiunii Neptun începe în anul 1965 şi capătă o formă închegată 

în 1967, adoptând o formulă cu „înverzire” puternică. Staţiunea are atuuri 

naturale importante: pădurea Comorova şi două lacuri de apă dulce, plaja cu 
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lăţime destul de mare (50 - 100 metri), comună, parţial, cu a viitoarei staţiuni 

Jupiter, desfăşurându-se pe cordonul dintre fosta mlaştină Comorova şi mare. 

Devenită ulterior aproape urbană, staţiunea cuprinde şi blocuri de locuit şi 

beneficiază de accesuri directe, inclusiv pe calea ferată (cu o mică staţie). 

Importante dotări de agrement i-au întregit valoarea de staţiune balneară, fiind 

echipată şi cu o importantă policlinică de profil. A devenit cu timpul una din 

cele mai cunoscute şi mai mari staţiuni - satelit. Ea înglobează şi o zonă 

destinată vacanţelor înalţilor demnitari şi unor importante reuniuni cu caracter 

oficial, căreia i se realizează un întreg suport „logistic” pentru evenimente şi 

condiţii de asigurare a securităţii persoanelor şi obiectivelor (zona „specială” a 

stat multă vreme departe de „ochii lumii” în epoca „de aur” comunistă). 

O variaţie volumetrică cu hoteluri mici (P+3 niveluri) face trecerea spaţială înspre 

nord, către o grupare de hoteluri înalte (P+13 niveluri), reprezentând debutul 

formării staţiunii Olimp. Ulterior, la limita plajei este edificat un ansamblu 

arhitectonic de referinţă: hotelurile Panoramic, Amfiteatru şi Belvedere, 

remarcabile pentru înscrierea în sit (un joc de volume care înglobează atât 

spaţiile de cazare, cât şi pe cele publice, într-o configurare terasată până la 

nivelul plajei) şi pentru înlănţuirea spectaculoasă a spaţiilor de agrement 

aferente ansamblului (restaurante, cofetării, baruri, spaţii comerciale legate prin 

circulaţii deschise sau acoperite, îmbogăţite cu bazine cu apă, obiecte 

decorative, plantaţii). Modelarea volumetrică atractivă, plastica şi cromatica 

devin emblematice, totul fiind apreciat ca o foarte adecvată arhitectură „de litoral”. 

În 1968 întră în circuitul turistic staţiunea Jupiter, concepută cu o omogenitate 

calitativă medie a spaţiilor turistice, ce înglobează chiar nivelul unor căsuţe de 

vacanţă grupate în Satul de vacanţă Zodiac. Un element - reper este complexul de 

agrement Paradis. 

Similară din punctul de vedere al tipului de turism „găzduit” (turism „de 

masă”, îndeosebi pentru familii cu copii, subvenţionat în anii comunismului 

pentru mulţi turişti sindicalişti), staţiunea Saturn, separată spaţial de celelalte, 

este o reală prelungire a Mangaliei şi intră în circuit în anul 1971. 

Specificitatea turistică menţionată şi transferul destul de direct al caracterului 
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urban conduc la realizarea unor hoteluri cu confort diferenţiat, a unui camping, 

a două sate de vacanţă şi a multor spaţii comerciale. 

În 1972 apare staţiunea Venus, situată între Jupiter şi Saturn. Structurată pe o 

formă ovoidală de plan urbanistic, staţiunea are o grupare volumetrică 

ierarhizată în jurul unui lac artificial, înconjurat de spaţiu verde. Grupări de 

vile în acest spaţiu verde creează o imagine pitorească, bine particularizată. 

Reper funcţional, barul Calipso desfăşoară un program adecvat pentru turismul 

în staţiunile litorale. 

Ultima apărută în „constelaţie”, cea mai mică, dar şi cea mai rapid realizată (zece 

hoteluri şi opt restaurante construite în nouă luni şi jumătate), este staţiunea Cap 

Aurora. Inaugurată la 1 iulie 1973, are hoteluri grupate în ansambluri terasate, 

amintind de emblematicul Olimp şi o plajă de cca. 500 metri lungime, realizată 

prin construirea de diguri care au schimbat direcţia curenţilor maritimi, 

diminuând forţa şi dimensiunea valurilor. Staţiunea dedicată prin excelenţă 

relaxării, are mult spaţiu verde – suport pentru ansamblurile hoteliere, funcţiunile 

auxiliare (comerţ, alimentaţie publică) fiind diminuate strict la spaţiile de la 

parterele construcţiilor menţionate. 

Deși foarte interesante la început prin diversitatea arhitecturală și de 

amenajare peisageră, stațiunile menționate sunt marcate actualmente de grave 

denaturări din cauza unor intervenții necontrolate, rezultat al unor privatizări 

cu consecințe speculative distructive. Doar sporadic s-au făcut intervenții 

"recuperatoare" (ex.: reamenajări pentru turism dedicat familiilor cu copii la 

Cap Aurora). Trebuie luate în considerare inconveniente de natura spațiilor 

mici oferite de unitățile de cazare proiectate extrem de economic și a utilizării 

unor proiecte de structuri rigide, greu transformabile. Dar recuperarea valorilor 

construite din stațiunile menționate, ca și eliberarea de construcții provizorii 

inacceptabile de pe plaje și faleze a devenit imperativă. În egală măsură se 

poate menționa că plajele stațiunilor satelit (exceptând Saturn și Neptun) nu 

au fost niciodată de cea mai bună calitate, având în vedere construirea lor 

prea rapidă. Se poate remarca faptul că până și ansamblul emblematic de 

arhitectură integrată în peisaj, al hotelurilor Amfiteatru, Panoramic, Belvedere 

din stațiunea Olimp se află într-o gravă stare de delabrare, procesele de 
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reabilitare fiind mult întârziate (ansamblul a fost propus spre clasare în LMI, 

încă din anul 2010). 

 

Ansamblul hotelier emblematic de la Olimp 
 

ELEMENTE DE PATRIMONIU ANTROPIC PROTEJATE: 

Monumente istorice conform LMI- 2015 

CT-I-s-A-02696 Situl arheologic "Oraşul antic Callatis", municipiul 
MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie şi 
intrarea în portul comercial1  

CT-I-m-A-02696.01 Cetatea romană şi romano-bizantină sec. I - VII p. Chr., 
municipiul MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, 
Geamie Epoca romană şi şi intrarea în portul comercial  

CT-I-m-A-02696.02 Morminte hypogee paleocreştine cu inscripţii, municipiul 
MANGALIA,Pe şoseaua spre Albeşti, în zona intersecţiei cu str. Vârtejan, în 
dreptul Fabricii de lapte, staţia de betoane şi de biogaz, sec. VI – VII,  Epoca  
romano-bizantină  

CT-I-m-A-02696.03 Bazilică, municipiul MANGALIA, La S de stadion, lângă 
zidul incintă (latura de N), sec. V - VI p. Chr. Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.04 Clădire sec. V - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În 
marginea de SE a stadionului, Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.05 Necropolă sec. IV - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În 
marginea de V a oraşului, între calea ferată, drumul spre Albeşti şi grajdurile CAP, 
Epoca romano- bizantină  

                                                 
1 Conform adresei nr. 1585/ 30.10.2014 a Complexului Cultural Callatis, adresa este: între Sanatoriul 
balnear, str. Țepeș Vodă, str. Libertății, str. Sirenei, bd. 1 Decembrie și intrarea în portul comercial. 
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CT-I-m-A-02696.06 Zidul de apărare al cetăţii Callatis, municipiul 
MANGALIA, La S de oraş, lângă staţia de decantare, sec. VI a. Chr. - V p. Chr. 
Epoca greco-  

romană  

CT-I-m-A-02696.07 Necropola tumulară, municipiul MANGALIA, Între 
cartierul "Colonişti" şi Topitoria de în, în marginea oraşului ( cuprinzând lacul 
Blebea) sec. III - I a. Chr. Epoca elenistică  

CT-I-m-A-02696.08 Colonia greacă Callatis, municipiul MANGALIA, Între 
Sanatoriul balnear, Casa Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul 
comercial, de sec. IV - I a. Chr. Epoca greacă  

CT-I-m-A-02696.09 Mormântul "cu papirus”, municipiul MANGALIA În partea 
de V a stadionului, lângă Muzeu, sec. IV - I a. Chr. Latene2  

CT-I-m-A-02696.10 Necropolă, municipiul MANGALIA, Zona stadionului şi a 
Sanatoriului TBC, sec. IV - II a. Chr. Epoca elenistică3  

CT-I-m-A-02696.11 Mormântul cu boltă (scitic), municipiul MANGALIA, Pe 
malul lacului Mangalia, la V de satul 2 Mai, sec. IV - III a. Chr. Latčne - 
DISPĂRUT4 

CT-I-m-A-02696.12 Zid de incintă, municipiul MANGALIA Pe latura de S a 
stadionului, sub hala centrală şi piaţa actuală, sec. IV a. Chr. Epoca romană 

 

CT-I-s-A-02561 Sit arheologic subacvatic, platforma continentală a litoralului 
românesc al Mării Negre, cu componentele: 

CT-I-m-A-02561.01 Epoca medievală 

CT-I-m-A-02561.02 Epoca roamno- bizantină 

CT-I-m-A-02561.03 Epoca romană 

CT-I-m-A-02561.04 Epoca elenistică 

CT-I-m-A-02561.05 Epoca greacă 

CT-II-s-B-02899 Sit urban, municipiul MANGALIA Str. Frumoasei, Pârvan V.,  

Mărăşeşti, Alecsandri V., Eminescu M., 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul, 
Delfinului  

CT-II-m-A-02897 Casa Mehmet Hagi Ismail, municipiul MANGALIA, Str. 
Delfinului 12, sf. sec. XVIII  

                                                 
2 Conform adresei nr. 1585/ 30.10.2014 a Complexului Cultural Callatis, se completeează cu altarul 
funerar. Datare IV-III  a.Chr. 
3 Conform adresei nr. 1585/ 30.10.2014 a Complexului Cultural Callatis, adresa este: aria 
circumscrisă orașului antic delimitată la E de strada Portului 
4 În arhiva Muzeului de arheologie  din cadrul Complexului Cultural Callatis se află REleveul 
Mormîntulu iScitic întocmit de Institutul Județean de Proiectare Constanța în anul 1974 (nr. Proiect 
258). Necesitatea întocmirii acestui releveu s-a datorat amplasării în zonă a șantierului naval 
Mangalia.  Releveul s-a realizat în vederea strămutării și reconstrucției obiectivului aheologic într-o 
zonă de protecție. În cursul lucrărilor de construire a șantierului naval 2 Mai, monumental a fost 
distrus fără să mai fi fost recueprat nici un fragment architectonic. 
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CT-II-m-B-02898 Casa Şerban, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 16, sf. 
sec. XIX  

CT-II-m-B-028900 Biserica "Sf. Gheorghe”, municipiul MANGALIA, Str. Mihai 
Viteazul 7, 1914 - 1929  

CT-II-m-B-20161 Casă, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 22, 1897  

CT-II-a-A-02901 Ansamblul geamiei "Esmahan Sultan", municipiul 
MANGALIA, Str. Oituz 1, 1590 cu componentele: 

CT-II-m-A-02901.01 Geamia "Esmahan Sultan", municipiul MANGALIA, Str. 
Oituz 1, 1590  

CT-II-m-A-02901.02 Cimitirul musulman, sec XVII strada Oituz în curtea 
Geamiei Esmahan Sultan 

CT-II-m-B-02902 Şcoală, municipiul MANGALIA, Str. Oituz 2, înc. sec. XX  

CT-III-m-B-02957, Statuie "Fata şezând", Neptun, Hotel “Traian”, 1945- 
NEIDENTIFICATĂ 

 

 
Zona Mangalia - Saturn. 

Orașul antic Callatis (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696) este delimitat între 

Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul 

comercial. 

Un punct important de interes îl reprezintă traseul zidului de nord al incintei 

greco- romane a cetății Callatis. (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696.01/06/12) . 

Şt. Popovici și Th. Sauciuc-Săveanu au cartat în perioada interbelică traseul 

valului de apărare a cetăţii și al incintei fortificate şi au stabilit limitele incintei 

fortificate (fig.1). Astfel, pe latura de nord au fost identificate şase turnuri, dintre 

care două sunt vizibile şi astăzi (T2 şi T3) în timp ce turnul retangular T1 este 

împreună cu o porțiune a curtinei, dispărut în mare . In prezent acest tronson 

dispărut se află în zona unei structuri costiere. 

Un alt sit arheologic important din zona aflată în atenția noastră este 

reprezentat de o necropolă elenistică (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696.10). 

Situl se află în zona stadionului, a Sanatoriului TBC şi a Spitalului municipal, 

fiind delimitat în Repertoriul Arheologic Național între str. Matei Basarab, la 

sud, la est de faleza Mării Negre, la vest de ansamblul de locuinţe situate pe 

str. Rozelor, iar la nord de staţiunea Saturn. 



48 

 

 

Situl are totuși o întindere mai mare - către sud, spre zona centrală a Mangaliei, 

limitrofă țărmului, o interesantă relatare cu privire la poziția și conformația 

necropolei aparținând lui V.Canarache: ”In faţa Preturii şi a vilei Ministerului 

de Finanţe, acoperită de apă şi de plaja mică…. Sute de urne cu şi fără capac, 

aşezate într-o oarecare ordine. In urne s-a găsit cenuşa, oase şi obiecte 

metalice arse. Cu ocazia lucrărilor de dragare au fost scoase sute de asemenea 

urne şi diferite obiecte, distruse de cupele dragei”. 

 

O hartă a Mangaliei realizată de P . Polonic în 1901  a conturat și structurile 

portului antic (cod LMI 2015: CT-I-m-A-02561.02/03/04/05) . 

Astfel se poate observa un dig care continua în mare pe traseul laturii de nord a 

zidului de incintă, făcând  un unghi drept, către sud, spre gura lacului Mangalia, 

această structură reprezentând un bazin de ancorare. 

In interiorul acestui bazin, în zona plajei, cercetări arheologice rămase inedite au 

scos la lumină încăperi boltite și depozite de amfore - puse în legătură cu 

existența unor depozite portuare. 

Un dig de piatră paralel cu țărmul, dispus în zigzag, a fost descoperit la nord de 

actualul port, în dreptul zonei de legătură a lacului Mangalia cu marea. Acesta 

era încă vizibil în evul mediu așa cum rezultă din  însemnările lui Walerand de 

Wavrin şi ale lui Evlia Celebi. 

Structura portuară a fost confirmată odată cu cercetările subacvatice inițiate de 

C.Scarlat. Cu acel prilej a fost descoperită și o amenajare portuară  de amploare, 

aflată în dreptul actualei faleze a orașului, reprezentând un dig de larg. Intre 

cele două incinte portuare C. Scarlat semnalează numeroase zone urmele unor 

construcţii antice cu pavaj, dalaje de piatră , materiale ceramice elenistice și 

romane.(fig.2). 

Continuând cercetările subacvatice inițiate de C.Scarlat, V.Cosma descrie digul 

de larg ca o structură cu o lungime de 1600 m placată cu lespezi de calcar 

legate cu mortar, dig ce bara accesul spre bazinul portuar , având numai două 

comunicații cu marea sub forma unor deschideri orientate nord-sud.  V.Cosma 

contestă atribuirea acestei construcții epocii greco-romane. 
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Reluând problematica portului cetății Callatis, O.Bounegru consideră că acesta 

se încadrează în categoria unui port de comerț cu bazine multiple, respectiv cu 

două încinte. Primul bazin(natural) se afla în zona actualului lac Mangalia, fiind 

apărat de digul dispus în zigzag. Cel de-al doilea bazin (artificial) se afla în fața 

cetății Callatis, fiind apărat de marele dig ce pornea din dreptul laturii de nord a 

zidului de incintă, cu un unghi drept spre sud, către lacul Mangalia. 

În ceea ce privește cercetările arheologice desfășurate în largul portului Callatis 

merită semnalat faptul că obiectivele propuse de V.Cosma (1. explorarea 

vestigiilor orașului antic submers; 2. delimitarea portului antic al callatidei; 

3. recuperarea sistematică a artefactelor submerse și stabilirea pe hartă a 

locului precis în care au fost descoperite) reprezintă primul proiect coerent de 

cercetare arheologică sistematică propus în România. Din păcate, acesta nu a 

putut fi realizat din motive financiare. 

În ultimele două decenii au fost făcute o serie de demersuri în vederea 

impulsionării arheologiei subacvatice. În zona submersă a orașului Callatis au 

avut loc o serie de cercetări arheologice submarine în baza unui acord de 

colaborare între Muzeul din Mangalia și Asociația Metamauco din Padova, 

Italia. Rezultatele sunt necunoscute, deși o scurtă mențiune arată că au fost 

publicate în Italia (!). În ultimii ani au avut loc o serie de noi proiecte în zona 

costieră a României (în sudul litoralului), notabil fiind proiectul HERAS. 

În zona Mangalia – 2 Mai pe platforma continentală a României sunt cunoscute, 

până în prezent, următoarele epave: 

Callatis A. 43o48’N/28o36’E. Epava a fost descoperită în timpul unor operațiuni 

de dragare la sud de portul modern al orașului, la o adâncime mică (?). Au fost 

descoperite o serie de amfore de tip greco-italic (Will D-type). Două dintre 

acestea au fost descoperite pe o suprafață redusă și au fost considerate 

încărcătura unei epave. Pe baza acestor materiale epava Callatis A a fost datată 

între 200-150 a.Chr. Din păcate, astăzi, la mai bine de trei decenii de la 

semnalarea acestei descoperiri, nu se cunoaște cu siguranță încărcătura și, 

probabil, dragările succesive au afectat grav această epavă. 

Callatis B. 43o48’N /28o36’E. Epava a fost descoperită la sud de Callatis, la 

400 m de intrarea în portul turistic Mangalia, în apropierea satului 2 Mai, în 
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anul 1967. Adâncimea a fost estimată la –8 m, iar încărcătura s-a considerat că a 

constat în amfore. Epava era acoperită cu un strat gros de sediment și depuneri 

nivelate. (Fig. 3) 

Cercetările „arheologice” s-au desfășurat în perioada 1967-1968 și au constat 

în recuperarea a cca. 25 amfore intacte. Cu această ocazie au fost prelevate și 

numeroase fragmente ceramice, alături de o serie de segmente de lemn din 

scheletul epavei. Încadrarea cronologică este largă – în secolele III-II a.Chr., 

deși A.J. Parker era rezervat în ceea ce privește această datare. 

 

Totuși, pe baza descoperirilor de materiale arheologice (amfore thasiene) 

descoperite la suprafața sedimentului, nu există dubii în privința datării. Din 

păcate, nu există un plan cu această epavă. O serie de țigle și olane descoperite pe 

epavă au fost publicate recent. 

Callatis C. Cel de al treilea sit descoperit la Callatis este, de asemenea, cel mai 

nesigur. Menționat succint de V. Cosma și C. Scarlat, fără a fi indicat, cu 

detalii amănunțite, pe hărțile realizate în acea perioadă . 

Callatis D. Această epavă a fost cercetată de o echipă maghiară în anul 2007 

la câteva sute de metri de țărm. Lemnăria este dispărută, dar blocurile de 

marmură care constituiau încărcătura păstrau, încă, forma navei. Din păcate, nu 

este cunoscută localizarea exactă a navei. 

 

Zona  Balta Mangalia-Venus-Aurora 
 
Porțiunea aflată într malul mării și balta Mangaliei - limitrofă investiției face 

parte din situl arheologic  Necropolă tumulară greco-romană (cod LMI 2015: 

CT-I-s-A-02696.7). 

In anul 2004 ca urmare a unor cercetări de teren, în această zonă au fost 

delimitați 7 tumuli, cu înălţimi care variază între 2 si 5 m, Doi dintre aceștia au 

fost cercetați arheologic, fiind atribuiți - pe baza materialelor arheologice, epocii 

romane ( sec.I-II p.Chr.). 
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Zona Jupiter-Neptun. O serie de tumuli din situl arheologic Necropolă 

tumulară greco- romană (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696.7) sunt semnalați la 

cca 2500 m vest de amplasamentul investiției. 

In anul 1966, cu ocazia realizării unor lucrări de infrastructură a stațiunii au fost 

descoperite 10 morminte de inhumație de epocă romană - două dintre acestea 

fiind cercetate de C.tin Icononu. Bogatul inventar al acestor morminte (vase 

ceramice, vase de sticlă, obiecte de bronz, monede) asigură datarea acestor 

complexe ce făceau parte din necropola callatiană între sec.I-II p.Chr. 

In aceeași zonă a fost descoperit și un cuptor de ceramică, cu camera de 

ardere dreptunghiulară, datat pe baza materialului ceramic descoperit in situ între 

sec.IV-VI p.Chr. Din păcate aceste descoperiri nu pot fi localizate, dar prezența 

lor pe raza stațiunii Neptun relevă potențialul arheologic important al acestei 

zone  din teritoriul callatian. 

 

Zona Olimp. Pe teritoriul administrativ al comunei 23 August, între malul de 

nord al Lacului Tatlageac și tărmul mării se află o așezare romană (cod Lista 

Monumentelor Istorice ediția 2015: CT-I-s-B-02564). Aici a fost descoperit un 

stâlp miliar din anul 163.p.Chr. - un punct de reper pentru cei care călătoreau pe 

mare de-a lungul țărmului. Maria Bărbulescu consideră că acest sit este de fapt 

Vicus Amlaidina (un toponim amintit de o inscripție descoperită la Urluchioi),  

aflat la gura lacului Tatlageac. Așezarea aparținea teritoriului callatian 

Situl se află la cca 100 m nord de investiția din zona Olimp. 

 

 

SITURILE ARHEOLOGICE 

 1. INCINTA ELENISTICĂ 

- Latura de nord a fost identificată încă din anul 1962, cu ocazia cercetării incintei 
romano-bizantine. Autorii cercetării menţionau că „în cursul lucrărilor de dezvelire 
a zidului de apărare romano-bizantin s-a dat peste urmele unei incinte mai vechi, 
lucrată din pietre legate între ele cu pământ”, iar concluzia era: „Este vorba de 
incinta grecească al cărei traseu, pe latura de nord a cetăţii, este urmat, datorită 
configuraţiei terenului, de zidul de apărare din epoca romană târzie”. 

- Aceeaşi latură a fost descoperită în vara anului 1982 cu ocazia săpăturilor 
arheologice cu caracter de salvare de la intersecţia străzii Vasile PÂRVAN cu 
Şoseaua Costanţei. . 
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- În perioada 25 februarie-26 aprilie 1993, Muzeul de Arheologie Callatis a 
efectuat o săpătură de salvare în zona biserici catolice a oraşului, paralel cu strada 
Ţepeş Vodă, în apropierea Autohaltei Mangalia. Ca urmare a săpăturii s-a evidenţiat 
şanţul de apărare al incintei elenistice surprins pe o lăţime de 13 m. 

- Latura de vest a incintei elenistice a fost surprinsă în anul 1978 în zona 
intersecţiei Străzii Sirenei cu B-dul 1 Decembrie 1918 şi prezenta caracteristici 
similare cu segmentele de incintă sus amintite. 

- În anul 1918, în partea de sud a oraşului, în faţa Casei Armatei, a fost descoperit 
un fragment din tronsonul de sud al incintei callatiene de epocă elenistică, cu o 
lungime de 7 m. Monumentul se afla sub pânza freatică actuală şi nu a putut fi 
studiat complet, dar importanţa acestei descoperiri constă în faptul ca acest tronson 
al incintei sudice delimitează aria habitală în epoca elenistică, completând singura 
latura necunoscută a zidului de apărare din acea epocă. 

 

2. ZONA SACRĂ 

 Săpătura de salvare din iarna anului 1982 efectuată în zona de sud şi sud-vest a 
oraşului modern a dat la iveală un complex de altare şi construcţii din secolul IV 
î.d.Hr.. 

 

3. SITUL DIN STRADA OITUZ ,B1.OP 2 

 În anii 1990-1992 a fost cercetat situl arheologic aflat pe strada Oituz B1.OP 2 
cu urmatoarele rezultate: 

 Prin cercetările întreprinse în cele 7 secţiuni s-a putut constata existenţa a două 
construcţii distincte plasate la nord de strada Oituz şi a unui edificiu la sud de 
această stradă. 

 

4. INCINTA ROMANĂ ŞI ROMANO-BIZANTINĂ 

- a) Latura de nord şi basilica de tip sirian 

Aşa cum ne informează o inscripţie, zidul de incintă a fost refăcut în secolul al II –
lea din ordinul guvernatorului provinciei Marcus Valerius BRADUA, dar şi din 
această refacere s-a păstrat prea puţin. Ceea ce cunoaştem şi a fost descoperit in 
urma săpăturilor este zidul construit în vremea romană târzie. Historia Augusta, 
cronica oficială a Imperiului Roman, aminteşte că împaratul Gallienus (253-268) a 
trimis doi arhitecti din Bizant, pe Cleodamos şi Athenaios, să refacă fortificaţiile 
oraşelor de pe coasta dobrogeană a Mării Negre. Incinta, construită probabil de 
aceştia, a urmat după cât ne putem da seama traseul incintelor anterioare, incluzând 
chiar pe alocuri porţiuni mai bine păstrate ale acestora. Ea închidea o arie 
trapezoidală a cărei bază mare era construită de ţărmul înalt al mării. Celelalte trei 
laturi, de nord, de vest şi de est, mergeau în linie dreapta înălţându-se sub unghiuri 
de deschideri diferite. Pe laturile de nord si vest, săpăturile mai vechi au identificat 
şi o serie de turnuri patrulatere exterioare. Pe latura de nord s-a putut constata că 
turnurile ritmau relativ regulat curtina. În colţul de nord-vest este situat un turn, de 
asemenea patrulater, caracter specific, se pare, pentru tipul de fortificaţie obişnuit de 
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cei doi arhitecţi bizantini. Această particularizare se reîntâlneşte la Histria şi 
Argamum. Zidul, gros în jur de 2 m, este construit din mari blocuri de piatră 
cioplită, dispusă regulat după ordinea pseudoisodomon. Paramentul interior este 
adesea o replică a celui exterior. Pe alocuri, mai ales la baza zidului, se disting 
porţiuni cu alt caracter – blocuri inguste şi lungi, cu bosaje proeminente, dispuse în 
asize  relativ omogene – care ar putea fi evetual resturi ale vechii incinte a lui 
Marcus Valerius BRADUA, înglobate în incinta mai nouă. 

Pe latura de vest, în apropierea colţului de nord-vest, era situată o poartă mică. Se 
pare că poarta principală, flancată de turnuri, era situată pe latură de sud. 

- Într-o vreme mai târzie, construcţiile oraşului s-au apropiat, adosându-se de 
incintă. Este şi cazul basilici din colţul de nord-est al cetăţii. Aceasta ocupă o arie 
quasi-rectangulara, limitată spre sud de o stradă pavată cu dale de calcar şi cu 
canal de scurgere pe centru, iar spre est şi vest de un zid care o separă de alte 
complexe arhitectonice. 

b) Colţul de nord-vest al incintei 

Cercetările arheologice desfaşurate până în anul 1992 în zona de nord-vest a cetăţii 
au permis avansarea urmatoarei concluzii:  

- În zona de est a suprafeţei cercetate se poate observa curtina de nord a 
incintei elenistice, care pare să se termine aici. 

c)  Zona hotelurilor I.G.A.F. şi Scala. 

- În decembrie 1993, în perimetrul curţii interioare dintre hotelurile Scala şi 
I.G.A.F. au apărut trei faze ale perimetrului exterior al zidului de incintă 
callatian, la limita sudică a curtinei vestice. 

d)  Hotelul Scala – Turnul de apărare. 

În anii 1993-1994, săpăturile arheologice cu caracter de salvare din zona Hotelului 
Scala au evidenţiat următoarele: 

Încă din primele zile cercetările au constatat că la construirea hotelului, zidul de 
incintă şi edificiile antice care se mai conservau la acea dată au fost rase la înălţimea 
nivelului de călcare, între pilonii hotelului păstrându-se părţi din edificiile antice, 
dar mai ales un tronson al zidului de apărare. Ele fac parte din ultimele faze ale 
evoluţiei urbanistice a oraşului Callatis, de la sfârşitul secolului VI şi începutul 
secolului VI d.Hr.. 

 

 

 

 

4. SITURI INTRAMUROS 

a) Hotel Zefir – Banca Agricolă 

Cercetările desfăşurate în ultimii ani în zona intramuros a cetăţii romano-bizantine 
au pus în valoare urmatoarele situri: 
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În primăvara anului 1993 a fost efectuată o cercetare arheologică cu caracter de 
salvare în zona fostului Hotel Zefir, astăzi Banca Agricolă. 

Sub nivelul de dărâmătură format din piatră, olane, chirpic ars şi cenşă ce 
demonstrează încă o dată încetarea violenta a vietii în cetate la sfârşitul secolului VI 
şi începutul secolului VII d.Hr., au fost identificate ruinele a două clădiri de epocă 
romano-bizantină. 

b)  Scala – President 

În anii 1993-1994, Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia a iniţiat în zona fostului 
Hotel Scala – acum President (sediul Centrului Roman de Afaceri „Marea Neagră”), 
ample cercetări arheologice cu caracter de salvare ocazionate de lucrările de 
reparaţie a hotelului şi de construcţie a unui restaurant. 

Situaţia înregistrată în urma cercetărilor aflate acum în faza finală este urmatoarea: 

- Pe o suprafaţă de peste 1000 mp au fost descoperite aspecte de urbanism de 
epocă romană-bizantină, ale unui cartier sudic al Callatisului. 

 

4. APEDUCTELE CETATII 

Cercetarile arheologice de teren si descoperirile ocazionale au evidentiat sistemul de 
aprovizionare cu apa potabila a cetatii in epoca romană si romano-bizantina dupa 
cum urmează: 

1. Pe versantul nordic al văii lacului Mangalia au fost cercetate in mai multe puncte 
urmele apeductelor ce aveau mai mult ca sigur caput aquae in zona izvoarelor de la 
nord de satul Hagieni. Aceste izvoare deosebit de puternice constituie principala 
sursa de apa a orasului si astazi. 

2. Cercetari mai vechi au stabilit ca alte doua surse de apa ale cetatii au fost in zona 
actualului sat Dulcesti (8 km nord) si in zona „la Oban”, cunoscuta pentru bogatia 
in izvoare sulfuroase. Fragmente din fragmentele de tubuli au fost descoperite in 
santurile de canalizare din zona actualului sens giratoriu. 

 

5.  NECROPOLE  

a) Necropola elenistica si mormantul princiar 

Date mult mai precise, atât pentru dotare, dar mai ales pentru planul urbanistic al 
cetatii, ne ofera studiul necropolelor antice de la Callatis, a caror dispunere in spatiu 
este legata de cele doua drumuri antice de la Callatis la Tomis (sud-nord) si de la 
Callatis la Odessos (Varna, est-vest). 

Cele mai vechi morminte datate in secolul IV i.d.Hr. se afla la numai 50 m nord de 
coltul de nord-vest al incintei callatiene si au in partea centrala celebrul mormant 
tumular descoperit in 1959, al carui inhumat in cista de piatra mai conserva un 
papyrus, databil in aceeasi perioada.  

Din 52 de morminte cercetate in aceasta zona, 5 sunt de incineratie, din care unul 
reprezinta un rug comun pentru trei incinerati pe loc. Restul sunt morminte de 
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inhumatie, atat in ciste de piatra cat si in gropi simple peste care se practicau 
acoperisuri in „doua ape” din tigle si olane ceramice. 

Alte morminte din secolele IV – III i.d.Hr. s-au descoperit in partea de vest a 
incintei la o distanta de 200 – 250 m, aici situatia fiind mai complexa, deoarece o 
mare parte din epoca elenistica a fost afectata de marea necropola romano-
bizantina. 

La nord de cladirea muzeului (blocul Py 1) si la numai 12 m de mormantul cu 
papyrus au fost cercetate 9 morminte de epoca elenistica, dintre care 2 sunt 
morminte de incineratie, doua in cista de piatra, trei protejate de tigle si olane si 
doua in gropi simple. In aceeasi zona s-au mai cercetat: un mormant de inhumatie 
apartinand unui copil, in groapa simpla cu colturile rotunjite, datat in epoca romana, 
alt mormant protejat cu olane datand din aceeasi epoca si un al treilea mormant 
datand in secolul al III-lea d.Hr.. 

Cele doua morminte de incineratie fac parte din categoria mormintelor in trepte. 
Dupa saparea unei gropi dreptunghiulare cu dimansiunile de 2,10 x 1,15 m s-a 
practicat inca o groapa de forma elipsoidala care avea dimensiunile corpului de 
incinerat. Pe prisma formata intre cele doua gropi se asezau ofrande. La unul dintre 
cele doua morminte s-au descoperit un numar de 18 vase ceramice de uz comun, 
majoritatea fragmentare. 

Un alt mormant, situat la -1,82 m de la nivelul actual de calcare, este de inhumatie 
in cista de piatra. Caseta are doua lespezi pe latura de nord, trei pe latura de sud si 
cate una la extremitati. Scheletul orientat est-vest, cu capul la est, este asezat pe 
spate, cu mainile intinse pe langa corp. La picioare, de o parte si de alta, se aflau 
doua statuete de teracota, una reprezentand un personaj feminin, drapat, cu coafura 
clasica, mainile in hymation, avand pe umar un porumbel. In momentul descoperirii 
statueta mai pastra culorile originale. Cea dea doua statueta reprezinta Victoria  
inaripata in atitudinea desprinderii de la pamant, cu aripile ridicate deasupra 
umerilor, tinand in mana dreapta un porumbel. Si pe aceasta statueta se pastreaza 
culorile originale; aripile albastre, corpul alb si pete roz pe fata. Statueta este foarte 
bine realizata artistic, proportiile corpului amintind normele sculpturii clasice 
grecesti. Cele doua statuete dateaza mormantul in secolul IV i.d.Hr. 

Alt tip de mormant este reprezentat de cele in groapa simpla, cu colturile rotunjite, 
peste care s-au asezat pelaturile lungi cate trei olane alcatuind un acoperis in „doua 
ape”, pe coama fiind asezate alte trei olane inguste. Scheletele orientate est-vest, cu 
capul la est, erau asezate pe spate cu mainile pe langa corp. 

O constructie speciala este reprezentata de mormantul unde deasupra gropii de 
inhumatie s-au asezat de o parte si de alta trei tigle in pozitia verticala, alte trei tigle 
acoperind scheletul, iar la imbinarea lor fiind situate cate doua olane pe creasta. Pe 
tigla din mijloc de pe latura de nord era asezat un bol ceramic de mici dimensiuni, 
cu firnis negru-argintiu, avand un zgrafitti de pund. Bolul ceramic si cele trei 
monede de bronz callatiene asezate langa piciorul stang al sheletului dateaza acest 
mormant in secolul III i.d.Hr. 
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b) Necropola romană 

Cea de-a doua zonă necropolară a Callatidei este cea de secolele II-III d.Hr., ce se 
întinde la vest şi nord de incinta elenistică la aproximativ 200 m. 

Din numărul mare al acestor morminte – toate de inhumaţie – un procent de 80% 
sunt după rit, ritual şi mai ales după inventarul funerar morminte sarmatice. Se 
remarcă la acestea un inventar deosebit de bogat constând în bijuterii din aur, vase 
de bronz, un impresionant număr de vase din sticlă şi arme. Elementul iniţial care 
singularizează aceste morminte de tip sarmatic este cel de ritual. Aceste tipuri de 
morminte au fost întâlnite în zona Saturn.  

Alte tipuri de morminte de epocă romană au fost evidenţiate în zona sensului 
giratoriu. Unul din morminte, de înhumaţie în groapă simplă, prezintă in rând de 
pietre pe laturile de nord, est şi vest. Scheletul orientat est-vest, cu capul la est, se 
află pe spate, cu mâinile întinse pe lângă corp. Mormântul aparţinea unei femei şi 
avea un bogat inventar funerar care ajută datarea mormântul în prima jumătate a 
secolului II d.Hr. 

Un alt mormânt descoperit reprezintă o casetă de piatră realizată în patru lespezi 
lungi de 1,95 m, respectiv 0,72m la capete. Scheletul este aşezat pe spate, cu 
mâinile pe lângă corp. În zona capului orientat spre est, s-au descoperit doi cercei 
din aur, iar la picioare un vas de sticlă tip cană cu gât cilindric şi toartă lată cu mai 
mulţi venticuli. 

 

c)  Necropola romano-bizantină 

Cunoscută specialiştilor din mai multe studii, comunicări şi dintr-o mai veche 
monografie, rezultat al mai multor ani de cercetări argologice, necropola romano-
bizantină a Callatisului continuă să dezvăluie alte monumente funerare care prin 
inventar, manieră constructivă şi mai ales prin inscripţii, confirmă o intensă viaţă 
spirituală la Callatis în perioada de triumf a creştinismului. 

În zona de sud şi sud-est a necropolei amintite şi la nord de şoseaua Mangalia-
Albeşti, într-un perimetru dreptunghiular lung de 45 m şi lat de 30 m, au constituit 
obiectiv al săpăturilor de salvare un număr de 16 morminte, mai mult sau mai puţin 
afectate de excavaţiile mecanice. 

Densitatea relativ mare a mormintelor într-un spatiu mic, bogăţia inventarului, dar 
mai ales monumentalitatea unora dintre ele relevă că, topografic ne aflăm în zona 
centrală a necropolei şi ne permite o serie de observaţii cu privire la organizarea 
legată stratificarea socială a cetăţenilor oraşului. Tehnica constructivă a celor 16 
complexe funerare permite o încadrare a acestora în patru tipuri distincte de 
morminte. 

Atât din studiul monografic amintit, cât şi din alte descoperiri întâmplătoare din 
întinsa necropolă romano-bizantină se poate observa că cele mai impunătoare 
construcţii funerare sunt situate în zona imediată a şoselei Mangalia-Albeşti, mai 
ales în partea de sud şi de sud-est a acesteia. 

O primă categorie de morminte cercetate în vara anului 1993 se încadrează tipului 
de mormânt de înhumaţie cu protecţie de olane mari, categorie bine datată pe întreg 
teritoriul dobrogean în secolul IV d.Hr.. 
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A doua categorie o formează opt morminte de înhumaţie în casete dreptunghiulare 
executate din lespezi de calcar cu acoperământ din două sau trei plăci din acelaşi 
material. 

Un tip aparte de mormânt funerar din necropola callatiana îl reprezintă construcţiile 
subterane cu cale de acces – dromos. 

 

Situl maritim 

Pe un plan de sistematizare întocmit, ridicat și parcelat de ing. Hotarnic maior 
Dimitrievici Ioan (aprobat de Consiliul Tehnic Superior, 139/12 mai 1925, 
sancționat prin înalt decret regal, nr. 2101 din 23.06.1925 și publicat în M.Of. în 
03.11.1925) la scara 1:2500, se poate constatata situaia existentă la acea dată, 
dispunera străzilor, a clădirilor, etc.; suportul planimetric conține și traseul zidului 
de incină de pe latura nordică și vestică. 

 

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 Din punct de vedere morfologic, orașul Mangalia este situat pe Podișul 
Dobrogei de sud, subunitatea Podișul Topraisar — zona teraselor de abraziune 
marină. 

 Altitudinea podișului variază între 60 și 100 m, iar suprafața sa este formată 
dîntr-o serie de trepte de relief cu mici diferențe altimetrice. 

 Zona de relief corespunde teraselor de abraziune marină. 

 Calcarele sarmatice dau baza falezei Mării Negre precum și trepte 
structurale ce apar pe valea Mangalia, iar între aceste trepte se pot enumera polițe, 
rupturi de pantă, abrupturi și mici suprafețe structurale de interfluvii. 

 Litoralul Mării Negre cu o lățime de 12 — 13 km este considerat ca o 
treaptă intermediară între platforma continentală acoperită de apele Mării Negre și 
treapta mai înaltă a podișurilor interioare caracterizate printr-un relief cu aspect 
tabular puțin fragmentat și acoperit cu o cuvertură de loess. 

Zona litorală se compune din 2 (două ) complexe de nivele grupate astfel: 

• Grupa complexelor est limanice caracterizată prin cuvete limanice și lagunare, 
grad mare de fragmentare, altitudine redusă față de nivelul mării, faleze, perisipuri, 
văi de râuri adâncite sub formă de meandre încătușate, plaje etc.  

 Această grupă este formată din trei nivele și anume : 

 - nivelul de 5 — 15.00 m, discontinuu de-a lungul țărmului, format ca 
urmare a   etragerii liniei țărmului spre vest în condițiile mișcărilor epirogenice 
negative și a  eustatismului pozitiv din holocen; 

 - nivelul de 20 — 30.00 m este continuu de-alungul litoralului, înaintând 
uneori până  la faleză și pătrunzând mult în interior ca o treaptă distinctă în jurul 
limanelor și  lagunelor cu o lățime mai mare de 15.00 m; 
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 - nivelul de 35 — 45.00 m, continuu, foarte sinuos, ce înconjoară limanele și 
lagunele  maritime și constituie o treaptă distinctă cu lățimi mai mari de 20.00 
m. 

• Grupa complexelor vest limanice caracterizată prin interfluvii cu aspect de poduri 
netede, presărate cu martori de eroziune sau movile antropice, cu fragmentare 
redusă, văi de râuri uscate și evazate care conține: 

 - nivelul de 50 — 65.00, este cel mai dezvoltat dîntre toate, cu dispunere 
sinuousă și  lățimea de la 500 m — la 5.000 m; 

 - nivelul de 70 — 85 m, cel mai înalt, situat la contactul cu podișurile 
interioare. 

Rețeaua hidrografică este dirijată către Marea Neagră. 

Rețeaua hidrografică este formată în cea mai mare parte din râuri cu scurgere 
temporară. Pe teritoriul Dobrogei de Sud, litologia, relieful, precipitațiile, 
evapotranspirația, scurgerea și vegetația sunt factorii principali care determină 
regimul hidrologic al apelor (subterane și de suprafață). 

 Densitatea rețelei hidrografice, datorită cauzelor menționate, prezintă cele 
mai reduse valori de pe teritoriul țării, fiind sensibil apropiată de 0,0 km/km2 în tot 
cuprinsul Dobrogei de Sud. 

 De remarcat este și faptul că densitatea rețelei de văi, cu valorile cele mai 
mici de pe teritoriul țării, influențează puternic fenomenul de scurgere. 

 Evoluția paleogeografică, aplatizarea reliefului și litologia explică alt aspect 
al văilor, și anume: profilul longitudinal al acestora nu prezintă rupturi de pantă, 
denivelări, iar văile, deși dezvoltate, sunt fără scurgere permanentă. 

 Din punct de vedere hidrografic teritoriul orașului Mangalia aparține 
bazinului Mării Negre și conține o serie de cuvete lacustre (Lacul Neptun, lacul 
Jupiter, Lacul Venus, mlaștina Mangaliei, Balta Herghelia, Balta Blebea limanul 
fluvio — maritim Mangalia și laguna Iezerul Mangaliei). Formarea acestor cuvete 
lacustre este legată de oscilațiile de nivel ale apelor Mării Negre în ultimele 
perioade geologice, de activitatea curenților litorali. 

Limanul Mangaliei este alimentat de izvoare și apele provenite din precipitații. 

Din punct de vedere geologic, orașul Mangalia apartine parții dobrogene a 
platformei Moesice, situată la Sud de falia Ovidiu — Capidava, în platforma Sud — 
Dobrogeana. Caracteristica acestei zone o constituie prezența unui fundament 
cristalin în adancime, acoperit de o serie sedimentara groasa din care în suprafață 
sunt identificate depozitele de vârstă sarmațiană. 

 Sarmațianul este reprezentat de depozite volhiniene, bessarabiene, 
kersoniene, fiind larg răspândit în Dobrogea de Sud, sub forma unei plăci 
aproximativ continue de calcare lumașelice, aceasta fiind fragmentată sau secționată 
de diversele văi care au erodat-o. 

 Depozitele volhiniene sunt dispuse dicordant peste termenii stratigrafici mai 
vechi, fiind alcătuite din elemente argiloase cu grosimi de 15 — 20 m. Prezența 
acestora a fost semnalată (în general) numai în partea meridională a Dobrogei de 
Sud.  
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 Depozitele bessarabiene cuprind litofaciesuri carbonatate (calcare oolitice, 
calcare lumașelice), în cadrul cărora au fost individualizate patru orizonturi: 

 1) orizontul argilei verzui, care lateral devine argilă nisipoasă sau nisip 
argilos; adesea  acest orizont include și lentile de nisipuri cuarțoase; 

 2) orizontul calcarelor inferioare, ce se dispune peste argila verzuie; are în 
constituție  calcare lumașelice în alternanță cu strate subțiri de argile sau 
diatomite; 

 3) orizontul diatomitic-bentonitic, ce este constituit din diatomite, calcare și 
argile  bentonitice cu grosimi de 6 - 9 m. 

 4) orizontul calcarelor superioare, ce este dispus peste orizontul 
diatomiticbentonitic 

 și este alcătuit dintr-un complex de calcare cu grosimi de 8-30 m. 

  Depozitele cuaternarului sunt reprezentate în special de loessuri și 
argile loessoide, local argile, nisipuri și maluri. 

 Depozitele loessoide au grosimi de maxim 12.00 m. 

 

Tectonica 

 Dobrogea de Sud se prezintă ca fiind un sector moesic cu poziție structurală 
ridicată. Acesta cuprinde două etaje structurale: un etaj structural inferior, 
reprezentat prin soclu și un etaj structural superior, reprezentat prin cuvertura 
sedimentară, ce este dispusă discordant peste fundament.  

 Distribuția areală neuniformă și variațiile mari de faciesuri, a formațiunilor 
geologice de cuvertură, indică sedimentarea lor într-o zonă tectonică activă în 
perioada mezozoică și parțial neozoică. 

 Formațiunile sedimentare depuse în Mezozoic și Neozoic, în cadrul cărora 
predomină depozitele calcaroase, prezintă o structură complicată, datorată existenței 
a numeroase falii verticale sau subverticale, care au fragmentat această zonă în 
blocuri tectonice cu poziție ridicată sau coborâtă. Faliile s-au format după 
depunerea calcarelor din Jurasic superior — Valangian și au fost active în cretacic și 
paleogen, majoritatea blocurilor încetând a se mișca înaintea depunerii 
formațiunilor sarmațiene, care se prezintă sub forma unei plăci cvasicontinue ușor 
înclinată spre est. 

 Oscilațiile pe verticală au adus blocurile tectonice deasupra sau sub nivelul 
mării, astfel încât în aceeași perioadă de timp, unele blocuri tectonice au fost supuse 
eroziunii, iar altele sedimentării. Astfel, dispunerea discordantă a formațiunilor 
sedimentare și pozițiile actuale ale diverselor limite geologice ce variază de la un 
bloc la altul este rezultatul manifestării acestor fenomene în mai multe etape 
succesive. 

 Sistemul de falii majore prezent în Dobrogea de Sud se desfășoră după două 
direcții, unele falii având o orientare aproximativ nord / nord-est — sud / sud-vest, 
iar altele vest / nord-vest — sud / sud-vest, fiind paralele cu falia majoră Capidava 
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— Ovidiu; acestea din urmă reprezintă falii mai tinere cu continuitate, iar de la nord 
la sud. 

 Zona orașului Mangalia prezintă o structură mai complicată, datorată 
numeroaselor falii care îl compartimentează, dîntre care cea mai importantă este 
falia Mangalia, cu orientare est-vest, de același tip cu falia Nord-Mangalia. 

 Falia Mangalia prezintă un caracter complex, sensul săriturii acesteia variind 
în lungul ei; pe verticală deplasarea este de aproximativ 100-300m la nivelul limitei 
inferioare a complexului carbonatat, iar pe orizontală este de aproximativ 6km, 
deplasarea fiind senestră. Astfel, în acest sector, în funcție de această falie se pot 
delimita două zone cu caracteristici structurale diferite: o zonă la nord și alta la sud 
de aceasta. 

 Zona dîntre falia Mangalia și granița cu Bulgaria prezintă o structură mai 
complexă, puternic fragmentată de falii cu orientare nord / est — sud / vest și o falie 
cu direcție vest / sud-vest — est / nord-est. 

 Din punct de vedere hidrogeologic, prezența faliilor în teritoriul Dobrogei de 
Sud a condus: 

 - la crearea unor zone cu permeabilități mai ridicate a rocilor carbonatate; 

 - apariția unor fenomene hidrogeologice caracteristice (hidrogenul sulfurat 
— H2S,  geotermalismul). 

 Nivelul hidrostatic al apelor freatice se situează la adâncimi cuprinse între 0 
(zona Mlastina Mangaliei) și 19 m (zona stațiunii Olimp). 

  

 Clima este temperat continentală, cu influențe maritime. 

 În zona litorală, temperaturile de iarnă coboară câteodată sub 0o C. Minima 
absolută a fost înregistrată în 1942, când temperatura a ajuns la -25.2o C, iar marea 
a înghețat pâna la orizont, fenomen ce a durat mai multe zile. 

 Temperatura maximă absolută este de 36 °. 

 Temperatura medie anuală este de peste 11°C. 

 Pe fondul general al climatului temperat continental, clima Dobrogei de Sud 
prezintă anumite prticularități, legate de poziția geografică (între Dunăre în vest și 
Marea Neagră în est) și de componentele fizico — geografice ale teritoriului. 

 Factorii radiativi, ca și cei geografici, precum și circulația generală 
atmosferică, influențează clima teritoriului. Astfel, vara, datorită anticiclonului 
Azorelor, care pătrunde în Mediterana, zona este invadată de un aer tropical nord-
african, care aduce secetă și ridicarea temperaturii. 

 Iarna însă, în mod obișnuit, circulația generală atmosferică este determinată 
în spațiul studiat de anticiclonul euro-siberian, iar scăderile cele mai mari de 
temperatură se produc ca urmare a înaintării spre sud a maselor de aer subpolar-
continental. 

 În afară de cele menționate, în explicarea climei Dobrogei de Sud trebuie să 
se țină seama și de mișcările locale ale aerului (brizele de vară marine și dunărene), 
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întrucât acestea influențează la rândul lor circulația generală atmosferică în 
manifestarea ei pe teritoriul Dobrogei de Sud. 

 Precipitațile, în cantități reduse, prezintă variații anuale cuprinse între 377,8 
mm (Mangalia) și 469,7 mm (Oltina), fapt care arată că Dobrogea de Sud se 
situează prîntre regiunile cu cele mai mici valori ale precipitațiilor de pe teritoriul 
țării noastre. 

 Fenomenul se datorează continentalizării maselor de aer în deplasarea lor de 
la vest la est, precum și unor particularități locale, prîntre care se numără apropierea 
de Dunăre și Marea Neagră, ca și relieful de altitudine coborâtă. 

 În ceea ce privește repartiția cantităților de precipitații, între intervalul cald 
și rece al anului se constată o mare disproporție. Începutul anotimpului cald este 
marcat de o sporire a cantităților de precipitații, rezultat al ploilor torențiale. 

 În ceea ce privește anotimpul rece, în mersul precipitațiilor se fac vizibile 
două perioade: una mai umedă (noiembrie - ianuarie) și alta mai uscată (februarie 
— martie). 

 

 

Resursele solului și subsolului 

 Calcarele sarmațiene au constitut resurse de piatră de construcție ce au 
constituit obiectul exploatării în carieră. În fostele exploatări s-au format doline în 
care s-a acumulat apa. 

 Pe teritoriul orașului Mangalia a fost identificat un zăcământ de apă 
mezotermală sulfuroasă existent în zona Costinești-Mangalia cu nivelele 
piezometrice arteziene - 10-16 m peste nivelul mării și depozitele de turbă cu 
nămol. 



62 

 

 

 Pentru zona Jupiter- Mangalia se evidențiază izvoare de apă geotermală 
sulfuroasă atât la suprafața terenului cât și în mare. 

 Centrul arealului de extindere al zăcământului îl constituie zona Mangaliei, 
unde au fost evidențiate importante accidente tectonice. 

 Forajele care deschid acviferul intermediar eocen (captarea Neptun cu foraje 
de 80-90 cm) sau cele care exploatează intensiv debite importante de apă (deși cu 
puțuri de mică adâncime care deschid numai acviferul freatic sarmațian) furnizează 
apă cu conținut ridicat de hidrogen sulfurat (2-16mg/l); 

 Apa prezintă proprietați farmacodinamice și terapeutice atât prin folosirea 
apei în cura externă (asociat cu namolul de turbă de la Mangalia) cât și în cura 
internă datorată compoziției chimice: mineralizare foarte redusă (1.030 mg/l), 
prezența hidrogenului în concentrație moderată (16mg/l), prezența unor electroliți în 
cantități reduse (clor, sodiu, magneziu), termalitatea moderată (24o - 26o). 

 

Litologia 

Pe baza lucrarilor executate anterior in zona orasului Mangalia functie de 
pamânturile care formeaza terenul de fundare si zona activa a viitoarelor fundatii au 
fost conturate urmatoarele zone: 

• Zona cu depozite loessoide grupa A care se taseaza suplimentar la umezirea 
suplimentara a terenului sub actiunea incarcarilor repartizate din fundatii sau alte 
incarcari exterioare. A fost identificata prin lucrarile geotehnice executate anterior 
in zona statiuniulor turistice Saturn, Olimp, Jupiter si pe teritoriul orasului Mangalia 

Stratul de loess se extinde pâna la adâncimi de 2.00 (statiunea Saturn) - 12.00 m 
(statiunea Jupiter). 

Sub stratul de loess apare un complex argilos sau zona de alterare a calcarelor 
sarmatiene. 

Uneori in suprafata apar depozite de umplutura ce pot atinge grosimi de 4.50 m 
(strada I.C.Bratianu — Mangalia). 

Nivelul hidrostatic se situeaza la adâncimi de 0 (zona Mlastina Mangaliei) pâna la 
19 m (statiunea Olimp). 

• Zona cu argile cafenii roscate a fost identificata pe raza localitatii Neptun, acestea 
regasindu-se in adâncime pâna la cca 7.00 m unde se dispun peste calcare 
sarmatiene alterate la partea superioara. 

Nivelul hidrostatic apare la adâncimi de 7 — 13.00 m fiind in interdependenta cu 
nivelul Marii Negre. 

• Zona in care stratul de fundare este constituit din calcare, identificata pe raza 
statiunii Venus, unde zona de alterare a calcarelor a fost interceptata la adâncimi de 
cca 0.50 m. 

 

Cel mai important element hidrografic este Marea Neagra, cu o suprafata de 462.53
5 km  
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patrati. Salinitatea apei marii este cuprinsa intre 17 si 12 la mie ‐ pe litoraul roman
esc. 

Temperatura apei variază la suprafață: vara până la 29 de grade Celsius care ajung i
arna 

până la 0 grade Celsius.  

Lumina pătrunde în largul mării la o adâncime de 150–200 m.  

Oxigenul este inexistent la adâncime [CO2,H2S]. Curenții au intensitate redusă pe v
erticală și mai mare pe orizontală; iarna sau în timpul unor variații ale stării vremii, 
pot apărea  

valuri care ating 5–10 m.  

Flora si fauna se dezvolta in stratul superior al apei marii –
 nu mai jos de 180 m adancime.  

Flora este compusa din alge de tipul celor verzi, rosii si brune si se dezvolta la adan
cimi de maxim 75‐80 m, doar pana unde patrunde lumina soarelui. In Marea Neag
ra se intalnesc urmatoarele tipuri de pesti: sturioni, scrumbia albastra, gingirica si za
rganul.  

Din categoria animalelor de mare intalnim: caluti de mare, pisica de mare, porcul de
 mare  

si unele specii de delfin, cainele de mare din categoria rechinilor si foca –
 cel mai rar specimen.  

Carstul din Mangalia este bine cunoscut datorita apelor termale (26‐27 grade Celsi
us) si  

sulfuroase (cu valoare terapeutica in subsolul orasului si al zonei invecinate, care ies
 la  

suprafata in obanele din partea de nord‐vest a orasului) ce se intind pe o arie de 12
 km  

lungime si 3 km latime pe teritoriul Romaniei, si care continua in sud spre Bulgaria.
  

Accesul la stratul de apa mezotermala s‐a facut si in zonele unde se face valorifica
rea  

acestuia prin foraje -
la sanatoriul balnear, pe plaja Saturn in zona Neptun. Panza freatica se afla la adanci
mi  

cuprinse intre cativa metri – in apropierea marii si 30‐40 m spre interior.   

In partea sudica a litoralului exista numeroase izvoare sulfuroase, mezotermale a car
or  

existenta este legata de un sistem de falii. Din punct de vedere hidrografic, in zona  

Mangalia exista 2 tipuri de orizonturi acvifere:  
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- 
Cel freatic cantonat la baza depozitului loessoid cuaternar, cu o capacitate redusa de
 depozitare; 

 - 
Cel de adancime, cantonat in depozitele permeabile ale sarmatianului, eocenului, cr
etacicului, jurasicului si paleozoicului care, datorita fisurilor, inregistreaza o comuni
care  

permanenta pe verticala. Toate apele de adancime prezinta aceleasi caracteristici fizi
co‐ 

chimice, fiind sulfuroase si avand temperatura intre 24‐26 grade Celsius. Acestea 

vin cu presiune de peste 1 atm in lungul faliei Kara‐Oban si contin pana la 32 mg/l
 H2S.  

Apele de adancime alimenteaza mai multe izvoare cu apa sulfuroasa din zona orasul
ui  

Mangalia.  In sudul teritoriului intalnim lacurile Siutghiol, Techirghiol, Tatlageac, L
acul  

Mangalia – in partea de sud si Mlastina Mangalia – in partea de nord. - 
Lacul Mangalia s‐a format de‐a lungul unei vai care patrunde adanc in teritoriu.  

Apele lui au o salinitate variabila cu valori mai ridicate la confluenta cu marea, aces
tea scazand treptat pe masura ce se inainteaza in teritoriu. Lacul este alimentat de iz
voarele  

existente de‐a lungul vaii precum si de apele din precipitatii. cu forma meandrata s
i o  

latime ce variaza intre 300 s 800 m, iar adancimea ajunge la 13 m, cu versantii asem
anatori unui canion. Acest lac este alimentat de numeroase izvoare cu apa dulce, sul
furoase si  

mezotermale. In extremitatea sa vestica s‐au realizat lucrari hidrotehnice in vedere
a 

folosirii lor pentru agricultura. 

alta Mangalia s‐a format prin inchiderea unui mic golf marin si prin depunerea de 
nisip. Balta este alimentata de un numar de 21 de izvoare cu apa mezotermala sulfur
oasa. In zona turistica Mangalia Nord exista fosta mlastina Comorova pe locul carei
a s‐a format: lacul Neptun 1 (15,6 ha), Neptun 2 (14,3 ha), Tismana (15,82 ha), M
angalia (199 ha). Mlastina Herghelia ocupa o suprafata de 110 ha si are forma relati
v semicircurala fiind integral colmatata.   

 

2.3 RELAŢII ÎN TERITORIU 
Municipiul Mangalia, localitate urbană de rangul II, municipiu,  este situat 

în zona sud-estica a judeţului Constanța, în Podișul Dobrogei de Sud, o 
reminsescență a lanțului muntos Hercinic, situată pe coasta de vest a Mării Negre.                           
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Teritoriul administrativ al localităţii are suprafaţa de 6283,00 Ha ha din care 
2439,09 Ha ha teritoriu intravilan existent şi 3843.91 ha teritoriu extravilan. 
Municipiul Mangalia cuprinde în teritoriul său intravilan atât trupul principal al 
orașului cât și stațiunile: Jupiter, Saturn, Venus, Olimp, Neptun și Cap Aurora. 

Accesibilitatea municipiului Mangalia este asigurată prin intermediul căilor 
de comunicație rutiere, feroviare, navale și aeriene astfel: 

Rutier  : Drumul European E87 – Constanța – Mangalia – Vama Veche; 

Feroviar : Magistrala feroviară Constanța-Mangalia; 

Naval  : Portul naval comercial și turistic la Marea Neagra; 

Aerian : Aeroportul militar și civil Mihail Kogalniceanu, situat în Constanța 
într-o izocrona de 30 de minute față de municipiul Mangalia;  

Teritoriul administrativ este deservit de urmatoarele linii ferate si statii CF: 

- Magistrala feroviară Constanța-Mangalia; 

- Gara Mangalia 

- Halta Neptun 

Din punct de vedere administrativ, municipiul Mangalia se învecinează cu 
următoarele unităţi administrative de bază: 

- N  – Comuna 23 August; 

- S – Comuna Limanu; 

- E – Litoralul Marii Negre; 

- V  – Comuna Pecineaga, Comuna Albesti; 

Infrastructura de transport reprezintă o oportunitate semnificativă a municipiului 
Mangalia la scară regională și macro-regională. Prin aceasta, municipiul are 
posibilitatea de a dobândi calitatea de punct de plecare/primire a fluxurilor de 
materii prime și finite destinate relațiilor de import și export dîntre Europa și țările 
și regiunile partenere economice. Conform datelor disponibile, portul și șaniterul 
naval din Mangalia, prin specificațiile sale tehnice are capacitatea de a primii pentru 
mentenanță cele mai mari nave de transport maritim existente în prezent. De 
asemenea apropierea față de Canalul Dunărea-Marea Neagră permite exploatarea 
faptului că există oportunitatea de a atrage diferite activități portuare generate de 
rutele dîntre Europa și Australia și Orientul Îndepărtat care sunt cu aproximativ 
4000 de km mai scurte pe varianta fluvială decât pe cea prin Marea Mediterană - 
Oceanul Atlantic. 

 Din punctul de vedere al activităților turistice, relațiile existente în teritoriu 
avantajează municipiul Mangalia, permițând dezvoltarea tuturor căilor de 
comunicație respectiv, aerian, terestru și maritim și implementarea unor funcțiuni 
specifice ce se pot contura drept caracteristici distinctive și adevărate oportunități de 
dezvoltare la nivel regional. 
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2.4 NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
 
Structura de activități economice și productive ale Mangaliei este 

determinată de urmatoarele elemente:  
1. Relația cu patrimoniul natural și construit, valorificarea caracterului 
costier: potențialul natural și patrimoniul construit existent permit 
dezvoltarea anumitor activități economice specifice, unice pentru zona 
costieră (diferite tipuri de turism – de vacanță, de tranzit, balnear, de afaceri, 
de agrement, de weekend etc. -, de activități productive – șantier naval, 
depozitare, infrastructură de transport de marfuri); 
2. Relația municipiului la scara internațională, națională, 
macroregională, regională și locală – existența unor sisteme urbane ce au 
anumite funcțiuni ce pot determina diferite tipuri de dezvoltare în aceste 
sisteme: dezvoltari complementare, sinergice sau bazate pe competiție; 
3. Utilizarea unor modele de analiză și prognoză a dezvoltării 
municipiului Mangalia bazate pe indicatori urbani, date statistice și analize 
pluridisciplinare ale cadrului urban pentru identificarea și utilizarea 
resurselor disponibile în mod eficient. Abordarea unui model de dezvoltare 
de tip „Right sizing” potrivit căruia teritorul și componentele sale sunt 
dimesionate optim în funcție de resursele umane și materiale disponibile pe 
plan local. 
 

Municipiul Mangalia este cel de‐al doiJea centru econornic din zona de 

sud‐est a ţării, dupa Constanţa. Principalele sectoare de activitate din zona 

costieră Mangalia sunt: 

‐ domeniul  industrial  ‐  constructii,  cu  reparaţii  de  nave,  activitate  

portuara,  confecţii textile, 

‐ agricultura   ‐   producţie   si   prelucrare   de   seminţe,   legumicultură,   

producţie   plante decorative şi pescuit maritim 

‐ servicii: turism, transporturi si comunicatii 

‐ – comertul in detaliu; 

In Mangalia exista un numar mare de agenti economici (peste 700) insa 
distribuirea pe piata a acestora nu este uniforma. 

Spre deosebire de domeniul indistrial, in domeniul turismului numarul locurilor 
de munca sunt mai mici decat cele din domeniul industrial si mai slab platite, 
generand in acelasi timp cheltuieli din partea autoritatilor publice. 

Municipiul Mangalia se remarca printr‐o lipsa acuta de unitati de productie si 

prelucrare a materiilor prime din zona costiera, respectiv: unitati functionale de 
procesare a carnii, a pestelui, a laptelui, brutarii, unitati de procesare a 
legumelor si fructelor, unitati de productie bauturi alcoolice, de imbuteliere a 
apei, etc. Din acest punct de vedere se poate observa o vulnerabilitate  a  
economiei  locale  in  privinta  produselor  alimentare  ceea  ce  conduce  la 
cresterea preturilor acestor tipuri de produse, conducand in acest sens la 
cresterea tarifurilor din turism. 
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Agricultura 
Agricultura detine o mare parte a economiei municipiului Mangalia, 
reprezentand: cultura cerealelor, si cresterea animalelor. Agricultura este bine 
reprezentata in teritoriu  datorita solurilor fertile, bogate  in humus, cat si 
datorita faptului ca  intreaga suprafata agricola este amenajata pentru irigat. 
Microclimatul din aceasta zona este propice pentru intreaga varietate de soiuri 
cultivate in domeniul horticulturii si a culturilor  de  camp.   

Structura terenului agricol în la nivelul municipiului Mangalia prezintă condiţii 
favorabile pentru agricultură, în special pentru cultivarea plantelor. După modul 
de folosinţă structura suprafeţei agricole se prezintă astfel: arabil 48,04%, păduri 
9,53%. 

Potentialul piscicol este exploatat de societati de pescuit si de societati axate 
pe cresterea pestilor in helestee si lacuri naturale. Recent, pescuitul maritim 
s‐a revigorat, pescuindu‐se cantitati mai mari de peste decat in anii trecuti, ca 
urmare a eficacitatii masurilor de reducere a poluarii in Marea Neagra luate cu 
ani buni in urma. 

 

Categorii terenuri Supraf. (ha) 

Total 6230 

Agricola total 3490 

Arabila 2993 

Pasuni 330 

Vii si pepiniere viticole 167 

Terenuri neagricole total 2740 

Paduri si alta vegetatie forestiera 594 

Ocupata cu ape  balti 455 

Ocupata cu constructii 1274 

Cai de comunicatii si cai ferate 228 

Terenuri degradate si neproductive 189 
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Anul 
1990 

Anul 
2000 

Anul 
2005 

Anul 
2010 

Anul 
2014 

UM: Ha 

Total 7180 6226 6224 6230 6230 

Agricola 4296 3599 3597 3490 3490 

Arabila 3285 2911 2935 2993 2993 

Pasuni 156 179 330 330 330 

Vii si pepiniere viticole 613 344 167 167 167 

Livezi si pepiniere pomicole 242 165 165 : : 

Paduri si alta vegetatie forestiera : : : 594 594 

Comparativ cu anul 1990 și 200 se remarcă scăderea constantă  suprafeței 
agricole, respectiv a terenurilor arabile și viticole.  

O parte importanta  a populatiei practica inca agricultura de subzistenta in 
gospodarii personale sau ferme de mici dimensiuni. Exista si firme care 
practica agricultura de  performanta  pe  baze  stiintifice.  Una dintre cele mai 
performante este AGRICOLA HOLDING Mangalia, care prin implementarea 
unui proiect cu fonduri nerambursabile produce, prelucreaza si comercializeaza 
competitiv seminte de grau, ovaz, mazare, mustar. De asemenea, exista 
preocupari importante pentru producerea strugurilor de masa, in special in 
statiunea Olimp. Sectorul legumicol, odinioara foarte dezvoltat a suferit prin 
dezafectarea serelor in perioada de tranzitie. 

 

Industrie şi construcţii 
In domeniul industrial sunt relativ putine intreprinderi care sa activeze in acest 
domeniu, dar suporta un numar mare de angajati. Acestia sunt cei mai siguri 
platitori la contributiile de stat fara a genera cheltuieli din bugetul local. In 
municipiul Mangalia a fost înființat un parc industrial. 

Ramura industriala este reprezentativa pentru industria municipiului  Mangalia,  
fiind  cel  mai mare santier de profil din Romania. Din punct de vedere al sursei 
de finantare, aceasta este cea mai mare investitie cu capital strain din Romania, 
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cu capacitate de productie si reparatii nave de mare tonaj, cu infrastructura bine 
pusa la punct si tehnologie de varf. Din categoria investitiilor cu capital strain 
mai face parte si intreprinderea LUMOTEX, avand capital predominant german, 
activand in domeniul industriei textile. 

Topul societatilor comerciale din Mangalia, conform cifrei de afaceri: 

‐ Daewoo Mangalia heavy industries: 989.851.265 lei; 

‐ Bitumtrading: 147.112.435 lei; 

‐ PNP impex: 33 793 780 lei; 

‐ Compact trading: 22 206 454 lei; 

‐ Rominservices Therm: 14 890 690 lei; 

‐ I&M polux: 13 503 432 lei; 

‐ IM construct: 11 641 393 lei; 

‐ Uranus: 10 842 219 lei; 

‐ Simpa trans: 9.241. 329 lei; 

‐ Bia Mary: 9 230 282 lei; 

 

Parcul industrial Mangalia 

Exploatarea eficientă a zonei dezafectate de reducerea masivă a activităţii 
Şantierului Naval Mangalia (fostul şantier militar), a dus la realizarea Parcului 
Industrial Mangalia. Astfel a fost încurajat mediul de afaceri local şi nu numai, s-a 
impulsionat producţia şi s-au creat locuri de muncă noi. 

Parcul Industrial Mangalia are o suprafaţă de 13,1 ha şi este plasat la o distanţă 
de 1,5 km de vestul oraşului. Terenul este proprietatea Municipiului Mangalia. 
Parcul are un acces facil la drumul judeţean DJ 391, Mangalia Negru-Vodă, dar şi 
la drumul european E 85 (DN 39) Constanţa- Mangalia. Are acces la calea ferată 
şi la portul Mangalia. Apropierea de graniţa cu Bulgaria creează oportunităţi de 
dezvoltare a activităţilor de import-export şi cooperare transfrontalieră. 

 

COMERȚ- SERVICII 
Comertul in Mangalia este limitat la magazinele mici si comert stradal cu tarabe 

si bazar, atat in oras cat si in statiuni, care vand in principal marfa din import din 

Turcia sau China, neasigurandu‐ se varietate prea mare a produselor 

comercializate. De asemenea mai exista cateva depozite cu materiale de 

constructii si  bricolaj .  

Pe segmentul alimentatiei publice, exista 3 supermarketuri de firme cunoscute: 

Lidl, Billa si Penny Market. La acestea se adauga un numar de magazine 

alimentare de cartier dispuse in toate zonele municipiului. Segmentul 

restaurantelor este foarte bine reprezentat, cu mult peste cererea din sezonul 

rece, dar neincapatoare in  perioada estivala. In ultimii ani s‐a dezvoltat foarte 

bine sectorul fast food‐ului, al patiseriilor, cofetariilor si covrigariilor, prin unitati 

comerciale diferite cu francize sau fara, care asigura servicii continue de buna 

calitate intreg anul. 
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Sectorul bancar este b ine reprezentat in Mangalia asigurand intreaga gama de 
servicii diversificate specifice, astfel: Servicii  bancare:  BCR,  BRD,  Unicredit  
Tiriac  Bank,  Reiffeisen  Bank,  Garanti  Bank,  Alfa Bank, Banca Transilvania, 
ING Bank, Bancpost; Servicii de asigurari: ING, Generali, Allianz Tiriac, Asirom, 
Astra. 

Comunicatiile din municipiul Mangalia se realizeaza in continuare prin serviciile 

Postei Romane, mai restranse decat in anii precedenti. Limitarea activitatii la un 

singur oficiu postal din doua, precum si inchiderea unor oficii postale din statiuni, 

a facut loc pe piata a agentilor privati de curierat, Fan Courier si Urgent 

Courier, fiind cei mai importanti operatori in zona Costiera Mangalia.  

Segmentul comunicatiilor voce, televiziune prin cablu si internet este foarte 

bine acoperit de operatori la nivel national: Romtelecom, UPC si NextGen. De 

asemenea exista in municipiu puncte de lucru ale operatorilor de telefonie 

mobila Orange, Vodafone si Cosmote, asigurand intreaga gama de srevicii  catre  

populatia  locala  si turistii din zoa costiera de sud. 

Transporturile sunt foarte bine dezvoltate in municipiul Mangalia, datorita 

activitatii santierului naval pentru constructiile de mare tonaj, acesta 

realizandu‐se prin Portul Comercial Mangalia. Anual, sute de nave incarca si 

descarca in si din port tone de marfa. 

Construirea si operarea terminalului de combustibili gazosi de catre Callatis 

Gas Mangalia in portul maritim Mangalia permite transportul pe mare cu nave 

gaziere a combustibililor gazosi, depozitarea acestora in capacitati de stocare 

foarte mari (cea mai mare capacitate de stocare operationala de acest fel din 

tara) precum si distributia acestora rutiera catre beneficiarii din sud‐estul 

europei. Asemenea portului  Constanta,  portul  Comercial  Mangalia  constituie  

unul din punctele de legatura cu marile centre economice internationale. 

Existenta canalului Dunare‐ Marea Neagra asigura o legatura directa cu centrul 

Europei pentru navele de turism si croaziera. 

 

Turism 
Turismul este unul din cele mai importante sectoare de  activitate  din  municipiul  
Mangalia. Cadrul natural, facilitatile, climatul si resursele naturale fac din 
municipiul Mangalia o destinatie turistica de exceptie la malul marii Negre. Fiind 
atat o statiune balneo‐climaterica de tratament cat si o locatie cu atractii 
turistice pentru tineri, sudul litoralului romanesc reprezinta un pol de dezvoltare 
a turismului pana la cele mai inalte standarde. In ciuda dezvoltarii turismului, 
acesta nu participa la strangerea de fonduri la bugetul local prin promovarea 
locurilor  de  munca, datorita sezonalitatii activitatii. 

Principalele resurse turistice sunt: 

-    Litoralul sudic al Marii Negresi calatorii in zona costiera. Tot litoralul sudic al 
Marii Negre se intinde pe o suprafata de 44 ha, in Mangalia existand 7 plaje 
de care se pot bucura atat localnicii cat si turistii. Plajele litoralului din Mangalia 
sunt urmatoarele: Plaja Laguna,  P laja Saturn Diana – situata in fata hotelului 
Diana; Plaja Adras Saturn – situata la 1 km de gara CFR si are o suprafata de 
68 460 mp, Plaja Venus , Plaja Jupiter, Plaja Neptun, Plaja Olimp; Pe langa  
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cele 7  plaje  mentionate anterior, in municipiul Mangalia  mai exista alte tipuri 
de plaje formate artificial la baza digurilor de protectie, in urma lucrarilor 
hidrotehnice de protectie. 

- Lacul Mangalia (suprafata de aproximativ 261 ha). Format din numeroase 

izvoare de apa sulfuroasa mezotermala, cunoscute inca de pe vremea 

romanilor. Lacul este invecinat la vest de soseaua Constanta –Mangalia, iar la  

est de drumul care face legatura dintre Mangalia si Saturn. 

- Rezervatia naturala Obanul Mare formata cu scopul de a proteja Pestera 

Movile, are o suprafata totala de 12 ha, rezervatie mixta speologica si 

geomorfologica. Are forma unei depresiuni cu diametrul de 100‐150 m. 

- Pestera Movile are aproximativ 200 m si este rezervatie speologica 

descoperita in 1986 intr‐un put minier, la doar cativa km de mare. Este unica 

in lume, pentru ecosistemul descoperit in interiorul ei – care functioneaza pe 

baza chemosintezei si care a  fost complet izolat de mediul exterior pentru 

circa 5,5 milioane de ani. Aici au fost descoperite forme de viata complet noi 

(peste 35 la numar), care traiesc intr‐un mediu sarac in oxigen, dar bogat in 

dioxid de carbon. Pestera nu poate fi vizitata decat de catre specialisti, iar 

durata vizitei nu poate depasi 2 ore, maxim 3 membri odata, insa si in 

aceste   conditii   pestera   Movile   reprezinta   un   adevarat   punct   de   interes   

turistic. 

- Padurea Comorova reprezinta un experiment silvic desfasurat intre 1890  si  

1910,  cu scopul realizarii unei perdele de copaci care sa protejeze zona 

impotriva desertificarii. Padurea a fost plantata pe locul unui catun de turci si 

bulgari, cu suprafata de peste 5 ha teren, cu mai mult de 1 milion de puieti de 

salcami, gladita, frasin, dud, caisi, castani, pruni, otetati si stejari. 100 de ani 

mai tarziu, 1,2 ha de padure a fost declarat rezervatie naturala, datorita speciei 

de stejari plantata acolo. Aceasta este de origine balcano‐ caucaziano‐pontica, 

ce apartine florei abrorescentina veche, din perioada tertiaro‐ pliocena. In 

zilele noastre face parte din padurea de silvostepa, dar este originara din din 

estul Mediteranei. Padurea a fost populata spontan cu tapi rosii, caprioare, 

gainuse si cocosi de munte, vulpi, iepuri, ulii si alte animale, fiind un loc de 

campare excelent atat pentru turisti cat si pentru localnici. 

- Muzeul Arheologic Callatis care ilustreaza interfata spirituala a civilizatiei 

grecesti, cu influente romane, pe un fond autohton geto‐dacic si cuprinde: piese 

arhitectonice si inscriptii, podoabe si reprezentari statuare, epoca greaca, 

epoca romana si epoca romano‐bizantina, si colectii de tezaur din epoca 

greaca si epoca romana. Muzeul mai detine si mormantul cu papirus. Acesta a 

fost descoperit in anul 1959, este alcatuit dintr‐ un tumul cu soclu de orthostate 

care formau un dreptunghi inconjurat de un cerc din blocuri de piatra cu 

diametru de 14 m. Tumulul acoperea un cavou pe care era fixata o cununa 

din bronz aurit. In interior, langa scheletul celui inmormantat s‐au descoperit 

vase ceramice pictate si sulul de papirus scris in limba greaca – primul de 

acest gen din tara noastra. In Europa au fost descoperite doar 3 asemenea 

artefacte: unul in Italia si altul in Grecia. O luna mai tarziu de la descoperirea 
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acestui papirus, Prezidiul Academiei Romane a hotarat ca acest papirus sa fie 

transmis la centrul de restaurare stiintifica din Moscova. De atunci, pentru 

aproape 50 ani, de soarta acestui papirus nu s‐a mai stiut nimic. Unele teorii 

spuneau ca acest papirus s‐a dezintegrat la contactul cu aerul, altele sustin ca 

sovieticii nu au mai vrut sa‐l dea inapoi, iar un ziar din Rusia mentiona in 1968 

ca papirusul a fost trimis inapoi in Romania. In vara anului 2011, dupa lungi 

insistente ale arheologilor romani, centrul de la Moscova a redescoperit in 

arhivele sale papirusul din Romania, a carui restaurare se terminase in anul 

1961, si  a  avut  loc  ceremonia oficiala de predare a acestuia. 

- Ruinele orasului antic grecesc Callatis: zidul de incintă, bazilica siriană, turnul 
de apărare, necropola romano- bizantină, muzeul President. 

- Moscheea Esmahan Sultan ‐ cel mai vechi edificiu de cult musulman  din  

Romania, edificiu medieval, construit in stil arhitectural maur. A fost ridicata in 

1953 de printesa Esma, care primise de la tatal ei pamanturile Mangaliei.  

Constructia  este  facuta  din piatra cioplita manual de mesterii turci, cu ziduri 

groase de 85 cm. Zidaria a fost facuta fara a se folosi vreun liant, ci numai 

scoabe din otel turnate pe loc. Moscheea are 2 randuri de ferestre: unul la 

nivel inferior, de tip patrulater, si unul la nivel superior de tip arc frant. 

Panorama orasului se vede foarte bine de pe terasa  minaretului  unde  se 

ajunge pe o scara de piatra in spirala, foarte ingusta. 

- Herghelia Mangalia se intinde pe o suprafata de 580 ha, din care 400 ha 

sunt folosite ca teren furajer pentru cei 350 cai folositi la hipodrom de trap si 

galop sau plimbari de agrement; iar hipodromul are 19 ha. A fost asezata la 

500 metri de malul marii tinandu‐ se cont de conditiile geoclimaterice pentru 

formarea rasei arabe. Herghelia este cea mai mare din sud‐estul europei si 

este populata doar de cai de rasa: pusange arab, semigrei si ponei. 

- Biserica Veche Sf. Gheorghe: monument in stil bizantin cu pridvor in stil 

brancovenesc. Constructia a fost inceputa din donatia Regelui Carol I, desi 

finalizata mult mai tarziu in 1929 in prezenta casei Regale a Romaniei. 

- Farul Genovez din Mangalia ‐ simbol emblematic al municipiului, construit 

de o companie engleza, numele fiindu‐i dat in amintirea negustorilor de alta 

data. In prezent farul este nefunctional si necesita activitati de renovare. Cu 

toate acestea reprezinta un simbol al timpurilor trecute si importantei portului de 

alta data. 

- Mozaicul mural geneze, realizat pe fatada casei de cultura a municipiului 

Mangalia, era cel mai mare mozic mural al timpului sau, din Europe de este cu 

un numar de 3. 150 000 piese de mozaic. Este un monument artistic in stil 

suprarealist, care si‐a pastrat cu,oarea in timp, cu simbolistica elementelor vietii: 

apa, aer, pamant si soare. 

- Monumentul eroilor‐ situat in piata revolutiei din municipiul Mangalia, 

inaugurat in 1998 cu ocazia zilei Eroilor si a municipiului Mangalia. 

- Muzeul Marinei – inaugurat in 2004 intr‐una din cladirile dezafectate ale 

bazei navale din oras. 
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- Portul turistic – amenajat recent din fonduri nerambursabile, cu o lungime 

de cheu de 3,5 km, este amenajat in 4 sectiuni: o platformă de promenada 

cu 297 m lungime, 6 m latime si 146 de locuri de acostare; 2 sectiuni 

amenajate pentru acostarea vaselor de dimensiuni medii, si o sectiune 

amenajata pentru acostarea vaselor de dimensiuni mari. 

 

Mangalia Marina este un port turistic situat pe ţărmul de Vest al  bazinului Mării 
Negre, într-o zonă de trafic maritim comercial şi  turistic constant. Portul 
reprezintă o reîmprospătare a trecutului  maritim al zonei, Mangalia având o 
atestare documentară în materie de  navigaţie de peste 1500 de ani. 

Pe o lungime de cheu de 3,5 km, Portul Turistic Mangalia este  compartimentat 
pe 4 secţiuni şi o secţiune de marină, dupa cum urmează: 

Secţiunea 1 – cheu la -1.0 m, pe o lungime de 297 m cu o  platformă de 
promenadă aferentă, de 6.0 m lăţime pe latura de vest  şi o  platformă de 13.0 m 
lăţime pe latura de nord. Marina este prevăzută cu   pontoane într-un număr 
comparabil cu al celor mai mari porturi  turistice europene, după cum urmează : 
22 locuri pentru nave cu lungimi de   8 m, 22 locuri pentru nave cu lungimi de   9 
m, 30 locuri pentru nave cu lungimi de 11 m, 42 locuri pentru nave cu lungimi de 
13 m, 20 locuri pentru nave cu lungimi de 15 m, 10 locuri pentru nave cu lungimi 
de 18 m 

Secţiunile 2 si 3 – secţiuni amenajate sub forma unui  cheu la -3,0 m, asigură 
condiţii pentru acostarea ambarcaţiunilor de  dimensiuni medii dar şi navelor de 
croazieră de capacităţi mari. 
Ca şi pe trosonul 2, amenajarea  acestui tronson va asigura condiţii  pentru 
acostarea ambarcaţiunilor de dimensiuni medii, destinate  transportului de 
persoane precum navele de croazieră de capacităţi mari,  şi în situaţii 
excepţionale pescadoarelor, navelor poliţiei de  frontieră şi capităniei şi, în 
general, altor nave  care au un pescaj de  2.5 m. 

Secţiunea 4 – secţiune amenajată sub forma unui cheu la  – 7,0 m destinat 
acostării navelor de pasageri de mari capacităţi (nave  de croazieră de până la 
450 locuri). 

 

 

 

 

Principalele tipuri de turism practicabil: 

- Turismul gastronomic – este reprezentat în zonă de numeroase restaurante 
tradiţionale, cu specific pescăresc, cu influenţă orientală. La Mangalia şi în 
staţiunile din sudul litoralului se găsesc preparate specifice bucătăriei dobrogene: 
ciorbe pescăresti, ciorbă de burtă, marinate din peşte, saramură de crap, peşte la 
proţap, crap umplut, cârnaţi de oaie, miel la proţap, chebab, chefir, baclavale, 
sarailii, dulciuri. 

- Turismul istoric- prin posibilitatea de vizitare a numeroase obiective de 
patrimoniu cultural, construit etc. 
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- Turismul nautic– a devenit recent o componentă  reprezentativă pentru 
municipiul Mangalia, prin amenajarea din fonduri  europene prin intermediul 
Programului Phare CES 2004 –Proiecte Mari de  Infrastructura Regională, a unui 
port turistic de anvergură, singurul  port turistic la Marea Neagră din România, 
care beneficiază de fonduri  din partea Uniunii Europene pentru amenajări la 
standarde tehnice şi de  calitate europene, care îi vor permite includerea în cele 
mai  prestigioase reţele de porturi turistice mediteraneene şi la Marea  Neagră. 

- Turismul de recreere și divertisment – este reprezentat de oportunităţile în 
vederea evidenţierii potenţialului turistic al zonei. Principalele acţiuni culturale 
demarate şi organizate de municipalitate în ultimii ani, care au atras interesul 
turiştilor şi nu numai, devenite deja tradiţionale sunt: Festivalul Mangalia, Festivalul 
Internaţional “Zile şi Nopţi de Literatură”, “Dobroge mândră grădină”, “Liberty 
parade”, “Lumina de la Malul Mării”. 

-  Turismul de litoral dezvoltat în zona se datorează avantajelor oferite de factori 
naturali precum: 

– clima continentală, moderată, cu influenţă pontică, temperatura medie anuală 
11.3 grade C (ianuarie 0 grade C, iulie 22 grade C). Faptul că plaja întinsă pe 
toată lungimea litoralului este orientată către est garantează maxima expunere 
la razele ultraviolete, cu soare continuu 12 ore pe zi vara. Aerul este bogat 
ionizat, plin de aerosoli marini, datorită valurilor marine şi brizei. 
– marea care prezintă salinitate bună pentru organismul uman (16 g/l) nu 
produce iritaţii ochilor. Temperatura medie a apei în plin sezon 21-23 grade C. 
Lipsa mareei şi a valurilor mării la ţărm, adâncimea graduală a apei, elimină 
pericolele pentru copii şi pentru cei care nu ştiu să înoate.  

– plajele formate numai din nisip foarte fin sau de granulaţie medie, destul de 
largi, lipsite în general de stânci. 

- Turismul de afaceri – reprezentat prin existența hoteluri în incinta  cărora se 
află atât săli de conferinţe cât şi săli expoziţionale care se constituie într-o ofertă 
concretă pentru organizatorii unor evenimente de anvergură pe segmentul 
turismului de afaceri şi nu numai. 

- Turismul balnear - Mangalia este cunoscută din cele mai vechi timpuri pentru 
efectul curativ al izvoarelor sale termale, aici fiind tratate numeroase afecţiuni, de 
mare succes fiind tratamente care au la bază factori naturali de cură, precum: apa 
mării, nămol sapropelic extras din Lacul Techirghiol, ape mezotermale sulfuroase, 
bioclimat marin bogat în aerosoli salini.  Compoziţia resurselor minerale 
reprezintă un alt avantaj al zonei în sensul că nămolul sapropelic extras din Lacul 
Techirghiol conţine 70.2 la sută apă; ape mezotermale la 21-22oC; apă de mare 
cu mineralizare de 15,5g o/oo. 
Ca tipuri de proceduri TERAPEUTICE renumite pentru efectul lor spectaculos 
sunt: hidroterapie, kinetoterapie, termoterapie (băi sulfuroase, băi de nămol, băi 
de plante, băi galvanice, gimnastică medicală, gimnastică în piscina cu apă de 
mare sau cu apă sulfuroasă, duş subacval, împachetări cu nămol sau cu parafină, 
masaje uscate sau cu nămol), “Cura geriatrică” (pell – amar, gerie-royal, produse 
gerovital, acupunctură, infiltraţii cu “boicil” şi “aflutop”).   

 

Activitatea turistică: 

- În prezent activitățile turisitice sunt concentrare în special pe turismul sezonier, 
estival și pe turismul balnear; cu toate ca există o infrastructură de primire și de 
cazare a turiștilor și extinderea acesteia este continuă, numărul de înnoptări este în 
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scădere. Între anii 2000 și 2010, conform statisticilor preluate de la Institutul 
Național de Statistică, numărul total de unități de cazare a crescut cu 25%, de la 
203 în anul 2000 la 252  în anul 2009, în timp ce capacitatea de cazare a scăzut cu 
22,04% de la 12250 în anul 2000 la 9550 în anul 2009, acest fenomen 
datorânduse degradării și scoaterea din uz a unităților de cazare vechi. 
Proporțional cu scăderea capacității de cazare, numărul de înnoptări a scăzut de 
asemenea în perioada 2000-2009 cu 28,27%, de la 2044617 la 1466544.  

- Un aspect relevant pentru funcționarea și dezvoltarea turismului în Mangalia 
este Procentul de ocupare a locurilor – zile de cazare în structurile de cazare 
existente, care a rămas constant în jurul mediei de 42%. Raportat la durata 
sezonului estival de 6 luni și considerând un grad de ocupare al unităților de cazare 
de 60% în această perioadă, rezultă un procent de ocupare de 20% din totalul de 
42% existent, datorat acestei perioade și a turismului sezonier, estival. Diferența 
rămasă de 22% reprezintă activități turistice rezultate din turismul balnear, itinerar, 
de afaceri și de tranzit, sectoare ale turismului cu un potențial ridicat de dezvoltare, 
care în prezent există din inerție, existând puține facilități turistice specilizate pentru 
aceste sectoare. 

 

Capacitatea de cazare și numărul de turiști: 

Din punct de vedere al structurilor de cazare turistică, raprtat la anul 1990 se 
înregistrează o descreștere a acestora (cu o ușoară creștere înregistată până în 
anul 2010): 

  
Anul 
1990 

Anul 
2000 

Anul 
2005 

Anul 
2010 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

UM: Numar 

Total 286 203 238 309 161 177 247 

Hoteluri 110 110 116 117 92 88 90 

Hosteluri : : 3 7 10 9 8 

Hoteluri apartament : : : 1 1 1 1 

Moteluri : : : 1 : : : 

Vile turistice 165 64 82 145 45 43 42 

Bungalouri : : 19 16 5 29 100 

Campinguri 10 6 6 6 4 3 2 

Casute turistice : : 6 6 2 2 3 

Pensiuni turistice : : 6 10 2 2 1 
Din punct de vedere al structurilor de primire turistică, la nivelul global al U.A.T. 
Mangalia se observă o scădere substanțială a acestora, comparativ cu anul 1990 
(categoria hoteluri,, vile turistice, pensiuni) și apariția unor noi forme de structuri 
turistice (hosteluri, hoteluri apartament, moteluri, bungalouri, căsuțe și pensiuni). 
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Principalele structuri turistice care au înregitrat descreșteri sunt: hotelurile, vilele 
turistice, campingurile, în timp ce a crescut numărul hosteluri și bungalourilor 
(2016). 

 

 

Capacitatea de cazare turistica in functiune pe tipuri de 
structuri de primire turistica, judete si localitati 

  
Anul 2016 

Numar locuri-
zile 

Total 3199423 
Hoteluri 2956563 
Hosteluri 29904 
Moteluri 10688 

Vile turistice 75448 
Bungalouri 6696 
Campinguri 111296 

Casute turistice 5332 
Pensiuni turistice 3496 

 

Segmentele cele mai bine reprezentate din punct de vedere al stucturilor turistice 
sunt hotelurile (37%), bungalurile (41%), vilele turistice (17%). 
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Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica, judete 
si localitati 

  
Anul 
1990 

Anul 
2000 

Anul 
2010 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

UM: Locuri 
Total 57623 51444 51663 33696 32316 

Hoteluri 39804 38828 38506 28436 28228 
Hosteluri : : 310 403 365 

Hoteluri apartament : : 48 48 48 
Moteluri : : 26 : : 

Vile turistice 2869 769 2467 945 811 
Bungalouri : : 624 60 156 
Campinguri 12024 9231 8286 3650 2554 

Casute turistice : : 1150 116 116 
Pensiuni turistice : : 246 38 38 

Se observă o descreștere a capacități ide cazare turistică aproximativ cu 50%, cu 
precădere după 2010, mai ales pentru numrul locurilor de cazar în hoteluri, vile 
turistice și bungalouri. 

 
Se observă o creștere a numărulu ide sosiri turistice în intervalul 2001- 2016 (cu o 
scădere înregistrată în 2010). 

Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, pe judete si 
localitati 

  
Anul 2001 Anul 2010 Anul 2016 

UM: Numar persoane 
Total 267039 210722 332437 

Hoteluri 251373 195224 316050 
Hosteluri : 567 2836 

Hoteluri apartament : 74 : 
Moteluri : 1083 1833 

Vile turistice 2227 4936 7566 
Bungalouri 1269 : 1315 
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Campinguri 8970 8108 1611 
Casute turistice 3200 345 361 

Pensiuni turistice : 385 865 
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Turismul are un varf in lunile iulie si august, sezonul fiind unul relativ scurt. 
In lunile iunie si septembrie se inregistreaza un numar al innoptarilor superior 
celorlalte luni, dar mult inferior celui din iulie‐august 

Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati, pe luni 
Tipuri 

de 
structur

i de 
primire 
turistica 

Luni 

ian2016 febr 2016 
martie 
2016 

aprilie 
2016 

mai 
2016 

iunie 
2016 

 iulie 2016 
August 

2016 
 septembrie 

2016 
Oct  
2016 

Noi  
2016 

 dec 
2016 

UM: Numar 

Total 
1367 1726 2667 5939 

3074
6 

15902
4 551973 

66532
3 144506 

2203
7 

1319
9 

518
4 
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Activitățile principale pe care este conturată și trebuie amplificată  

structura economică a municipiului Mangalia sunt: 
1. ACTIVITĂȚILE INDUSTRIALE NAVALE ȘI ACTIVITĂȚILE 
COMPLEMENTARE (instituții și servicii specializate, depozitare, unități de 
cazare specilizate, etc.) 
- Reparția actuală, specializarea forței de munca și concentrarea ratei de 
activitate a forței de muncă din municipiul Mangalia pe structurile de vârstă între 25 
și 54 de ani denotă o continuitate și disponibilitate de a menține structurile 
economice actuale din punctul de vedere al resurselor umane.  
- Dimensiunea șantierului naval și caracterul unic la nivel continental, 
coroborat cu existența în apropiere a canalului Dunare-Marea Neagră, constituie 
avantaje în dezvoltarea viitoare a activităților industriale porturare. Dezvoltarea nu 
poate fi facută fără a susține relația în teritoriu a acestor funcțiuni. În acest sens 
trebuie reduse la minim costurile provenite din logistică – transport de materii brute 
și finite, accesul la infrastructura de comunicație, dotări edilitare corespunzatoare.  
- Portul trebuie dezvoltat în paralel cu o zona dedicată de instituții și servicii 
complementare activităților navale pentru a permite o administrare facilă a 
activităților economice și o serie de funcțiuni de depozitare/servicii/transport de 
dimensiuni mici și mijlocii ce pot reduce gradul de dependență al localității de o 
singură activitate economică dominantă – în acest fel reducând șansele de variații 
bruște ale pieții de muncă pe plan local și, implicit al dezvoltării durabile a 
localității;  
2. SERVICII TURISTICE 
- În prezent activitățile turisitice sunt concentrare în special pe turismul 
sezonier, estival și pe turismul balnear; cu toate ca există o infrastructură de primire 
și de cazare a turiștilor și extinderea acesteia este continuă, numărul de înnoptări 
este în scădere. Între anii 2000 și 2010, conform statisticilor preluate de la Institutul 
Național de Statistică, numărul total de unități de cazare a crescut cu 25%, de la 203 
în anul 2000 la 252  în anul 2009, în timp ce capacitatea de cazare a scăzut cu 
22,04% de la 12250 în anul 2000 la 9550 în anul 2009, acest fenomen datorânduse 
degradării și scoaterea din uz a unităților de cazare vechi. Proporțional cu scăderea 
capacității de cazare, numărul de înnoptări a scăzut de asemenea în perioada 2000-
2009 cu 28,27%, de la 2044617 la 1466544.  
- Un aspect relevant pentru funcționarea și dezvoltarea turismului în Mangalia 
este Procentul de ocupare a locurilor – zile de cazare în structurile de cazare 
existente, care a rămas constant în jurul mediei de 42%. Raportat la durata 
sezonului estival de 6 luni și considerând un grad de ocupare al unităților de cazare 
de 60% în această perioadă, rezultă un procent de ocupare de 20% din totalul de 
42% existent, datorat acestei perioade și a turismului sezonier, estival. Diferența 
rămasă de 22% reprezintă activități turistice rezultate din turismul balnear, itinerar, 
de afaceri și de tranzit, sectoare ale turismului cu un potențial ridicat de dezvoltare, 
care în prezent există din inerție, existând puține facilități turistice specilizate pentru 
aceste sectoare. 
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Date sintetice referitoare la activitatea economică la nivelul municipiului 
Mangalia: 

Numar agenti economici 

4.630 agenti economici 
6,29% din totalul agentilor economici din Judetul Constanta 

Cifra de afaceri 

1,9 Miliarde lei (438,8 milioane euro) 
4,39% din cifra de afaceri din Judetul Constanta 

Numar angajati 

9.968 angajati 
7,60% din totalul de angajati din Judetul Constanta 

Profit 

270,7 milioane lei (61,5 milioane euro) 
7,61% din profitul net realizat in Judetul Constanta 

 

Top firme funcție de cifra de afaceri: 

1.  
DAEWOO-MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA, Str. PORTULUI 1, Mangalia, 

Judetul Constanta 

988,6 milioane lei (224,7 milioane euro) 

2. 
P.N.P.IMPEX SRL, HOTEL METEOR -, Mangalia, Judetul Constanta 

44,9 milioane lei (10,2 milioane euro) 

3. 
M.W.IMPORT EXPORT SRL, Str. M.I.DOBROGEANU 83, Mangalia, Judetul Constanta 

34,6 milioane lei (7,9 milioane euro) 

4. 
TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ SA, Str. 

LAVRION 29, Mangalia, Judetul Constanta 

34,4 milioane lei (7,8 milioane euro) 

5. 
DAEWOO MANGALIA HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SRL, 
Str. Portului 1, Mangalia, Judetul Constanta 

25,2 milioane lei (5,7 milioane euro) 

6. 
MARMAN COMTRANS SRL, Str. ROZELOR 15, Mangalia, Judetul Constanta 

19,1 milioane lei (4,3 milioane euro) 

7. 
SUBEX INDUSTRIES S.A., Str. TEILOR 6, Mangalia, Judetul Constanta 

17,3 milioane lei (3,9 milioane euro) 

8. 
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DYP RO TIGRO S.R.L., Str. CRISANEI 2, Mangalia, Judetul Constanta 

16,7 milioane lei (3,8 milioane euro) 

9. 
I & M POLUX SRL, Str. M.I.DOBROGEANU 83, Mangalia, Judetul Constanta 

16,6 milioane lei (3,8 milioane euro) 

10. 
GOLDTERM MANGALIA S.A., Str. VANATORI 1, Mangalia, Judetul Constanta 

16,6 milioane lei (3,8 milioane euro) 

11. 
DIA LITORAL SRL, B-dul 1 DECEMBRIE 1918 47A, Mangalia, Judetul Constanta 

13,2 milioane lei (3 milioane euro) 

12. 
SERPA S.R.L., - -, Mangalia, Judetul Constanta 

11,6 milioane lei (2,6 milioane euro) 

13. 
CELLMAR SRL, Str. M.I.DOBROGEANU 83, Mangalia, Judetul Constanta 

11,1 milioane lei (2,5 milioane euro) 

14. 
DELTA AURORA SA, HOTEL DELTA -, Mangalia, Judetul Constanta 

10,4 milioane lei (2,4 milioane euro) 

15. 
VENDOR COMP S.R.L., Str. MATEI BASARAB 29, Mangalia, Judetul Constanta 

10,2 milioane lei (2,3 milioane euro) 

16. 
BIA MARY SRL, LA NORD DE DISCOTECA UNICOM -, Mangalia, Judetul Constanta 

10 milioane lei (2,3 milioane euro) 

17. 
SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA,Str. ROZELOR 3, Mangalia, Judetul Constanta 

9,9 milioane lei (2,3 milioane euro) 

18. 
SIMPA TRANS SRL, Str. HENNY IGNATIE 11, Mangalia, Judetul Constanta 

9,7 milioane lei (2,2 milioane euro) 

19. 
PURSANTE SRL, Sos. CONSTANTEI 19, Mangalia, Judetul Constanta 

9,7 milioane lei (2,2 milioane euro) 

20. 
GIFAN STRONG SRL, Str. MIHAI EMINESCU 6, Mangalia, Judetul Constanta 

9,6 milioane lei (2,2 milioane euro) 

 

Top firme funcție de numărul de angajați: 

1. 
DAEWOO-MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA, Str. PORTULUI 1, Mangalia, Judetul Constanta 

1.988 angajati 

 
2. 
DAEWOO MANGALIA HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SRL, Str. Portului 1, Mangalia, Judetul 
Constanta 

396 angajati 
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3. 
TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ SA, Str. LAVRION 29, Mangalia, Judetul Constanta 

322 angajati 

 
4. 
STRONG SYSTEMS BROTHERS SRL, Str. FRUMOASEI 7, Mangalia, Judetul Constanta 

250 angajati 

 
5. 
SUBEX INDUSTRIES S.A., Str. TEILOR 6, Mangalia, Judetul Constanta 

206 angajati 

 
6. 
LUMOTEX S.R.L., Sos. CONSTANTEI 63, Mangalia, Judetul Constanta 

186 angajati 

 
7. 
DYP RO TIGRO S.R.L., Str. CRISANEI 2, Mangalia, Judetul Constanta 

129 angajati 

 
8. 
MARMAN COMTRANS SRL, Str. ROZELOR 15, Mangalia, Judetul Constanta 

118 angajati 

 
9. 
BRIAL NAV CONSTRUCT SRL, Str. PLOPILOR -, Mangalia, Judetul Constanta 

117 angajati 

 
10. 
SIMPA TRANS SRL, Str. HENNY IGNATIE 11, Mangalia, Judetul Constanta 

88 angajati 

 
11. 
AVÂNTUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, Str. OITUZ 5-7, Mangalia, Judetul 
Constanta 

87 angajati 

 
12. 
DELTA AURORA SA, HOTEL DELTA -, Mangalia, Judetul Constanta 

82 angajati 

 
13. 
GOLDTERM MANGALIA S.A., Str. VANATORI 1, Mangalia, Judetul Constanta 

78 angajati 

 
14. 
GIFAN STRONG SRL, Str. MIHAI EMINESCU 6, Mangalia, Judetul Constanta 

73 angajati 

 
15. 
SUD EST SECURITY SRL, Str. MIHAI VITEAZU 49B, Mangalia, Judetul Constanta 

72 angajati 

 
16. 
BIA MARY SRL, LA NORD DE DISCOTECA UNICOM -, Mangalia, Judetul Constanta 

67 angajati 

 
17. 
MASSARO TRANS S.R.L., Str. MATEI BASARAB -, Mangalia, Judetul Constanta 

61 angajati 

 
18. 
GLOBAL SHIPBUILDING SERVICES SRL, Str. NICOLAE GRIGORESCU 1, Mangalia, Judetul Constanta 

59 angajati 
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19. 
SULINA ESTIVAL 2002 S.A., HOTEL SULINA -, Mangalia, Judetul Constanta 

57 angajati 

 
20. 
VILFO STEEL SRL, Str. 1 MAI 60, Mangalia, Judetul Constanta 

57 angajati 

 

Top firme funcție de profit: 

1.  
DAEWOO-MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA, Str. PORTULUI 1, Mangalia, 

Judetul Constanta 

158,1 milioane lei (35,9 milioane euro) 

2. 
AS '94 SRL, Str. GALA GALACTION 26, Mangalia, Judetul Constanta 

6,7 milioane lei (1,5 milioane euro) 

3. 
CERCE PROD IN-VEST S.R.L., Str. I.M.DOBROGEANU 53, Mangalia, Judetul 

Constanta 

4,8 milioane lei (1,1 milioane euro) 

4. 
PASA AGRO & CONSTRUCT SRL, Str. MIHAI VITEAZU 54, Mangalia, Judetul 

Constanta 

2,1 milioane lei (481.799 euro) 

5. 
SERFORDEY S.R.L., Str. I.M.DOBROGEANU 53, Mangalia, Judetul Constanta 

2,1 milioane lei (476.181 euro) 

6. 
AGRO GMBH MANGALIA S.R.L., Str. I.M. DOBROGEANU 53, Mangalia, Judetul 

Constanta 

2,1 milioane lei (474.400 euro) 

7. 
GRANAT S.A., HOTEL GRANAT -, Mangalia, Judetul Constanta 

1,9 milioane lei (426.354 euro) 

8. 
SUNQUEST SRL, - Venus, Mangalia, Judetul Constanta 

1,7 milioane lei (394.598 euro) 

9. 
TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ SA, Str. 
LAVRION 29, Mangalia, Judetul Constanta 

1,7 milioane lei (384.508 euro) 

10. 
MARMAN COMTRANS SRL, Str. ROZELOR 15, Mangalia, Judetul Constanta 

1,6 milioane lei (356.706 euro) 

11. 
OPAL SA, Str. GALA GALACTION 14, Mangalia, Judetul Constanta 

1,4 milioane lei (314.596 euro) 

12. 
HOTEL CUPIDON S.A., STATIUNEA SATURN -, Mangalia, Judetul Constanta 
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1,3 milioane lei (286.500 euro) 

13. 
DEC EQUIPMENT SRL, Str. MOLDOVEI 17, Mangalia, Judetul Constanta 

1,2 milioane lei (282.505 euro) 

14. 
I & M POLUX SRL, Str. M.I.DOBROGEANU 83, Mangalia, Judetul Constanta 

1,2 milioane lei (275.591 euro) 

15. 
SERPA S.R.L., - -, Mangalia, Judetul Constanta 

1,1 milioane lei (254.026 euro) 

16. 
GIFAN STRONG SRL, Str. MIHAI EMINESCU 6, Mangalia, Judetul Constanta 

1,1 milioane lei (247.870 euro) 

17. 
BRIAL NAV CONSTRUCT SRL, Str. PLOPILOR -, Mangalia, Judetul Constanta 

1,1 milioane lei (242.028 euro) 

18. 
COVASNA ESTIVAL 2002 SA, Str. PLOPILOR 12B, Mangalia, Judetul Constanta 

1,1 milioane lei (239.346 euro) 

19. 
ARGENTINIA SRL, Str. MATEI BASARAB 121, Mangalia, Judetul Constanta 

1 milioane lei (230.907 euro) 

20. 
CELLMAR SRL, Str. M.I.DOBROGEANU 83, Mangalia, Judetul Constanta 

1 milioane lei (228.882 euro) 

 

Top domenii de activitate Mangalia după cifra de afaceri: 

1. 

CAEN: 3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare 
1,1 Miliarde lei (249,1 milioane euro) 

2. 
CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
162,8 milioane lei (37 milioane euro) 

3. 
CAEN: 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 
72,1 milioane lei (16,4 milioane euro) 

4. 
CAEN: 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, 
bauturi si tutun 
71 milioane lei (16,1 milioane euro) 

5. 
CAEN: 5610 - Restaurante 
49 milioane lei (11,1 milioane euro) 

6. 
CAEN: 3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor 
31,5 milioane lei (7,2 milioane euro) 
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7. 
CAEN: 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de 
calatori 
28,3 milioane lei (6,4 milioane euro) 

8. 
CAEN: 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a 
26,5 milioane lei (6 milioane euro) 

9. 
CAEN: 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse nealimentare 
20,4 milioane lei (4,6 milioane euro) 

10. 
CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase 
19,7 milioane lei (4,5 milioane euro) 

11. 
CAEN: 4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al 
articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate 
18,6 milioane lei (4,2 milioane euro) 

12. 
CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri 
18,6 milioane lei (4,2 milioane euro) 

13. 
CAEN: 2594 - Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate, 
fabricarea de nituri si saibe 
17,3 milioane lei (3,9 milioane euro) 

14. 
CAEN: 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat 
17,1 milioane lei (3,9 milioane euro) 

15. 
CAEN: 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 
16,1 milioane lei (3,7 milioane euro) 

16. 
CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in 
magazine specializate 
15,1 milioane lei (3,4 milioane euro) 

17. 
CAEN: 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi 
n.c.a. 
14,4 milioane lei (3,3 milioane euro) 

18. 
CAEN: 4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru 
autovehicule in magazine specializate 
13,2 milioane lei (3 milioane euro) 

19. 
CAEN: 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 



88 

 

 

11,2 milioane lei (2,5 milioane euro) 

20. 
CAEN: 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru 
autovehicule 
9,7 milioane lei (2,2 milioane euro) 

 

 

2.5 POPULAŢIA 

 La data de 1 ianuarie 2018, Mangalia avea o populatie de 41416locuitori 

din care 51,7% femei si 48,3% barbati. 

    
Anul 2018 

Numar persoane 

Total Total 41414 

- Masculin 19989 

- Feminin 21425 

0- 4 ani Total 1689 

- Masculin 867 

- Feminin 822 

5- 9 ani Total 1993 

- Masculin 1006 

- Feminin 987 

10-14 ani Total 2027 

- Masculin 1048 

- Feminin 979 

15-19 ani Total 1965 

- Masculin 995 

- Feminin 970 

20-24 ani Total 1862 

- Masculin 929 

- Feminin 933 

25-29 ani Total 2712 

- Masculin 1324 

- Feminin 1388 

30-34 ani Total 3277 

- Masculin 1659 

- Feminin 1618 

35-39 ani Total 3570 

- Masculin 1755 

- Feminin 1815 

40-44 ani Total 3996 

- Masculin 1974 

- Feminin 2022 

45-49 ani Total 3798 

- Masculin 1911 
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- Feminin 1887 

50-54 ani Total 2889 

- Masculin 1375 

- Feminin 1514 

55-59 ani Total 2857 

- Masculin 1329 

- Feminin 1528 

60-64 ani Total 3339 

- Masculin 1456 

- Feminin 1883 

65-69 ani Total 2547 

- Masculin 1194 

- Feminin 1353 

70-74 ani Total 1211 

- Masculin 546 

- Feminin 665 

75-79 ani Total 878 

- Masculin 360 

- Feminin 518 

80-84 ani Total 459 

- Masculin 158 

- Feminin 301 

85 ani si peste Total 345 

- Masculin 103 

- Feminin 242 

Structura populatiei dupa etnie: 
Etnie Procent 

Romani 82.4

Maghiari 0.2 

Romi 0.5 

Turci 4.1 

Rusi‐Lipoveni 0.3 

Tatari 3.3 

Alta etnie 0.1 

Informatie nedisponibila 9.2 

 

Populatia Mangaliei a avut o crestere abrupta după 1990, în 2002 a atins un 

maxim de aproximativ 44600 persoane, scazand apoi cu aproximativ 5% pana in 

2018.  

Din anii '90, si pana in prezent populatia in varsta de 60 de ani si peste 

cunoaste o crestere abrupta, pe masura imbatranirii migrantilor stabiliti in 
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Mangalia in timpul socialismului. Numarul varstnicilor din a crescut de 4 ori, de 

la 2000 in 1992, la 8000 in 2016.  

 

Numarul deceselor a cunoscut o crestere in postsocialism, ca urmare a 

imbatranirii populatiei, iar numarul nasterilor a scazut, dar a cunoscut si ani de 

crestere. Ulterior crizei economice din a scazut constant.  

 

Sporul natural al populatiei a fost intotdeauna unul pozitiv, dar se poate 

anticipa aparitia unui spor negativ in anii imediat urmatori.  

 

Rata mortalitatii infantile (copii sub un an) a cunoscut valori foarte mari in anii 

'90. In aproape toti anii de dupa 1989, rata mortalitatii infantile in Mangalia a fost 
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superioara mediei din mediul urban. Lucru ingrijorator, rata  mortalitatii infantile 

in Mangalia inregistreaza  o tendinta crescatoare incepand din anul 2010. 

 

In 2015 s‐au inregistrat 4 decese ale unor copii sub un an, la 325 de 

nascuti vii. La aceasta valoare, scaderea mortalitatii la media urbana nationala 

ar insemna reducerea numarului deceselor copiilor sub un an cu 2 cazuri, in 

fiecare an. Ulterior declansarii crizei economice, numarul casatoriilor a scazut. 

Divorturile, ulterior valorii maxime din 1998, au avut valori relativ constante, dar 

asta in conditiile descresterii populatiei Mangaliei.  

Incepand din anul 2000, numarul plecarilor cu domiciliul l‐a depasit pe cel al 
stabilirilor.   

 

Evoluţia şi structura forţei de muncă 



92 

 

 

Populatia cu varsta de munca este in descrestere, incepand din anul 2010. 

Descresterea pe aceasta categorie de varsta este mai mare decat cea a 

populatiei totale a Mangaliei. 

  
Anul 2000 Anul 2005 Anul 2010 Anul 2018 

UM: Numar persoane 

20-24 ani 4645 3724 3787 1862 

25-29 ani 3934 4662 3603 2712 

30-34 ani 4246 4020 4469 3277 

35-39 ani 3240 4184 3845 3570 

40-44 ani 4437 3077 4013 3996 

45-49 ani 4164 4089 2865 3798 

50-54 ani 2603 3789 3723 2889 

55-59 ani 1619 2343 3451 2857 

60-64 ani 1254 1443 2125 3339 

 
Somajul este un indicator social care caracterizeaza gradul de neocupare 

a fortei de munca. Gradul de incarcatura de munca este influentat de 

sezonalitatea activitatii turistice. 

Situatia somerilor la nivelul municipiului Mangalia (2017): 

Anul 2017 
Luna ianuarie 

2017 
Luna iulie 

2017 
Luna decembrie 

2017 

UM: Numar persoane 

698 901 303 698 
 

Capitalul   uman   este   in   declin,   operatorii   din   turism   confruntandu‐se   

cu   lipsa personalului in perioada sezonului. 

 

Numarul somerilor inregistrati in luna decembrie a scazut constant intre anii 

2010‐2017. Pe parcursul anului exista fluctuatii mari ale numarului somerilor, 

datorita activitatilor turistice sezoniere. Somajul in randul femeilor are ponderea 
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cea mai mare din total. In decembrie 2017, 82.6% din numarul total al 

somerilor erau femei. 

una 
decembrie 

2010 

Luna 
decembrie 

2011 

Luna 
decembrie 

2012 

Luna 
decembrie 

2013 

Luna 
decembrie 

2014 

Luna 
decembrie 

2015 

Luna 
decembrie 

2016 

Luna 
decembrie 

2017 

UM: Numar persoane 

1488 1091 1066 1044 734 655 886 698 

 

Dupa scaderea din perioada tranzitiei, numarul mediu al salariatilor a crescut 

pana in anul 2008. Criza economica a  adus o scadere cu aproximativ 2000 a 

numarului angajatilor, in perioada 2008‐2011. Intre anii 2011‐2014, numarul 

mediu al angajatilor a crescut  atingă cotele din anul 2008.  
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2.6 CIRCULAȚII ȘI TRANSPORTURI 

Căile de circulaţie rutiere şi feroviare sunt principalele căi de comunicaţie prezente 
în teritoriul administrativ al municipiului Mangalia.  

 Reţeaua de transport şi circulaţie rutieră este puternic dezvoltată, 
municipiul fiind străbătut de la Nord la Sud de DE87 şi de la Est la Vest de Dj391 și 
Dj392. Reţeaua de circulaţie rutieră este completată de drumurile comunale de 
importanţă locală ce permit accesul către zonele extravilane ale municipiului. 
Infrastructura rutieră are o lungime de 80  km. Circulaţia feroviară se desfăşoară pe 
magistrala CF Constanta-Mangalia cu staţie în Gara Mangalia. Suprafaţa totală 
ocupată de infrastructura feroviară și rutieră este de 268,48 Ha reprezentând 10,74% 
din teritoriul intravilan. Zona industrială a municipiului beneficiază de racord la 
magistrala de cale ferată, permiţând efectuarea de transporturi feroviare. 

 Structura tramei stradale este neierarhizată, existand zone cu diferite 
tipologii: trama stradala ortogonala în zonele de locuire individuala din vestul 
localității, trama stradala rezultata din dezvoltarea în timp a localității în zona 
centrala, modificata prin interventiilede insertie a locuirii colective și de realizare a 
zonei centrale şi zonele în care au fost elaborate Planuri Urbanistice Zonale, trama a 
fost gândită punctual pentru fiecare ansamblu rezidenţial, subdimensionată, în 
prezent având îmbrăcăminte temporară de pământ. 

 O difuncţie majoră a sistemului de circulaţii rutiere şi feroviare o reprezintă 
gestionarea intersecţiilor rutiere. Datorită fluxului mare de vehicule şi actuala 
gestiune a intersecţiilor rutiere se produc ambuteiaje. Intensitatea traficului rutier şi 
poziţionarea lui vis-à-vis de teritoriul intravilan al localităţii au determinat un rol 
negativ al acestuia ca element restrictiv în dezvoltarea şi funcţionarea localităţii.  

Rețeaua rutieră în zona Mangalia este formată din: 

- 7,5 km drumuri trans European (E87/ DN39) 

- 9,1 km drumuri nationale (DN29B, DN39C, DN 39D) 

- 4,3 km drumuri județene (DJ 391, DJ 392) 

- 120,356 km drumuri locale 

Lungimea totală a rețelei stradale este de circa 133,356 km defalcată după cum 
urmează: 

- Mangalia 99,524 km 

- Saturn 3,511 km 

- Jupiter, Cap Aurora 9,380 km 

- Venus 8,837 km 

- Neptun 5,144 km 

- Olimp 6,960 km 

La nivelul structurii rutiere la nivelul municipiului, ponderea cea mai ridicată o au 
străzile de categoria II și IV, străzi de categoia I fiin dȘos. Constanței și ategoria II 
str. 1 Decembrie, str. Ștefan cel Mare, str. Oituz, str. Portului, str. Lavrion. 
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Nivelul de motorizare în Municipiul Mangalia 

 

Municipiul Mangalia cu un indice de motorizare la sfârșitul anului 2016 de 283 
unități/ 1000 locuitori se situează aproape de nivelul indicelui de motorizare al 
județului Constanța, de296 unități/ 1000 locuitori și peste indicele de motorizare la 
nivel național de 277unități/ 1000 locuitori. În ultimi i5 ani rata de motorizare la 
nivelul municipiulu ia crescut constant. 
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Evoluția parcului de autoturisme în municipiul Mangalia 
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Total vehicule înmatriculate mun. Mangalia 

 

 Sistemul de circulații feroviare reprezintă un element cu influență 
bivalentă în cadrul municipiului Mangalia. Datorită existenței magistralei feroviare 
M800 care leagă municipiul Mangalia de municipiul Constanța și mai departe 
capitala București, orașul se bucură de o accesibilitate feroviară ridicată.  

Teritoriul administrativ este deservit de urmatoarele linii ferate si statii CF: 
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- Magistrala feroviară Constanța-Mangalia; 

- Gara Mangalia 

- Gara Neptun 

- 2 halte CFR: Halta Neptun, Halta Pescăruș 

  

 

 

Circulația feroviară ocupă 38,80 ha respectiv 1,40% din suprafața 
teritoriului intravilan existent. 

 Magistrala M800 intră în teritoriul administrativ al municipiului 
Mangalia dinspre municipiul Constanța ieșind ulterior în comuna Limanu și 
având punctul terminus Șantierul și Portul Naval Daewoo.  

 Prin intermediul circulației feroviare există o alternativă durabilă a 
circulației rutiere de pasageri și industriale - de transport de marfă. Se poate afirma 
că sistemul de circulații feroviare reprezintă coloana vertebrală a activităților 
industrial-navale existente în municipiul Mangalia datorită racordului direct al 
șantierului naval la magistrala M800 și datorită capacității ridicate de transport a 
materiilor prime și finite cu originea sau cu destinația în șantierul sau în portul 
naval. 

 Aspectul negativ al circulațiilor feroviare este de natură morfologică. Calea 
ferată generând o serie de disfuncții rezultate în primul rând din traseul acesteia prin 
centrul localității pe direcția  nord-sud și restricțiile de ordin tehnic și de percepție 
determinate de aceasta. Orașul este segregat și forțat să se dezvolte în funcție de 
traseul căii ferate, astfel încât putând observa în mod clar limitele trasate involuntar 
de către aceasta între zona centrală (înghesuită între calea ferată și zona costieră) și 
periferia localității. Intersecțiile succesive ale circulațiilor rutiere și feroviare și 
dificultatea deosebită de a le gestiona au dat naștere unor situații deosebite reflectate 
sub forma de puncte de aglomerare a circulațiilor rutiere și pietonale. Inexistența 
punctelor de trecere pietonală a căii ferate produc fenomene de segregare și 
excludere socială.  
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La nivelul județului Constanța, Consiliul Județean gestionează serviciul de transort 
public prin Compartimentul Transport Publicprin intermediul a 93 trasee prin curse 
regulate. Cursele intrajudețene ce ajung și tranzitează Mangalia operează din cele 2 
Autogări (Simpa Trans și Nordiana) și din stația situată pe Bdl. 1 Decembrie. 

Transportul public de clători în interiorul municipiului este operat de 2 
transportatori: traseul 1- liceul Ion Bănescu- Saturn- retur, traseul 2- lic. Ion 
Bănescu- cartier coloniști- retur, traseul 3- liceul Ion Bănescu- Olimp. 

La nivelul municipiul se estimează circa 600 de locuri de parcare pe rețeaua stradală 
majoră și circa 2000 locuri parcare rezidențială (suplimentar 1400 baterii garaje).  

Conform P.Mu.D. au fost identificate locații destinate spațiilor de parcare 
reizdențiale: 
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- Str. Rozelor (zona Bis. Sf.Arh. Mihail și Gravil) 

- Intersecția str. Peleș str. Muncelului 

- Str. Vasile Pârvan- Mihai Eminescu- Mărășești 

- Str. Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu 

- Str. Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu- Frumoasei 

- Intersecție str. Teilor- Oituz- Faleza mangalia 

- Intersecție str. Vânători- str. Ion C.Brătianu 

- Zona str. Albatros- str. Teofil Săveanu 

  

2.7 INTRAVILAN EXISTENT – ZONE FUNCŢIONALE – 
BILANŢ TERITORIAL 

Municipiul Mangalia este structurat în patru zone funcţionale specifice: 

I.         Zona costieră a oraşului – caracterizată prîntr-o utilzare funcţională 
diversă, cu fragmentări ale circulaţiei rutiere, nearticularea 
obiectivelor de interes public şi privat, nevalorificarea elementelor 
de patrimoniu antropic şi natural. Zona costieră împreună cu zona 
centrală și șantierul naval reprezintă elementele generatoare de 
dezvoltare ale municipiului Mangalia. Aceste nuclee pot susține 
dezvoltarea durabilă a municipiului cu condiția ca viitoarele 
operațiuni urbane să se adreseze diminuării disparităților existente 
și încurajarea unei dezvoltări omogene bazate pe stimularea 
sectoarelor cu rol polarizator la nivelul local: industria navală, 
turismul și comerțul. 

II. Zona cartierelor rezidenţiale - zonă dezvoltată în perioada 2005-
2008 pe fondul freneziei imobiliare. Datorită crizei economice şi 
incapacităţii de a fi continuate proiectele, au apărut o serie de 
spaţii destructurate, introduse în intravilan, gândite punctual cu 
grave disfuncţii de ordin tehnic, izolate faţă de zonele rezidentiale 
existente ale municipiului Mangalia şi structurile sale urbane. 
Zona II este pasibilă unor viitoare probleme de ordin social 
datorate izolării, segregării sociale, condiţiilor de trai şi a 
accesibilităţii reduse faţă de obiectivele de interes public. 

III. Zona staţiunilor turistice – staţiunile turistice se prezintă sub un 
aspect diferit faţă de trupul principal al municipiului. Peisajul 
urban este dominat de ample spaţii verzi care nu sunt accesibile 
publicului şi joacă mai degrabă rolul de bariere fizice în utilizarea 
spaţiului urban, trama stradală nu este gândită pentru utilizarea 
pietonală ci mai degrabă pentru cea rutieră. Nu există axe de 
circulaţie destinate special mijloacelor alternative de transport, 
zonele de servicii nu sunt articulate sau sunt izolate faţă de 
unităţile de cazare. Traseele rutiere nu converg către zona costieră, 
staţiunile fiind percepute unitar ci ca diferite subzone individuale, 
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fapt ce scade gradul de atractivitate. Lipsa diversităţii funcţionale 
şi a serviciilor de agrement contribuie la degradarea staţiunilor. 

IV. Zona șantierului naval: zona definită prin structura morfo-
funcțională specifică ansamblurilor industriale. Zona șantierului 
naval a avut un rol definitoriu în conturarea configurației urbane 
actuale a municipiului Mangalia. Șantierul naval influențează în 
mod direct: sistemul de circulații rutiere și feroviare, fluxurile 
principale de circulație a localității, dezvoltarea zonelor de servicii 
și comerț etc. 

 Teritoriul intravilan existent reprezintă 45% din suprafața teritoriului 
administrativ al municipiului Mangalia. Teritoriul intravilan este format din doua 
trupuri principale reprezentând structurile urbane aferente orașului și ale stațiunilor 
și o suită de trupuri izolate, de dimensiuni mai mici generate de funcțiuni aferente 
sectoarelor primare sau secundare, a zonelor aferente gospodăriilor comunale sau a 
extinderilor teritoriului intravilan prin elaborarea de documentații de urbanism 
derogatorii de tip P.U.Z. Trupurile de intravilan reglementate prin documentații de 
tip PUZ au generat disfuncții majore din punctul de vedere al factorilor de mediu, 
infrastructură, economică și socială, planurile fiind dezvoltate fără a avea în vedere 
interesul comunității și dezvoltarea integrată a municipiului Mangalia.  

 Structura funcțională a intravilanului existent este definită mai pregnant în 
zonele dezvoltate în timp, respectiv zona centrală a municipiului, zonele 
rezidențiale de locuire colectivă și individuală, zona șantierului naval și stațiunile. 
Cu toate ca la nivel general, de ansamblu structurile urbane se disting, la nivel intim 
aceste prezintă o serie de disfuncții morfo-funcționale evidente. Lipsa unei 
continuități și a unor serii de reglementări au generat și generează în continuare 
destructurarea spațiului urban, funcționarea ineficientă a acesteia, probleme de ordin 
compozițional - poate una dîntre cele mai importante probleme ținând cont de 
caracterul turistic al municipiului și de necesitatea acestuia de a atrage vizitatori. 
Disfuncțiile și problemele municipiului sunt interconectate și interdeterminante 
indiferent de natura lor. Atâta timp cât dezvoltarea sau implementarea unor 
operațiuni urbane care în esența lor se dorește a fi pozitive sunt realizate individual, 
fără a studia impactul acestora asupra structurii majore a municipiului, acestea vor 
agrava în continuarea situația prezentă a orașului și a stațiunilor.   

 BILANȚUL TERITORIULUI ADMINISTRATIV 

TERITORIUL ADMINISTRATIV AL 
UNITATII DE BAZA 

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha) 

Agricol 

Neagricol TOTAL 

Paduri / 
Spatii verzi Ape Drumuri+CF 

Curti-
constructii Neproductiv (ha) 

EXTRAVILAN  (din care TDS- 
MApN 1574871,34mp) 

2525.73 

24.89 419.8 10.19 83.24 5.42 3069.27 

INTRAVILAN EXISTENT  (din care 
TDS- MApN 300658,00mp) 457.1 141.75 307.28 1436.13 96.83 2439.09 

TOTAL GENERAL 2525.73 481.99 561.55 317.47 1519.37 102.25 5508.36 

% din total 45.85 8.75 10.19 5.76 27.58 1.86 100 

 INTRAVILANUL EXISTENT = 2439, 09 Ha ha. 
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BILANȚUL TERITORIAL AL INTRAVILANULUI EXISTENT 

ZONE FUNCTIONALE 

EXISTENT 

Suprafata 
(Ha) 

Procent din 
total 

intravilan 
(%) 

Locuinte si functiuni complementare 334.99 14.34 

Unitati industriale si depozite 143.32 5.83 

Unitati agro-zootehnice 71.86 2.93 

Institutii si servicii de interes public 463.07 18.98 

Cai de comunicatie si transport rutiere 268.48 10.93 

Cai de comunicatie si transport feroviare 38.80 1.58 

Cai de comunicatie si transport naval 6.44 0.26 

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 545.34 22.20 

Gospodarie comunala, cimitire 54.21 2.21 

Zone cu destinatie speciala, din care: 182.11 7.46 

Zone cu destinatie speciala (TDS- MApN) 180.50 7.40 

Ape 141.67 5.77 

Terenuri agricole in intravilan 188.80 7.69 

TOTAL INTRAVILAN 2439, 09 100.00 

 

 

ZONE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ 

Ministerul Apărării Naționale are în administrare pe teritoriul administrativ 
al Municipiului Mangalia, imobilele nr. 1521, 1302, 1373, 3481, 2439, 2294, 1308, 
1669, 2749, 870, 3512, 2440, 2745, 5079, 5080, 5274, 540, 2420, 1275, 3542, 2887, 
1468, 2295, 2815, 2586, 3033, 3034 Mangalia, în suprafață totală de 180.50 ha. În 
zona acestora se va permite construirea numai cu avizul Statului Major General.  
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FOND CONSTRUIT 

La nivelul municipiului Mangalia se observă o pondere ridicată a țesutului turistic 
(aferent unităților de cazare) dispus în imediata continuare a zonei costiere sau parte 
a acesteia, precum și a țesutului tradițional de locuințe individuale. Totodată se 
observă că circa 25% din suprafața actuală a teritoriului intravilan este reprezentată 
de țesut cu potențial de dezvoltare (respectiv densificare) reprezentat din zone de 
extindere urbană slab construite, foste zone de activități productive, terenuri libere. 

 

Schemă analiză tipologie urbană. Sursa: Studiu de altimetrie Municipiul Mangalia (2017) 

Pentru a oferi locuintele necesare dezvoltarii industriale șI turistice din perioada 
comunista au fost dezvoltate cartierele de locuinte colective atît la nivelul 
municipiului Mangalia cât și punctual la nivelul stațiunilor (ex. Neptun). 
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La nivelul Mangaliei, debutul trasformărilor are loc în 1959 – 1960 când se inălţa 
primele ansambluri de blocuri, respectiv hotelurile de pe faleza, Sanatoriul Balnear 
(inaugurat la 1 iunie 1960), stadionul şi grădina-cinema. În 1963 este inaugurată 
Casa de Cultură a Sindicatelor a cărei faţadă este decorată cu un splendid mozaic 
(300 mp), opera unui colectiv condus de J.PERAHIM.  
Activitatea industrială este concentrată cu precădere în domeniul construcţiilor 
navale. Într-adevăr, cel mai însemnat obiectiv industrial este Şantierul Naval, cel 
mai tânăr din ţară. Începând din ianuarie 1985 a intrat în circuitul comercial şi noul 
port maritim, odată cu darea în exploatare a primelor dane. Noul port încorporează 
un bazin de peste 300 ha, cu diguri de apărare, cheiuri, reţele rutiere şi de cale 
ferată, depozite, macarale, etc.  
Suprapunerea unei multitudini de straturi de viaţă urbană pe acelaşi teritoriu, relativ 
restrâns ca suprafaţă, adus, din nefericire, la dispariţia aproape totală a unora din 
etapele de evoluţie a oraşului. 
Trama stradală medievală se mai păstrează sporadic mai ales în două nuclee: zona 
bazarului (străzile Vasile Pârvan, Vasile Alecsandri, Mărăşeşti) sau zona (acum 
încadrată între blocuri) a str. Kogălniceanu şi Delfinului. În rest, sunt dominante 
trama şi parcelarul epocii contemporane, care a suprapus celelalte etape istorice. 
Amintirea cetăţii antice a Callatis-ului, nu se mai păstrează decât în două mici 
nuclee de rezervaţie, fără a constitui prezenţe volumetrice clare, restaurate, care să 
dea o minimă idee despre modul de a fi al vechilor cartiere din polis-ul grecesc, din 
cetatea romană sau din oraşul bizantin. 
Oraşul medieval nu mai are nici el reprezentanţi la nivelul fondului construit, cu 
excepţia moscheii Esmahan Sultan şi a cimitirului din jur. 
 
Oraşul modern, al sfârşitului de secol XIX, început de sec. XX, mai poate fi ghicit, 
în unele zone din centrul Mangaliei, prin casele albe, cu fornton specific 
(semicircular încadrat între doi piloni scurţi) în axul central al faţadei sud, cu 
acoperişurile de olane, sau prin clădirilor comercianţilor mai înstăriţi, din zona 
bazarului, cu etaj, cu prăvălii la parter. 
Mai bine, păstrate, şi fizic dar şi ca integrare în sit şi în peisaj sunt clădirile, cu certă 
valoare arhitecturală, ridicate în perioada interbelică şi apoi în anii „60, pentru 
staţiune, în principal suita de vile de pe faleză şi tronsoanele de blocuri cu trei 
nivele din partea sudică a b-dului Republicii. 
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Tipologii țesut. Sursa: Studiu de altimetrie Municipiul Mangalia (2017) 

 

STAȚIUNILE COMPONENTE 

SATURN 
Staţiunea a intrat în componenţa lanţului de staţiuni estivale numite Mangalia Nord 
în vara anului 1971, când sunt date în exploatare hotelurile „Cerna“, „Cleopatra“, 
„Seramis“, „Narcis“, „Cupidon“, „Doina“, „Aida“, „Atena“, „Tosca“, pentru ca în 
anul următor fondul construcţiilor hoteliere să fie completat cu cele trei hoteluri 
înalte din partea nordică a staţiunii. Tot în 1972 a fost dat în funcţiune Bowlingul, 
iar în 1973 a fost inaugurat parcul de distracţii. 
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Situându-se în perimetrul nordic al Mangaliei, staţiunea resimte influenţa liniei 
arhitectonice citadine. La extremităţi se înalţă construcţiile cu 14 etaje, hotelurile 
„Atena“ şi „Diana“ (în sud) şi „Sirena“, „Balada“ şi „Hora“ (în nord), iar între ele se 
află hotelurile lamă cu 5-6 etaje, dotate cu restaurante proprii şi alte clădiri cu 
funcţionalităţi sociale şi comerciale. În partea de nord-vest a staţiunii se înşiruie 
căsuţele din satele de vacanţă 
Dunărea şi Delta. 
Plaja din Saturn este alveolată 
în zona staţiunii propriu-zise, 
datorită amenajărilor 
hidrotehnice (cinci diguri din 
stabilopozi în formă de T 
flanchează patru golfuleţe). 
Dincolo de ultimul hotel 
(Sirena), se desfăşoară un golf 
larg până în Staţiunea Venus, 
cu o plajă lungă (1,2 km), cu 
nisip fin, care ca şi la Mamaia 
se prelungeşte lin în mare. 
 
 
 
 
 
 
 
Configurație Saturn.  
Sursa: 
https://ecomareaneagra.wordp
ress.com/litoralul-
romanesc/saturn/ 

 

VENUS 
Statiunea purtand numele zeitei frumusetii si-a facut aparitia in circuitul turistic in 
vara anului 1969, cand in concordanta cu numele acesteia sunt inaugurate mai multe 
hoteluri cu nume de fete „Florica“, „Veronica“, „Doina“, „Sanda“, „Iris“, 
„Zamfira“, „Corina“ si restaurantele „Orion“, „Gambrinus“ si „Esplanada“. In anul 
urmator se ridica alte hoteluri „Adriana“, „Brandusa“, „Claudia“, „Egreta“, „Nina“, 
„Rodica“ si restaurantele „Palas“, „Aladin“, „Calypso“, „Brates“ si „Razelm“. In 
1971 statiunea isi definitiveaza contururile prin construirea hotelurilor (cu 
restaurante proprii) „Silvia”, „Carmen“, „Felicia“ si „Lidia“ toate situate in varful 
promotoriului, precum si impunatoarele hoteluri-turn din centrul statiunii „Pajura“, 
„Vulturul“ si „Cocorul“. Hotelurile „Nora“, „Melodia“ si „Favorit“ aflate intr-o 
zona mai izolata, linistita si plina de verdeata sunt date in folosinta in 1972. In 
sfarsit in 1973 sunt inaugurate baile mezotermale, ce folosesc calitatile terapeutice 
ale namolului de turba, aflat din abundenta in zona. 
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La Venus este greu de definit o 
linie arhitectonica unitara intalnita 
in general in celelalte statiuni din 
Mangalia Nord. Imaginatia 
arhitectilor a conceput pentru 
fiecare zona a statiunii stiluri si 
ambiante diferite. Vazuta de sus 
statiunea se desfasoara in jurul 
oglinzii unui mic ochi de apa creat 
de mana omului, „Lacul Venus“, 
cuprinzand in interiorul ei cea mai 
mare zona verde, din toate 
statiunile de pe litoral. 
Hotelul emblema al statiunii cu un 
specific unic pe litoral, este 
„Raluca”. Particularitatile ii sunt 
conferite de structura arhitectonica 
circulara, cu o scara exteriora, o 
vasta curte interioara, asemenea 
unei arene romane, precum si de 
crearea aici a unei veritabile 
gradini botanice, in mijlocul careia 
troneaza o „masa a tacerii”, 
daltuita in piatra de Codru (cariera 
in apropierea Babadagului).  
 

Configurație Venus. 

Sursa: https://ecomareaneagra.wordpress.com/litoralul-romanesc 
 
JUPITER 
Statiunea este restransa ca intindere, avand o forma aproximativ patrata, cu o retea 
stradala sinusoidala. Este impartita in mai multe zone: cele cinci hoteluri inalte sunt 
orientate perpendicular pe plaja; intre aceste hoteluri si Satul de Vacanta „Zodiac“ 
situat spre vest, delimitat in aceasta parte de soseaua exterioara ce face legatura 
intre Neptun si Venus, se gasesc spatii aerate, restaurante si complexe comerciale; 
hotelurile „Tismana“, „Majestic“ (fostul Cozia) si „Scoica“ sunt situate pe malurile 
sud-vestice ale celor doua lacuri din statiune, iar complexul „Paradis” este asezat 
chiar pe plaja. 
Jupiter a intrat in circuitul turistic in iulie 1968. Primele hoteluri construite au fost 
„Atlas“ si „Olimp“, situate pe malul marii. Tot atunci au fost ridicate restaurantul 
„Mercur“, restaurantul si primele casute ale Satului de Vacanta „Zodiac“. Anul 
1969 marcheaza inaugurarea celor mai multe dintre edificiile hoteliere, „Capitol“, 
„Cometa“, „Meteor“, „Cozia“, „Iris“, „Molda“, „Mimoza“, „Violeta“, „Camelia“, 
restaurantele „Orizont“ si „Paradis“ (inclusiv piscina acestuia, prima din sudul 
litoralului), posta si complexul comercial. In anul urmator, imaginea statiunii se 
definitiveaza prin darea in folosinta a hotelurilor „Delta“, „Scoica“ si „Tismana“ 
(ultimile doua devenind adevarata emblema a statiunii) si a Teatrului de Vara. 
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Jupiter dispune de hoteluri de 
mare capacitate, majoritatea de 
trei stele (unele sunt renovate), 
amplasate perpendicular pe 
linia tarmului, cateva din ele cu 
pozitii foarte spectaculoase pe 
faleza (hotelul „Capitol“ este 
inaltat pe un promotoriu ce 
ofera o splendida vedere spre 
nord). Pe langa acestea, exista 
cateva vile noi, construite in 
Satul de Vacanta „Zodiac“, 
inconjurate de multa verdeata.  
 
 
 
 

 

 

Configurație Jupiter.  

Sursa: 
https://ecomareaneagra.wordpr
ess.com/litoralul-
romanesc/jupiter/ 
 
 
 
CAP AURORA 
Cap Aurora este o statiune cu o pozitie particulara pe tarmul romanesc, fiind asezata 
pe un promotoriu stancos intre padurea Comorova si mare, in contrast cu nota 
dominanta a litoralului nostru, de intindere neteda fara golfuri si peninsule. 
Statiunea este formata din trei grupuri mari de hoteluri si restaurante ce se 
desfasoara in trepte, intre 3 si 11 etaje.  
Istoria statiunii incepe la 1 iulie 1973 cand cele 10 hoteluri cu denumiri de pietre 
pretioase („Agat“, „Coral“, „Cristal“, „Diamant“, „Granat“, „Onix“, „Opal“, 
„Rubin“, „Safir“, si „Topaz“) si 8 restaurante, construite intra in circuitul turistic. 
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Configurație Cap Aurora. 

Sursa: https://ecomareaneagra.wordpress.com/litoralul-romanesc/  

 

NEPTUN - OLIMP 
Apreciata ca fiind o adevarata gradina a litoralului, statiunea Neptun este situata 
intre Olimp si Jupiter la 7 km nord de orasul Mangalia si 38 km de 
Constanta. Neptun se bucura de o ambianta deosebita datorita padurii Comorova si 
a celor doua lacuri cu apa dulce (Neptun I si Neptun II), amenajate pe fosta mlastina 
Comorova.  
Intinsa pe o lungime de aproape 2 km, statiunea este strabatuta de o sosea interioara 
si de alta de centura, ce asigura fluiditatea circulatiei si un acces usor spre hoteluri, 
vile, plaja si unitatile de agrement. In statiune exista trei grupuri de hoteluri: 
hotelurile „Covasna“, „Prahova“, „Caraiman“, „Apollo“, „Romanta“, „Miorita“, 
„Balea“ si „Doina“; hotelurile de malurile lacurilor – „Tomis“, „Istria“, „Callatis“, 
„Traian“, „Ovidiu“, „Dacia“, „Delta“ si „Neptun“; hotelurile situate la intrarea 
dinspre Olimp (ele poarta numele unor orase ale tarii – „Craiova“, „Slatina“, 
„Sibiu“, „Galati“ (azi „Cocor“) si „Arad“).  
Primele lucrari de amenajare a statiunii au inceput in toamna anului 1965, in spatiul 
padurii Comorova. In iunie 1967 au intrat in circuitul turistic primele hoteluri – 
„Midia“ (azi hotel Sara), „Tomis“, „Decebal“, „Delta“, „Neptun“, „Dobrogea“ 
si „Sulina“ (azi Complex 2D), inaltate pe malul fostei lagune inmlastinate 
Comorova (44 ha), amenajata in urma unor lucrari hidrotehnice in patru lacuri de 
sine statatoare: Neptun I, Neptun II (ambele insumand 15,6 ha) si cele doua lacuri 
din Jupiter (Jupiter si Tismana). In urmatorii ani s-au inaltat si celelalte constructii 
hoteliere, carora li s-au adaugat unitati comerciale si de agrement: in 1970 
complexul comercial „Mercur“; 1971, Crama Neptun si Bowlingul; 1972 galeriile 
„Neptun“ si parcul de distractii „Prichindel“; 1973 restaurantul „Trident“. 
Arhitectura ultimelor decenii de comunism, a lăsat exemplare de interes în noile 
staţiuni ridicate la nord de oraş, care fac acum parte din teritoriul administrativ al 
Mangaliei: staţiunile  Saturn, Jupiter, Neptun, Olimp, Cap Aurora. 
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In ultimii douazeci de ani, in constructia de locuinte obiective turistice/ hoteliere s-a 
renuntat la utilizarea proiectelor tipizate – fenomen generalizat la nivelul intregii 
tari - iar utilizarea elementelor de constructie prefabricate s-a redus considerabil. 
“Varietatea” solutiilor noi, cat si o anumita lipsa de  coerenta si viziune in 
dezvoltarea urbana, uneori chiar la nivel de zona, constituie elemente importante in 
procesul de degradare al calitatii imaginii urbane nu numai in Mangalia, ci in toata 
tara. 
Ca in toata tara, extinderea intravilanului municipiului Mangalia indeosebi prin 
PUZ-uri a creat cadrul legal pentru aparitia cartierelor de locuinte individuale, 
colective si structuri de cazare. Realizarea acestor zone edificate s-a facut prin 
parcelarea terenurilor de folosinta agricola, iar asigurarea cu utilitati edilitare 
constituie rodul demersurilor individuale, contribuind la lipsa de coerenta a imaginii 
pe care uneori cu greu o putem denumi “urbana” sau turistică. 
 
Structura funcțională a intravilanului existent este definită mai pregnant în zonele 
dezvoltate în timp, respectiv zona centrală a municipiului, zonele rezidențiale de 
locuire colectivă și 
individuală, zona șantierului 
naval și stațiunile. Cu toate 
ca la nivel general, de 
ansamblu structurile urbane 
se disting, la nivel de detaliu 
acestea prezintă o serie de 
disfuncții morfo-funcționale 
evidente. Lipsa unei 
continuități și a unor serii de 
reglementări au generat și 
generează în continuare 
destructurarea spațiului 
urban, funcționarea 
ineficientă a acestuia, 
probleme de ordin 
compozițional - una dintre 
cele mai importante 
probleme ținând cont de 
caracterul turistic al 
municipiului și de 
necesitatea acestuia de a 
atrage vizitatori.  

 

 

Configurație Neptun- Olimp 

Sursa: https://ecomareaneagra.wordpress.com/litoralul-romanesc/  
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FONDUL DE LOCUINȚE 

Din punct de vedere al fondului de locuințe existent, acesta a evoluat ascendent în 
ultimii ani marcat de dublarea numărului de locuințe și a suprafeței locuibile în 
perioada 2010-2015, pe fondul investițiilor în acest sector: 
Locuinte existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate, judete si localitati 

  
Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Numar Numar Numar Numar Numar Numar 

Total 15864 16992 17039 17049 17075 17097 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA     

Tabel 1 Locuinte existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate, judete si localitati 

 
Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului pe forme de proprietate, judete si localitati 

  
Anul 
1990 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

  UM: M.p. arie desfasurata 

Total 406000 563257 812309 815351 816406 818896 822150 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA       

Tabel 2 Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului pe forme de proprietate, judete si 
localitati 

 

Grafic 1 Evoluție comparativă suprafață intravilan- suuprafață locuibilă. 

Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri pe tipuri de constructii, judete si localitati 

Categorii de constructii 
  

Anul 
2002 

Anul 
2007 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 
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Cladiri rezidentiale (exclusiv 
cele pentru colectivitati) 9675 36705 6104 10082 6573 7894 13212 5583 7947 

Cladiri administrative : : : : : : 51 : : 
Alte cladiri (hoteluri si 
cladiri similare, cladiri 

pentru comert cu ridicata si 
cu amanuntul, etc) : 4136 : : : : : : : 

Hoteluri si cladiri similare : : : : : : 2225 : 3907 

Cladiri pentru comert cu 
ridicata si cu amanuntul : : : : : 507 4188 162 6394 

Alte cladiri : : 434 763 1217 710 1325 1813 1534 
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 
  

Tabel 3 Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri pe tipuri de constructii, judete si 
localitati 

 

 

Grafic 2 Evoluție comparativă populației- locuințe existente. 
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Grafic 3 Evoluție comparativă dotări de interes public șI unitățI turistice.  

 

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME 

Cinci paliere semnificative care reprezinta zone cu inaltimi relativ omogene și care 
contribuie la configurația spațială : 

- zona cu terenuri preponderent libere sau de mare suprafata ocupate cu constructii 
cu regim mic de inaltime si procente de ocupare a terenului relativ scazut (zone cu 
potential de construire și/ sau densificare) 

- zona cu inaltimi cuprinse pana la P+3 etaje (până la 12m)- zona de locuințe 
individuale Mangalia, zona vilelor de pe Faleză Mangalia, vilele Saturn, vilele și o 
parte din hotelurile din Venus, vilele Neptun (faleză) 

- zona cu înălțimi între P+3- P+5 etaje (12- 18 m)- zonele de locuințe colective 
Mangalia, zona unități cazare Saturn, zona unități cazare faleză Venus, unități 
cazare Jupiter, Bdl. Trandafirilor Neptun, Neptun- Olimp  

- zona cu inaltimi si accente cuprinse între 5 și 9 etaje și/ sau accente de peste P+9 
(între 18-30 m și peste)- clădiri disparate, localizate preponderent pe faleză 
(Mangalia, Saturn, zonă unități de cazare Cap Aurora și Jupiter, Olimp (faleză). 
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Configurație altimetrică Saturn. Sursa: Studiu de altimetrie Municipiul Mangalia (2017) 
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Configurație altimetrică Venus Sursa: Studiu de altimetrie Municipiul Mangalia (2017) 
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Configurație altimetrică Cap Aurora Sursa: Studiu de altimetrie Municipiul Mangalia (2017) 

 

 Configurație altimetrică Jupiter. Sursa: Studiu de altimetrie Municipiul Mangalia (2017) 
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Configurație altimetrică Neptun- Olimp Sursa: Studiu de altimetrie Municipiul Mangalia 
(2017) 

Din punct de vedere al planurilor create (imagine de parcurs către mare), se disting 
următoarele configurații caracteristice stațiunilor: 
Saturn: 
- accente de înălțime care marchează capetele stațiunii unificate prin prim plan cu 
înălțime scăzută și plan secund unitar către faleză cu înălțime medie 
Venus: 
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- planuri succesive cu înălțime redusă, plan secund (faleză) cu înălțime medie, 
centrul stațiunii marcat prin trei elemente de accent 
Cap Aurora: 
- imagine specifică terasată 
Jupiter: 
- prim plan cu înălțime redusă, plan secund cu înălțime medie și accente verticale în 
zona falezei 
Neptun- Olimp: 
- configurație unitară de-a lungul axei Bdl. Trandafirilor și accente de înălțime în 
zona Olimp. 
 
Se reliefeaza faptul ca altimetria este una plata, ce contine doar accente locale, 
nesemnificative la scara orasului, singura zonă profilată pe un promontoriu 
fiind Cap Aurora.  
Se prefigureaza ca importanta necesitatea rezolvarii diferentelor / 
discrepantelor existente la nivel volumetric in zonele de contact dintre 
planurile/ zonele ce sunt diferentiate morfologic. 

 

ELEMENTE DE PATRIMONIU ANTROPIC PROTEJATE: 

Monumente istorice conform LMI- 2015 

CT-I-s-A-02696 Situl arheologic "Oraşul antic Callatis", municipiul 
MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie şi 
intrarea în portul comercial  

CT-I-m-A-02696.01 Cetatea romană şi romano-bizantină sec. I - VII p. Chr., 
municipiul MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, 
Geamie Epoca romană şi şi intrarea în portul comercial  

CT-I-m-A-02696.02 Morminte hypogee paleocreştine cu inscripţii, municipiul 
MANGALIA,Pe şoseaua spre Albeşti, în zona intersecţiei cu str. Vârtejan, în 
dreptul Fabricii de lapte, staţia de betoane şi de biogaz, sec. VI – VII,  Epoca  
romano-bizantină  

CT-I-m-A-02696.03 Bazilică, municipiul MANGALIA, La S de stadion, lângă 
zidul incintă (latura de N), sec. V - VI p. Chr. Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.04 Clădire sec. V - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În 
marginea de SE a stadionului, Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.05 Necropolă sec. IV - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În 
marginea de V a oraşului, între calea ferată, drumul spre Albeşti şi grajdurile CAP, 
Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.06 Zidul de apărare al cetăţii Callatis, municipiul 
MANGALIA, La S de oraş, lângă staţia de decantare, sec. VI a. Chr. - V p. Chr. 
Epoca greco-  

romană  
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CT-I-m-A-02696.07 Necropola tumulară, municipiul MANGALIA, Între 
cartierul "Colonişti" şi Topitoria de în, în marginea oraşului ( cuprinzând lacul 
Blebea) sec. III - I a. Chr. Epoca elenistică  

CT-I-m-A-02696.08 Colonia greacă Callatis, municipiul MANGALIA, Între 
Sanatoriul balnear, Casa Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul 
comercial, de sec. IV - I a. Chr. Epoca greacă  

CT-I-m-A-02696.09 Mormântul "cu papirus”, municipiul MANGALIA În partea 
de V a stadionului, lângă Muzeu, sec. IV - I a. Chr. Latčne  

CT-I-m-A-02696.10 Necropolă, municipiul MANGALIA, Zona stadionului şi a 
Sanatoriului TBC, sec. IV - II a. Chr. Epoca elenistică  

CT-I-m-A-02696.11 Mormântul cu boltă (scitic), municipiul MANGALIA, Pe 
malul lacului Mangalia, la V de satul 2 Mai, sec. IV - III a. Chr. Latčne - 
DISPĂRUT 

CT-I-m-A-02696.12 Zid de incintă, municipiul MANGALIA Pe latura de S a 
stadionului, sub hala centrală şi piaţa actuală, sec. IV a. Chr. Epoca romană 

 

CT-I-s-A-02561 Sit arheologic subacvatic, platforma continentală a litoralului 
românesc al Mării Negre, cu componentele: 

CT-I-m-A-02561.01 Epoca medievală 

CT-I-m-A-02561.02 Epoca roamno- bizantină 

CT-I-m-A-02561.03 Epoca romană 

CT-I-m-A-02561.04 Epoca elenistică 

CT-I-m-A-02561.05 Epoca greacă 

CT-II-s-B-02899 Sit urban, municipiul MANGALIA Str. Frumoasei, Pârvan V.,  

Mărăşeşti, Alecsandri V., Eminescu M., 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul, 
Delfinului  

CT-II-m-A-02897 Casa Mehmet Hagi Ismail, municipiul MANGALIA, Str. 
Delfinului 12, sf. sec. XVIII  

CT-II-m-B-02898 Casa Şerban, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 16, sf. 
sec. XIX  

CT-II-m-B-028900 Biserica "Sf. Gheorghe”, municipiul MANGALIA, Str. Mihai 
Viteazul 7, 1914 - 1929  

CT-II-m-B-20161 Casă, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 22, 1897  

CT-II-a-A-02901 Ansamblul geamiei "Esmahan Sultan", municipiul 
MANGALIA, Str. Oituz 1, 1590 cu componentele: 

CT-II-m-A-02901.01 Geamia "Esmahan Sultan", municipiul MANGALIA, Str. 
Oituz 1, 1590  

CT-II-m-A-02901.02 Cimitirul musulman, sec XVII strada Oituz în curtea 
Geamiei Esmahan Sultan 
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CT-II-m-B-02902 Şcoală, municipiul MANGALIA, Str. Oituz 2, înc. sec. XX  

CT-III-m-B-02957, Statuie "Fata şezând", Neptun, Hotel “Traian”, 1945- 
NEIDENTIFICATĂ 

 

Zona Mangalia - Saturn. 

Orașul antic Callatis (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696) este delimitat între 

Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul 

comercial. 

Un punct important de interes îl reprezintă traseul zidului de nord al incintei 

greco- romane a cetății Callatis. (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696.01/06/12) . 

Şt. Popovici și Th. Sauciuc-Săveanu au cartat în perioada interbelică traseul 

valului de apărare a cetăţii și al incintei fortificate şi au stabilit limitele incintei 

fortificate (fig.1). Astfel, pe latura de nord au fost identificate şase turnuri, dintre 

care două sunt vizibile şi astăzi (T2 şi T3) în timp ce turnul retangular T1 este 

împreună cu o porțiune a curtinei, dispărut în mare . In prezent acest tronson 

dispărut se află în zona unei structuri costiere. 

Un alt sit arheologic important din zona aflată în atenția noastră este 

reprezentat de o necropolă elenistică (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696.10). 

Situl se află în zona stadionului, a Sanatoriului TBC şi a Spitalului municipal, 

fiind delimitat în Repertoriul Arheologic Național între str. Matei Basarab, la 

sud, la est de faleza Mării Negre, la vest de ansamblul de locuinţe situate pe 

str. Rozelor, iar la nord de staţiunea Saturn. 

Situl are totuși o întindere mai mare - către sud, spre zona centrală a Mangaliei, 

limitrofă țărmului, o interesantă relatare cu privire la poziția și conformația 

necropolei aparținând lui V.Canarache: ”In faţa Preturii şi a vilei Ministerului 

de Finanţe, acoperită de apă şi de plaja mică…. Sute de urne cu şi fără capac, 

aşezate într-o oarecare ordine. In urne s-a găsit cenuşa, oase şi obiecte 

metalice arse. Cu ocazia lucrărilor de dragare au fost scoase sute de asemenea 

urne şi diferite obiecte, distruse de cupele dragei”. 

 

O hartă a Mangaliei realizată de P . Polonic în 1901  a conturat și structurile 

portului antic (cod LMI 2015: CT-I-m-A-02561.02/03/04/05) . 



121 

 

 

Astfel se poate observa un dig care continua în mare pe traseul laturii de nord a 

zidului de incintă, făcând  un unghi drept, către sud, spre gura lacului Mangalia, 

această structură reprezentând un bazin de ancorare. 

In interiorul acestui bazin, în zona plajei, cercetări arheologice rămase inedite au 

scos la lumină încăperi boltite și depozite de amfore - puse în legătură cu 

existența unor depozite portuare. 

Un dig de piatră paralel cu țărmul, dispus în zigzag, a fost descoperit la nord de 

actualul port, în dreptul zonei de legătură a lacului Mangalia cu marea. Acesta 

era încă vizibil în evul mediu așa cum rezultă din  însemnările lui Walerand de 

Wavrin şi ale lui Evlia Celebi. 

Structura portuară a fost confirmată odată cu cercetările subacvatice inițiate de 

C.Scarlat. Cu acel prilej a fost descoperită și o amenajare portuară  de amploare, 

aflată în dreptul actualei faleze a orașului, reprezentând un dig de larg. Intre 

cele două incinte portuare C. Scarlat semnalează numeroase zone urmele unor 

construcţii antice cu pavaj, dalaje de piatră , materiale ceramice elenistice și 

romane.(fig.2). 

Continuând cercetările subacvatice inițiate de C.Scarlat, V.Cosma descrie digul 

de larg ca o structură cu o lungime de 1600 m placată cu lespezi de calcar 

legate cu mortar, dig ce bara accesul spre bazinul portuar , având numai două 

comunicații cu marea sub forma unor deschideri orientate nord-sud.  V.Cosma 

contestă atribuirea acestei construcții epocii greco-romane. 

Reluând problematica portului cetății Callatis, O.Bounegru consideră că acesta 

se încadrează în categoria unui port de comerț cu bazine multiple, respectiv cu 

două încinte. Primul bazin(natural) se afla în zona actualului lac Mangalia, fiind 

apărat de digul dispus în zigzag. Cel de-al doilea bazin (artificial) se afla în fața 

cetății Callatis, fiind apărat de marele dig ce pornea din dreptul laturii de nord a 

zidului de incintă, cu un unghi drept spre sud, către lacul Mangalia. 

În ceea ce privește cercetările arheologice desfășurate în largul portului Callatis 

merită semnalat faptul că obiectivele propuse de V.Cosma (1. explorarea 

vestigiilor orașului antic submers; 2. delimitarea portului antic al callatidei; 

3. recuperarea sistematică a artefactelor submerse și stabilirea pe hartă a 

locului precis în care au fost descoperite) reprezintă primul proiect coerent de 
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cercetare arheologică sistematică propus în România. Din păcate, acesta nu a 

putut fi realizat din motive financiare. 

În ultimele două decenii au fost făcute o serie de demersuri în vederea 

impulsionării arheologiei subacvatice. În zona submersă a orașului Callatis au 

avut loc o serie de cercetări arheologice submarine în baza unui acord de 

colaborare între Muzeul din Mangalia și Asociația Metamauco din Padova, 

Italia. Rezultatele sunt necunoscute, deși o scurtă mențiune arată că au fost 

publicate în Italia (!). În ultimii ani au avut loc o serie de noi proiecte în zona 

costieră a României (în sudul litoralului), notabil fiind proiectul HERAS. 

În zona Mangalia – 2 Mai pe platforma continentală a României sunt cunoscute, 

până în prezent, următoarele epave: 

Callatis A. 43o48’N/28o36’E. Epava a fost descoperită în timpul unor operațiuni 

de dragare la sud de portul modern al orașului, la o adâncime mică (?). Au fost 

descoperite o serie de amfore de tip greco-italic (Will D-type). Două dintre 

acestea au fost descoperite pe o suprafață redusă și au fost considerate 

încărcătura unei epave. Pe baza acestor materiale epava Callatis A a fost datată 

între 200-150 a.Chr. Din păcate, astăzi, la mai bine de trei decenii de la 

semnalarea acestei descoperiri, nu se cunoaște cu siguranță încărcătura și, 

probabil, dragările succesive au afectat grav această epavă. 

Callatis B. 43o48’N /28o36’E. Epava a fost descoperită la sud de Callatis, la 

400 m de intrarea în portul turistic Mangalia, în apropierea satului 2 Mai, în 

anul 1967. Adâncimea a fost estimată la –8 m, iar încărcătura s-a considerat că a 

constat în amfore. Epava era acoperită cu un strat gros de sediment și depuneri 

nivelate. (Fig. 3) 

Cercetările „arheologice” s-au desfășurat în perioada 1967-1968 și au constat 

în recuperarea a cca. 25 amfore intacte. Cu această ocazie au fost prelevate și 

numeroase fragmente ceramice, alături de o serie de segmente de lemn din 

scheletul epavei. Încadrarea cronologică este largă – în secolele III-II a.Chr., 

deși A.J. Parker era rezervat în ceea ce privește această datare. 

 

Totuși, pe baza descoperirilor de materiale arheologice (amfore thasiene) 

descoperite la suprafața sedimentului, nu există dubii în privința datării. Din 
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păcate, nu există un plan cu această epavă. O serie de țigle și olane descoperite pe 

epavă au fost publicate recent. 

Callatis C. Cel de al treilea sit descoperit la Callatis este, de asemenea, cel mai 

nesigur. Menționat succint de V. Cosma și C. Scarlat, fără a fi indicat, cu 

detalii amănunțite, pe hărțile realizate în acea perioadă . 

Callatis D. Această epavă a fost cercetată de o echipă maghiară în anul 2007 

la câteva sute de metri de țărm. Lemnăria este dispărută, dar blocurile de 

marmură care constituiau încărcătura păstrau, încă, forma navei. Din păcate, nu 

este cunoscută localizarea exactă a navei. 

 

Zona  Balta Mangalia-Venus-Aurora 

Porțiunea aflată într malul mării și balta Mangaliei - limitrofă investiției face 

parte din situl arheologic  Necropolă tumulară greco-romană (cod LMI 2015: 

CT-I-s-A-02696.7). 

In anul 2004 ca urmare a unor cercetări de teren, în această zonă au fost 

delimitați 7 tumuli, cu înălţimi care variază între 2 si 5 m, Doi dintre aceștia au 

fost cercetați arheologic, fiind atribuiți - pe baza materialelor arheologice, epocii 

romane ( sec.I-II p.Chr.). 

 

Zona Jupiter-Neptun. O serie de tumuli din situl arheologic Necropolă 

tumulară greco- romană (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696.7) sunt semnalați la 

cca 2500 m vest de amplasamentul investiției. 

In anul 1966, cu ocazia realizării unor lucrări de infrastructură a stațiunii au fost 

descoperite 10 morminte de inhumație de epocă romană - două dintre acestea 

fiind cercetate de C.tin Icononu. Bogatul inventar al acestor morminte (vase 

ceramice, vase de sticlă, obiecte de bronz, monede) asigură datarea acestor 

complexe ce făceau parte din necropola callatiană între sec.I-II p.Chr. 

In aceeași zonă a fost descoperit și un cuptor de ceramică, cu camera de 

ardere dreptunghiulară, datat pe baza materialului ceramic descoperit in situ între 

sec.IV-VI p.Chr. Din păcate aceste descoperiri nu pot fi localizate, dar prezența 

lor pe raza stațiunii Neptun relevă potențialul arheologic important al acestei 

zone  din teritoriul callatian. 
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Zona Olimp. Pe teritoriul administrativ al comunei 23 August, între malul de 

nord al Lacului Tatlageac și tărmul mării se află o așezare romană (cod Lista 

Monumentelor Istorice ediția 2015: CT-I-s-B-02564). Aici a fost descoperit un 

stâlp miliar din anul 163.p.Chr. - un punct de reper pentru cei care călătoreau pe 

mare de-a lungul țărmului. Maria Bărbulescu consideră că acest sit este de fapt 

Vicus Amlaidina (un toponim amintit de o inscripție descoperită la Urluchioi),  

aflat la gura lacului Tatlageac. Așezarea aparținea teritoriului callatian 

Situl se află la cca 100 m nord de investiția din zona Olimp. 

 

 

SITURILE ARHEOLOGICE 

 1. INCINTA ELENISTICĂ 

- Latura de nord a fost identificată încă din anul 1962, cu ocazia cercetării incintei 
romano-bizantine. Autorii cercetării menţionau că „în cursul lucrărilor de dezvelire 
a zidului de apărare romano-bizantin s-a dat peste urmele unei incinte mai vechi, 
lucrată din pietre legate între ele cu pământ”, iar concluzia era: „Este vorba de 
incinta grecească al cărei traseu, pe latura de nord a cetăţii, este urmat, datorită 
configuraţiei terenului, de zidul de apărare din epoca romană târzie”. 

- Aceeaşi latură a fost descoperită în vara anului 1982 cu ocazia săpăturilor 
arheologice cu caracter de salvare de la intersecţia străzii Vasile PÂRVAN cu 
Şoseaua Costanţei. . 

- În perioada 25 februarie-26 aprilie 1993, Muzeul de Arheologie Callatis a 
efectuat o săpătură de salvare în zona biserici catolice a oraşului, paralel cu strada 
Ţepeş Vodă, în apropierea Autohaltei Mangalia. Ca urmare a săpăturii s-a evidenţiat 
şanţul de apărare al incintei elenistice surprins pe o lăţime de 13 m. 

- Latura de vest a incintei elenistice a fost surprinsă în anul 1978 în zona 
intersecţiei Străzii Sirenei cu B-dul 1 Decembrie 1918 şi prezenta caracteristici 
similare cu segmentele de incintă sus amintite. 

- În anul 1918, în partea de sud a oraşului, în faţa Casei Armatei, a fost descoperit 
un fragment din tronsonul de sud al incintei callatiene de epocă elenistică, cu o 
lungime de 7 m. Monumentul se afla sub pânza freatică actuală şi nu a putut fi 
studiat complet, dar importanţa acestei descoperiri constă în faptul ca acest tronson 
al incintei sudice delimitează aria habitală în epoca elenistică, completând singura 
latura necunoscută a zidului de apărare din acea epocă. 
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2. ZONA SACRĂ 

 Săpătura de salvare din iarna anului 1982 efectuată în zona de sud şi sud-vest a 
oraşului modern a dat la iveală un complex de altare şi construcţii din secolul IV 
î.d.Hr.. 

 

3. SITUL DIN STRADA OITUZ ,B1.OP 2 

 În anii 1990-1992 a fost cercetat situl arheologic aflat pe strada Oituz B1.OP 2 
cu urmatoarele rezultate: 

 Prin cercetările întreprinse în cele 7 secţiuni s-a putut constata existenţa a două 
construcţii distincte plasate la nord de strada Oituz şi a unui edificiu la sud de 
această stradă. 

 

4. INCINTA ROMANĂ ŞI ROMANO-BIZANTINĂ 

- a) Latura de nord şi basilica de tip sirian 

Aşa cum ne informează o inscripţie, zidul de incintă a fost refăcut în secolul al II –
lea din ordinul guvernatorului provinciei Marcus Valerius BRADUA, dar şi din 
această refacere s-a păstrat prea puţin. Ceea ce cunoaştem şi a fost descoperit in 
urma săpăturilor este zidul construit în vremea romană târzie. Historia Augusta, 
cronica oficială a Imperiului Roman, aminteşte că împaratul Gallienus (253-268) a 
trimis doi arhitecti din Bizant, pe Cleodamos şi Athenaios, să refacă fortificaţiile 
oraşelor de pe coasta dobrogeană a Mării Negre. Incinta, construită probabil de 
aceştia, a urmat după cât ne putem da seama traseul incintelor anterioare, incluzând 
chiar pe alocuri porţiuni mai bine păstrate ale acestora. Ea închidea o arie 
trapezoidală a cărei bază mare era construită de ţărmul înalt al mării. Celelalte trei 
laturi, de nord, de vest şi de est, mergeau în linie dreapta înălţându-se sub unghiuri 
de deschideri diferite. Pe laturile de nord si vest, săpăturile mai vechi au identificat 
şi o serie de turnuri patrulatere exterioare. Pe latura de nord s-a putut constata că 
turnurile ritmau relativ regulat curtina. În colţul de nord-vest este situat un turn, de 
asemenea patrulater, caracter specific, se pare, pentru tipul de fortificaţie obişnuit de 
cei doi arhitecţi bizantini. Această particularizare se reîntâlneşte la Histria şi 
Argamum. Zidul, gros în jur de 2 m, este construit din mari blocuri de piatră 
cioplită, dispusă regulat după ordinea pseudoisodomon. Paramentul interior este 
adesea o replică a celui exterior. Pe alocuri, mai ales la baza zidului, se disting 
porţiuni cu alt caracter – blocuri inguste şi lungi, cu bosaje proeminente, dispuse în 
asize  relativ omogene – care ar putea fi evetual resturi ale vechii incinte a lui 
Marcus Valerius BRADUA, înglobate în incinta mai nouă. 

Pe latura de vest, în apropierea colţului de nord-vest, era situată o poartă mică. Se 
pare că poarta principală, flancată de turnuri, era situată pe latură de sud. 

- Într-o vreme mai târzie, construcţiile oraşului s-au apropiat, adosându-se de 
incintă. Este şi cazul basilici din colţul de nord-est al cetăţii. Aceasta ocupă o arie 
quasi-rectangulara, limitată spre sud de o stradă pavată cu dale de calcar şi cu 
canal de scurgere pe centru, iar spre est şi vest de un zid care o separă de alte 
complexe arhitectonice. 
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b) Colţul de nord-vest al incintei 

Cercetările arheologice desfaşurate până în anul 1992 în zona de nord-vest a cetăţii 
au permis avansarea urmatoarei concluzii:  

- În zona de est a suprafeţei cercetate se poate observa curtina de nord a 
incintei elenistice, care pare să se termine aici. 

c)  Zona hotelurilor I.G.A.F. şi Scala. 

- În decembrie 1993, în perimetrul curţii interioare dintre hotelurile Scala şi 
I.G.A.F. au apărut trei faze ale perimetrului exterior al zidului de incintă 
callatian, la limita sudică a curtinei vestice. 

d)  Hotelul Scala – Turnul de apărare. 

În anii 1993-1994, săpăturile arheologice cu caracter de salvare din zona Hotelului 
Scala au evidenţiat următoarele: 

Încă din primele zile cercetările au constatat că la construirea hotelului, zidul de 
incintă şi edificiile antice care se mai conservau la acea dată au fost rase la înălţimea 
nivelului de călcare, între pilonii hotelului păstrându-se părţi din edificiile antice, 
dar mai ales un tronson al zidului de apărare. Ele fac parte din ultimele faze ale 
evoluţiei urbanistice a oraşului Callatis, de la sfârşitul secolului VI şi începutul 
secolului VI d.Hr.. 

 

4. SITURI INTRAMUROS 

a) Hotel Zefir – Banca Agricolă 

Cercetările desfăşurate în ultimii ani în zona intramuros a cetăţii romano-bizantine 
au pus în valoare urmatoarele situri: 

În primăvara anului 1993 a fost efectuată o cercetare arheologică cu caracter de 
salvare în zona fostului Hotel Zefir, astăzi Banca Agricolă. 

Sub nivelul de dărâmătură format din piatră, olane, chirpic ars şi cenşă ce 
demonstrează încă o dată încetarea violenta a vietii în cetate la sfârşitul secolului VI 
şi începutul secolului VII d.Hr., au fost identificate ruinele a două clădiri de epocă 
romano-bizantină. 

b)  Scala – President 

În anii 1993-1994, Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia a iniţiat în zona fostului 
Hotel Scala – acum President (sediul Centrului Roman de Afaceri „Marea Neagră”), 
ample cercetări arheologice cu caracter de salvare ocazionate de lucrările de 
reparaţie a hotelului şi de construcţie a unui restaurant. 

Situaţia înregistrată în urma cercetărilor aflate acum în faza finală este urmatoarea: 

- Pe o suprafaţă de peste 1000 mp au fost descoperite aspecte de urbanism de 
epocă romană-bizantină, ale unui cartier sudic al Callatisului. 
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4. APEDUCTELE CETATII 

Cercetarile arheologice de teren si descoperirile ocazionale au evidentiat sistemul de 
aprovizionare cu apa potabila a cetatii in epoca romană si romano-bizantina dupa 
cum urmează: 

1. Pe versantul nordic al văii lacului Mangalia au fost cercetate in mai multe puncte 
urmele apeductelor ce aveau mai mult ca sigur caput aquae in zona izvoarelor de la 
nord de satul Hagieni. Aceste izvoare deosebit de puternice constituie principala 
sursa de apa a orasului si astazi. 

2. Cercetari mai vechi au stabilit ca alte doua surse de apa ale cetatii au fost in zona 
actualului sat Dulcesti (8 km nord) si in zona „la Oban”, cunoscuta pentru bogatia 
in izvoare sulfuroase. Fragmente din fragmentele de tubuli au fost descoperite in 
santurile de canalizare din zona actualului sens giratoriu. 

 

5.  NECROPOLE  

a) Necropola elenistica si mormantul princiar 

Date mult mai precise, atât pentru dotare, dar mai ales pentru planul urbanistic al 
cetatii, ne ofera studiul necropolelor antice de la Callatis, a caror dispunere in spatiu 
este legata de cele doua drumuri antice de la Callatis la Tomis (sud-nord) si de la 
Callatis la Odessos (Varna, est-vest). 

Cele mai vechi morminte datate in secolul IV i.d.Hr. se afla la numai 50 m nord de 
coltul de nord-vest al incintei callatiene si au in partea centrala celebrul mormant 
tumular descoperit in 1959, al carui inhumat in cista de piatra mai conserva un 
papyrus, databil in aceeasi perioada.  

Din 52 de morminte cercetate in aceasta zona, 5 sunt de incineratie, din care unul 
reprezinta un rug comun pentru trei incinerati pe loc. Restul sunt morminte de 
inhumatie, atat in ciste de piatra cat si in gropi simple peste care se practicau 
acoperisuri in „doua ape” din tigle si olane ceramice. 

Alte morminte din secolele IV – III i.d.Hr. s-au descoperit in partea de vest a 
incintei la o distanta de 200 – 250 m, aici situatia fiind mai complexa, deoarece o 
mare parte din epoca elenistica a fost afectata de marea necropola romano-
bizantina. 

La nord de cladirea muzeului (blocul Py 1) si la numai 12 m de mormantul cu 
papyrus au fost cercetate 9 morminte de epoca elenistica, dintre care 2 sunt 
morminte de incineratie, doua in cista de piatra, trei protejate de tigle si olane si 
doua in gropi simple. In aceeasi zona s-au mai cercetat: un mormant de inhumatie 
apartinand unui copil, in groapa simpla cu colturile rotunjite, datat in epoca romana, 
alt mormant protejat cu olane datand din aceeasi epoca si un al treilea mormant 
datand in secolul al III-lea d.Hr.. 

Cele doua morminte de incineratie fac parte din categoria mormintelor in trepte. 
Dupa saparea unei gropi dreptunghiulare cu dimansiunile de 2,10 x 1,15 m s-a 
practicat inca o groapa de forma elipsoidala care avea dimensiunile corpului de 
incinerat. Pe prisma formata intre cele doua gropi se asezau ofrande. La unul dintre 
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cele doua morminte s-au descoperit un numar de 18 vase ceramice de uz comun, 
majoritatea fragmentare. 

Un alt mormant, situat la -1,82 m de la nivelul actual de calcare, este de inhumatie 
in cista de piatra. Caseta are doua lespezi pe latura de nord, trei pe latura de sud si 
cate una la extremitati. Scheletul orientat est-vest, cu capul la est, este asezat pe 
spate, cu mainile intinse pe langa corp. La picioare, de o parte si de alta, se aflau 
doua statuete de teracota, una reprezentand un personaj feminin, drapat, cu coafura 
clasica, mainile in hymation, avand pe umar un porumbel. In momentul descoperirii 
statueta mai pastra culorile originale. Cea dea doua statueta reprezinta Victoria  
inaripata in atitudinea desprinderii de la pamant, cu aripile ridicate deasupra 
umerilor, tinand in mana dreapta un porumbel. Si pe aceasta statueta se pastreaza 
culorile originale; aripile albastre, corpul alb si pete roz pe fata. Statueta este foarte 
bine realizata artistic, proportiile corpului amintind normele sculpturii clasice 
grecesti. Cele doua statuete dateaza mormantul in secolul IV i.d.Hr. 

Alt tip de mormant este reprezentat de cele in groapa simpla, cu colturile rotunjite, 
peste care s-au asezat pelaturile lungi cate trei olane alcatuind un acoperis in „doua 
ape”, pe coama fiind asezate alte trei olane inguste. Scheletele orientate est-vest, cu 
capul la est, erau asezate pe spate cu mainile pe langa corp. 

O constructie speciala este reprezentata de mormantul unde deasupra gropii de 
inhumatie s-au asezat de o parte si de alta trei tigle in pozitia verticala, alte trei tigle 
acoperind scheletul, iar la imbinarea lor fiind situate cate doua olane pe creasta. Pe 
tigla din mijloc de pe latura de nord era asezat un bol ceramic de mici dimensiuni, 
cu firnis negru-argintiu, avand un zgrafitti de pund. Bolul ceramic si cele trei 
monede de bronz callatiene asezate langa piciorul stang al sheletului dateaza acest 
mormant in secolul III i.d.Hr. 

b) Necropola romană 

Cea de-a doua zonă necropolară a Callatidei este cea de secolele II-III d.Hr., ce se 
întinde la vest şi nord de incinta elenistică la aproximativ 200 m. 

Din numărul mare al acestor morminte – toate de inhumaţie – un procent de 80% 
sunt după rit, ritual şi mai ales după inventarul funerar morminte sarmatice. Se 
remarcă la acestea un inventar deosebit de bogat constând în bijuterii din aur, vase 
de bronz, un impresionant număr de vase din sticlă şi arme. Elementul iniţial care 
singularizează aceste morminte de tip sarmatic este cel de ritual. Aceste tipuri de 
morminte au fost întâlnite în zona Saturn.  

Alte tipuri de morminte de epocă romană au fost evidenţiate în zona sensului 
giratoriu. Unul din morminte, de înhumaţie în groapă simplă, prezintă in rând de 
pietre pe laturile de nord, est şi vest. Scheletul orientat est-vest, cu capul la est, se 
află pe spate, cu mâinile întinse pe lângă corp. Mormântul aparţinea unei femei şi 
avea un bogat inventar funerar care ajută datarea mormântul în prima jumătate a 
secolului II d.Hr. 

Un alt mormânt descoperit reprezintă o casetă de piatră realizată în patru lespezi 
lungi de 1,95 m, respectiv 0,72m la capete. Scheletul este aşezat pe spate, cu 
mâinile pe lângă corp. În zona capului orientat spre est, s-au descoperit doi cercei 
din aur, iar la picioare un vas de sticlă tip cană cu gât cilindric şi toartă lată cu mai 
mulţi venticuli. 
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c)  Necropola romano-bizantină 

Cunoscută specialiştilor din mai multe studii, comunicări şi dintr-o mai veche 
monografie, rezultat al mai multor ani de cercetări argologice, necropola romano-
bizantină a Callatisului continuă să dezvăluie alte monumente funerare care prin 
inventar, manieră constructivă şi mai ales prin inscripţii, confirmă o intensă viaţă 
spirituală la Callatis în perioada de triumf a creştinismului. 

În zona de sud şi sud-est a necropolei amintite şi la nord de şoseaua Mangalia-
Albeşti, într-un perimetru dreptunghiular lung de 45 m şi lat de 30 m, au constituit 
obiectiv al săpăturilor de salvare un număr de 16 morminte, mai mult sau mai puţin 
afectate de excavaţiile mecanice. 

Densitatea relativ mare a mormintelor într-un spatiu mic, bogăţia inventarului, dar 
mai ales monumentalitatea unora dintre ele relevă că, topografic ne aflăm în zona 
centrală a necropolei şi ne permite o serie de observaţii cu privire la organizarea 
legată stratificarea socială a cetăţenilor oraşului. Tehnica constructivă a celor 16 
complexe funerare permite o încadrare a acestora în patru tipuri distincte de 
morminte. 

Atât din studiul monografic amintit, cât şi din alte descoperiri întâmplătoare din 
întinsa necropolă romano-bizantină se poate observa că cele mai impunătoare 
construcţii funerare sunt situate în zona imediată a şoselei Mangalia-Albeşti, mai 
ales în partea de sud şi de sud-est a acesteia. 

O primă categorie de morminte cercetate în vara anului 1993 se încadrează tipului 
de mormânt de înhumaţie cu protecţie de olane mari, categorie bine datată pe întreg 
teritoriul dobrogean în secolul IV d.Hr.. 

A doua categorie o formează opt morminte de înhumaţie în casete dreptunghiulare 
executate din lespezi de calcar cu acoperământ din două sau trei plăci din acelaşi 
material. 

Un tip aparte de mormânt funerar din necropola callatiana îl reprezintă construcţiile 
subterane cu cale de acces – dromos. 

 

Situl maritim 

Pe un plan de sistematizare întocmit, ridicat și parcelat de ing. Hotarnic maior 
Dimitrievici Ioan (aprobat de Consiliul Tehnic Superior, 139/12 mai 1925, 
sancționat prin înalt decret regal, nr. 2101 din 23.06.1925 și publicat în M.Of. în 
03.11.1925) la scara 1:2500, se poate constatata situaia existentă la acea dată, 
dispunera străzilor, a clădirilor, etc.; suportul planimetric conține și traseul zidului 
de incină de pe latura nordică și vestică. 

 

SILUETĂ LA NIVELUL ORAȘULUI 

Studiul de silueta la nivelul orasului, prin considerarea palierelor de inaltime 
reprezentative, cu aport la realizarea unei siluete urbane, dezvaluie o silueta plata, 
marcată de cîteva accente, la nivelul stațiunilor doar unele hotelurile detașându-se 
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solitar și dominand faleza. Unele din accentele existente crează câmpuri structurale 
cu precădere la nivel local. 

 

Mangalia- register de înălțime constante care încadrează faleza șI direcționează perspectivele 
spre mare 

 

Venus, planuri successive nediferențiate.  
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Neptun- perspective secvențială dinamică. Marcarea Bulevardului prin elementele construite. 

Se remarca la nivel local atat prezenta unor dominante locale ce se constituie atat ca 
accente de inaltime, cat si prezenta unor dominante de masa materializate printr-o 
pondere reprezentativa a spatiului liber cu valente publice in interiorul structurii 
urbane. 
Este deasemenea de subliniat rolul structurant al marilor artere, precum si lipsa unor 
repere marcante la scara intregului oras. 

 

Mangalia axe structurante șI perspective 
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Saturn axe structurante șI perspective 

 

Venus axe structurante șI perspective 
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Jupiter axe structurante șI perspective 

 

Neptun axe structurante șI perspective 
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În raport cu silueta și configurația existentă a orașului Mangalia și stațiunilor 
componente, se disting următoarele recomandări: 
- Mangalia: conservarea înălțimii constante de-a lungul bulevardelor structurante și 
a străzilor secundare care crează perspective directe către mare, cu posibilitatea de 
inserție a unor accente punctuale care să marcheze traseul arterelor sau unele capete 
de perspectivă 
- Saturn: conservarea zonelor neconstruite dintre complexele hoteliere de pe faleză 
astfel încăt să fie menținute culoarele de vizibilitate indirectă către mare; 
posibilitatea de inserare a unor accente de înălțime punctuale de-al ungul principalei 
axe structurante (capete de perspectivă dinspre mare) 
 
- Venus: conservarea zonelor cu rol în asigurarea unei percepții coerente și susținute 
de-a lungul principalului bulevard structurant, caz în care se recomandă menținerea 
acestor zone fără introducerea de noi elemente; posibilitatea de inserare a unor 
dominante de înălțime sau volum în zonele de articulare a stațiunii; posibilitate de 
inserare a unor accente înalte în raport cu marea. 
- Cap Aurora: Se recomandă conservarea integrală a ansamblului. 
- Jupiter: Menținerea nealterată a câmpului structural generat de Hotel Capitol și 
conservarea accentului de înălțime- nu se recomandă inserția în proximitate a unor 
alte dominante de volum sau înălțime care să concureze cu imaginea și silueta 
creată de acesta; accentuarea relației cu marea și a axei structurante a stațiunii prin 
inserarea unor accente de înălțime; conservarea direcțiilor de perspectivă directe/ 
indirecte căre mar (menținerea acestor culoare necosntruite). 
- Neptun: Menținerea caracterului preponderent neconstruit a axei principale de 
acces către plajă (aleea Steaguri și capătul de perspectivă de pe plajă constituit și ca 
reper: Steagurile); posibilitatea de inserarea a unor dominante de înălțime pe 
parcursul de acces către plajă (simtric); conservarea regimului de înălțime existent 
și a configurației actuale în cadrul zonelor hoteliere care bordează bulevardul 
Trandafirilor; posibilitatea inserării unei dominante de înălțime/ volum care să 
macheze articularea stațiunii cu Olimp (accesul în stațiune dinspre Gară); 
conservarea zonei de vile de pe faleză;  
- Olimp: conservarea configurației ansamblului Belvedere- Amfiteatru- Panoramic; 
menținerea tipologiei de inserare a dotărilor turistice- accente de înălțime punctuale. 
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SILUETĂ FALEZĂ/ PLAJĂ 

Lungimea falezei/ plajei în municipiul Mangalia este de circa zece kilometri, 
formata din zone de promenade, faleza superioara si faleza inferioara și zone de 
plajă. 

 
 

Tipologie plaje/ faleze șI siluetă dinspre mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tronson Imagine Tipologie 
1- Tip A 

 

Faleză cu regim mic de 
înățime și volume reduse- 
siluetă constantă marcată 
doar de prezența unor 
accente înalte 
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Tronson Imagine Tipologie 
2- Tip B 

 

Accente punctuale de 
înălțime în prim plan 
alternate cu bare cu 
înălțime medie- ritmare 
siluetă 

3- Tip C 

 

Fâșie naturală 
neconstruită- dotări 
turistice (alimentație 
publică ) temporare 

4- Tip A 

 

Faleză cu regim mic de 
înățime în prim plan 

5- Tip D 

 

Faleză înaltă tip 
promontoriu cu ritm creat 
de ansamblul unităților de 
cazare- regim de înălțime 
variat (terasat). 
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Tronson Imagine Tipologie 
6- Tip B 

 

Faleză marcată de 
elemente înalte punctuale 
și reper înalt (H. Capitol) 

7- Tip C 

 

Fâșie naturală 
neconstruită- dotări 
turistice (alimentație 
publică )  

8- Tip A 

 

Faleză înaltă cu regim 
mic de înățime în prim 
plan (volumele construite 
sunt insesizabile) 

9- Tip B 

 

Faleză marcată de 
elemente înalte punctuale 
și reper volumetric 
(Blvedere- Panoramic- 
Amfiteatru) 

 
Silueta actuală a falezei este marcată de accente de înălțime și volum care crează 
câmpuri structurale sau imagini reprezentative ale litoralului românesc, acesta 
necesitând reglementări speciale în vederea conservării ca atare.  
Totodată studiul siluetei falezei relevă ca posibilă inserarea unor accente de înălțime 
în prim plan sau în plan secund care să potențeze imaginea actuală, constituindu-se 
ca viitoare repere la nivelul stațiunilor. 
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SITUAȚIA PLAJELOR/ FALEZEI5 

În zona de studiu există sisteme de protecţie costieră care au produs modificări ale 
curenţilor şi sedimentelor.  
OLIMP 
Plaja staţiunii Olimp este mică, fiind formată din golfuri protejate de trei diguri din 
anrocamente. Digurile prezintă degradări, necesitând reparaţii şi consolidări. 
Digurile de protecţie s-au dovedit eficiente, protejând plaja împotriva erozi-unii. 
Sunt propuse lucrări de îndepărtare a unora dintre structurile existente pentru a lărgi 
golfurile, reabilitarea, îmbunătăţirea şi construirea unor noi structuri de protecţie şi 
înnisiparea plajei. Au fost executate lucrări de protecţie şi consolidare a falezei în 
zona de nord a staţiunii Olimp prin realizarea unui zid de sprijin pe o lungime de 
630 m şi 5 m înălţime. 
 
NEPTUN 
Sistemul de protecţie costieră este alcătuit din diguri sparge-val, epiuri, diguri de 
larg. Direcţia generală de transport aluvionar litoral este cea sudică. Excepţiile sunt 
locale şi sunt induse de existenţa digurilor sparge-val şi a altor lucrări de amenajare 
costieră.  
Plajele sunt înguste şi subalimen-tate cu sedimente. Principalele surse de sedimente 
ale plajei sunt reprezentate de scoici şi fragmente de calcar erodate de pe fundul 
mării. Dinamica plajelor este aproape în întregime controlată de intervenţia umană 
dar, în general, plajele sunt înguste şi se erodează datorită lipsei de noi aporturi de 
sedimente şi structurilor pe cale sa cedeze.  
De-a lungul acestei zone, între Pescărie Tatlageac şi Hotel Silvia, există o 
succesiune de plaje controlate şi menţinute artificial. Aceste plaje sunt protejate de 
structuri de diguri sparge-val modificate şi promontorii artificiale, cu recifuri 
ocazionale în larg. Pe zona de ţărm Olimp - Neptun există şase diguri de larg 
detaşate şi un dig de larg submers, paralel cu ţărmul. Digurile prezintă urme de 
degradare. 
Sunt propuse următoarele lucrări:  
– de reabilitare şi îmbunătăţire a unor diguri; 
– construirea unor noi structuri de protecţie şi înnisiparea plajei.   
 
JUPITER-CAP AURORA-VENUS 
 La Jupiter, Cap Aurora si Venus, există o serie de golfuri închise, protejate de 
diguri modificate şi structuri de promontorii artificiale cu recifuri ocazionale în larg. 
Din loc în loc există îmbracăminte de piatră şi diguri de larg în spatele plajelor, în 
general înguste. Digurile sunt realizate din anroca-mente şi protejate cu stabilopozi. 
Ţărmul Cap Aurora (între Jupiter şi Venus) cuprinde o succesiune de epiuri şi un 
dig de larg submers. Aceasta a avut ca urmare crearea unei serii de mici golfuri 
artificiale. În general, plajele sunt înguste mai puţin în zona de sud a staţiunii Venus 
unde se găseşte o plajă largă.  

                                                 
5 INFLUENŢA PROCESULUI DE EROZIUNE  ÎN ZONA COSTIERĂ OLIMP-VAMA VECHE I. OMER, S. 
GELMAMBET Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Construcţii 
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Plajele suferă o uşoară eroziune, iar structurile de protecţie prezintă degradări. Sunt 
propuse lucrări de reabilitare şi imbunătăţire a unor diguri, de îndepărtare a unora 
dintre structurile existente pentru a lărgi golfurile, cu excepţia celor două diguri 
sparge-val din faţa Hotelului Carmen, de reabilitare, îmbunătăţire şi construire a 
unor noi struc-turi de protecţie, de înnisipare a plajei, de reparaţii şi imbunataţiri 
aduse celor două diguri sparge-val din faţa Hotelului Carmen. 
 
SATURN 
Plaja este formată din patru golfuri protejate de cinci diguri T din anrocamente 
protejate cu stabilopozi. Această zonă de coastă, dintre Hotel Cerna si Mangalia, 
este caracterizată de o serie de intervale bine îndiguite, susţinute de diguri sparge-
val modificate şi structuri de promontorii artificiale. Plajele sunt înguste şi au fost 
protejate de diguri împotriva eroziunii. Se constată uşoare degradări ale digurilor. 
Sistemul general de transport aluvionar litoral se menţine în direcţia sud şi continuă 
pe această direcţie până la digul sparge-val nordic al Portului Mangalia, unde este 
blocat, prin urmare rezultând o acumulare aluvionară locală.  
Un fenomen de eroziune se manifestă în centrul golfurilor create de structurile de 
protecţie. De asemenea, se manifestă un fenomen de acreţie în zona opusă direcţiei 
de transport aluvionar litoral de lângă digul de larg Mangalia, ce formează graniţa 
sudică a acestei zone. În general falezele nu prezintă instabilitate, iar în zonele cu 
eroziune sunt prevăzute lucrări de consolidare şi protecţie a falezelor. Sunt propuse 
lucrări de reabilitare şi îmbunătăţire a protecţiilor existente. 
MANGALIA 
Există diguri din anrocamente protejate cu stabilopozi ce delimitează plaja de formă 
semicirculară. La partea de nord digul este în T, iar la partea sudică în Y. În partea 
de nord plaja se îngustează şi este protejată cu anrocamente. Digurile de adăpostire 
ale portului Mangalia şi a portului turistic sunt realizate cu nucleu şi mantale de 
protecţie din anrocamente, iar  în zona de larg sunt protejate cu carapace de 
stabilopozi. La partea superioară a digurilor de adăpostire există o dală de 
coronament din beton pe toată lungimea digului. Digurile de adăpostire ale portului 
Mangalia au afectat la rândul lor transportul de-a lungul tărmului şi circulaţia 
generală a sedimentelor, o parte a acestora fiind transportată în larg.  
Se constată o eroziune în partea de nord a plajei şi depuneri în partea de sud ca efect 
al digurilor ce delimitează plaja. Din acest motiv în zona de nord a plajei s-a realizat 
o protecţie cu piatră. Sunt propuse lucrări de reparaţii si îmbunătăţirea protecţiilor 
existente. Înnisipări artificiale de plajă, 20 m lăţime între digurile din faţa Hotelului 
President. 

 

SPAȚII VERZI 

La nivelul municipiului (mai ales în cadrul stațiunilor) spațiile verzi ocupă o 
pondere importantă, asigurând o ambianta placuta, contribuind la ameliorarea 
climatului, la reducerea nivelului de zgomot si a poluantilor atmosferici. 
In prezent in zonele turistice exista spatii neconstruite si neocupate de accese si 
trotuare de garda neamenajate. Pentru cresterea suprafetei spatiilor verzi, spatiile 
libere vizibile mai mult sau mai putin din circulaţiile publice ar trebui amenajate ca 
gradini de fatada. Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia 
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constructiilor este de preferat sa se evite impermeabilizarea terenului peste 
minimum necesar pentru accese. 
Tipurile de spații verzi existente la nivelul muncipiului sunt: 

- scuaruri și parcuri aferente zonelor de locuințe colective 

- zonele verzi cu caracter protejat (Balta Mangalia) 

- zonele de pădure (Pădurea Comorova) 

- zonele verzi aferente circulațiilor  

- zonele verzi aferente unităților de cazare și dotărilor turistice, în cazul cărora se 
recomandă menținerea acestora conform proiectului inițial 

- taluzul falezei 

- zonele verzi aferente dotărilor de interes public ( grădini de vară, dotări de 
alimentație publică, cimitire, instituții publice etc.) 

- zone verzi private cu prevădere aferente locuințelor individuale, platformelor 
indusriale etc. 

Analiza principalelor spatii verzi existente reliefeaza faptul ca orasul dispune 
de spatii verzi, insa ele nu sunt conectate intre ele, evidentiate sau uniform 
repartizate la nivel urban. Exista poli urbani verzi, dar se simte lipsa unui 
sistem coerent de spatii verzi marcat prin gradul de reprezentativitate al 
acestora la nivelul stațiunilor. Faleza este insuficient valorificata din punct de 
vedere al amenajarii peisagistice, in ciuda oportunitatilor si a disponibilitatilor 
de teren. 
Se constata lipsa unui sistem organizat de spatii verzi la nivelul orasului si de 
asemeni se remarca necesitatea amplificarii falezei ca element cu rol 
structurant pentru dobandireaunei imagini caracteristice la nivelul structurii 
urbane. 
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Repartiția principalelor spații verzi la nivelul municipiului Mangalia.  Sursa: Studiu de 
altimetrie Municipiul Mangalia 

 

În raport cu analiza realizată se disting următoarele elemente structurante pentru 
viitoarea dezvoltare a municipiului : 
Țesut cu potențial de dezvoltare/ valorificare: zona falezei și zona extindere 
locuințe individuale Mangalia 
 
Nuclee de centralitate: 
- Olimp: zona Complex Belvedere- Panoramic- Amfitetru 
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- Neptun: zona de acces plajă și lacurile Neptun I și II (intersecția străzii Steaguri cu 
Bdl. Trandafirilor) 
- Jupiter: Zodiac 
- Cap Aurora: tot ansamblul de unități de cazare 
- Mangalia: zona centrală, faleza, portul turistic 
 
Direcții de perspectivă favorabile cu potențial de construibilitate (direct 
relaționate terenurilor cu potențial de valorificare prin inserare accente de înălțime): 
Neptun- Aleea Steaguri, Venus- strada N. Iorga în proximitatea falezei, de-a lungul 
străzii Lavrion în proximitatea plajei, Saturn- strada Nicolae Coposu în proximitaeta 
falezei. 
 
Terenuri cu potențial de dezvoltare noi dotări/ activități de agrement: Insula 
Mangaia, Faleza Mangalia și portul turistic, lacurile Neptun. 
 
Fronturi cu potențial de construibilitate (direct relaționate unora dintre terenurile 
cu potențial de valorificare prin inserare accente de înălțime): Jupiter și Cap Aurora 
de-a lungul străzii Gala Galaction. 

 

 

2.8 ZONE CU RISCURI NATURALE 

 
Pe teritoriul orașului Mangalia, conform elementelor cadrului natural sau semnalat 
conform Studiului Geotehnic aferent PUG Mangalia următoarele fenomene de risc 
natural: 

 

Riscuri naturale 

Risc seismic 

 Orașul Mangalia se situează conform zonărilor macroseismice din SR 11 
100/1-93 în zona de intensitate macroseismică I = 71 (opt) pe scara MSK unde 
indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani. 

 Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - 
Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100 / 1 - 2006 orașul Mangalia 
prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului ag = 0.16g pentru cutremure cu 
intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani, cu perioada de control (colț) a 
spectrului de răspuns Tc = 0.7 sec. 

 

Risc de inundabilitate  

 Zona de mlaștină a Mangaliei este situată aproape de nivelul Mării Negre. 
Aceasta reprezintă un golf lagunar închis și de activitatea antropică de realizare a 
infrastructurii. Prezența izvoarelor bogate cu drenaj obturat de activitatea antropică 
de construire de drumuri și alte construcții crează zone de băltire a apelor. 
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 Riscul de instabilitate evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea 
potențialului și probabilității de producere a alunecărilor de teren din „Ghid pentru 
identificarea și monitorizarea alunecărilor de teren și stabilirea soluțiilor cadru de 
intervenție asupra terenurilor pentru prevenirea și reducerea efectelor acestora în 
vederea satisfacerii cerințelor de siguranță în exploatare a construcțiilor, refacere și 
protecție a mediului”, indicativ GT006-97, caseta 17, este practic 0. 

 În zona de faleză sau produs în trecut eroziuni prin acțiunea valurilor, ale 
căror efecte au fost diminuate în prezent prin lucrări de apărare cu stabilopozi.  

 

Risc de instabilitate 

Riscul de instabilitate evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potentialului si 
probabilitatii de producere a alunecarilor de teren din „Ghid pentru identificarea si 
monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie asupra 
terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor acestora in vederea satisfacerii 
cerintelor de siguranta in exploatare a constructiilor, refacere si protectie a 
mediului”, indicativ GT006-97, caseta 17, este practic 0. 

In zona de faleza sau produs in trecut eroziuni prin actiunea valurilor, ale caror 
efecte au fost diminuate in prezent prin lucrari de aparare cu stabilopozi. 

 

Riscuri antropice 

Pe teritoriul orașului sunt amplasate : 

- linii de curent de 15, 20 și 110 kv; 

- trasee de utilități (magistrala de gaze, conducte de apă, trasee de canalizare. 

 Alimentarea cu apă a orașului este asigurată din puțuri de mare adâncime. 
Conform Proiect de Dizertație „ Vulnerabilitatea sistemului acvifer din Dobrogea de 
Sud” ing. Mihai — Alexandru Samoila, coordonator Prof. dr. ing. Florian 
Zamfirescu, UNIV. BUC. 2006, sistemul acvifer din raza orașului Mangalia 
prezintă o vulnerabilitate mare la poluare de-alungul Limanului Mangaliei și zona 
centrală a orașului.  

 Restul teritoriului se încadrează la zonele cu vulnerabilitate medie și 
ridicată. 

 Sistemul de canalizare din orașul Mangalia creează disfuncționalități în 
situația avarierii lui sau din cauza subdimensionării pentru apele pluviale. 

 

Zonarea geotehnica 

Conform elementelor cadrului natural si al fenomenelor de risc natural si antropic 
identificate pe teritoriul orasului Mangalia, s-au conturat urmatoarele zone (plansa 
nr.4.1 — 4.3): 

• Zone improprii amplasarii constructiilor reprezentate prin: 

- zonele de curs ale re]elei hidrografice cu banda de protectie delimitata conform 
Legii Apelor completata cu Legea 112/2006; 
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- zona lacurilor limanice; 

- zonele de faleza cu panta mare dinspre tarmul Marii Negre si de pe malurile 
lacului Mangalia; 

- zonele afectate de trasee de utilitati (linii electrice, conducte mari de aductiune a 
apei) 

• Zone bune de construit cu amenajari speciale, reprezentate prin zone 
depresionare si zone afectate de fenomene de inundabilitate adiacente Mlastinei 
Mangalia. 

 

2.9 ECHIPARE EDILITARĂ 

2.9.1. Amenajarea bazinului hidrografic 

Municipiul Mangalia se află în spaţiul hidrografic Dobrogea Litoral. Pe 
teritoriul administrativ al municipiului există mai multe lucii de apă (lacuri de 
agrement, bălţi), şi anume: 

 lacurile de agrement Neptun 1, 2 şi Venus; 

 balta Mangalia aflată între staţiunile Saturn şi Venus, este îndiguită pentru 
protejarea plajei dintre cele două staţiuni şi pentru conservarea nămolului de 
turbă utilizat în tratamentul bolilor reumatice. Prin intermediul unui stăvilar 
şi a unei conducte balta are posibilitatea descărcării în mare. În zona lacului 
există puţuri forate cu apă sulfuroasă, cu caracter artezian, care pot fi 
amenajate şi utilizate în scop balnear şi turistic; 

  lacul Mangalia, aflat în partea de sus a oraşului, este un liman format pe 
râul Albeşti, are o suprafaţă de 2,61km2 şi un volum de 15 mil. m3. Este 
legat de bazinul portului Mangalia printr-un canal. Lacul scade în volum şi 
suprafaţă odată cu mărirea distanţei faţă de mare; 

 mlaştina Herghelia, are o suprafaţă de 98ha, este zonă protejată de interes 
naţional de tipul rezervaţie naturală mixtă.  

Lucrările hidrotehnice aflate pe teritoriul administrativ sunt digurile de 
apărare ale oraşului Mangalia şi staţiunilor turistice aflate în componenţă: Olimp, 
Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Saturn şi Venus. Aceste lucrări au ca folosinţă 
principală protecţia plajei şi falezei oraşului prin disiparea energiei valurilor şi 
stoparea eroziunilor, precum şi exploatarea şi conservarea nămolului şi sunt 
următoarele: 

 digul de larg al portului Mangalia şi digul nr. 1 - delimitează plaja din oraş 
în partea de sud, au ca efect extinderea plajei. Lucrările sunt în stare bună; 

 digurile de mal nr. 2 şi 3, din Mangalia, sunt în formă de „T” între care este 
realizat un dig permeabil, detaşat de mal şi fără legătură cu celelalte două. 
Lucrările sunt în stare bună; 

 în zona staţiunii Saturn există cinci diguri în formă de „T” sau „L” care au 
format o suprafaţă important de plajă.  Alveolele de plajă formate s-au 
înnisipat în timp, micşorând lăţimea plajelor până la 35/40m. Lucrările au 
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început să se deterioreze, fiind necesară completarea mantalei de protecţie 
cu stabilopozi la digurile 2,4,5. Plaja de la Saturn este considerată o plajă 
stabilă; 

 plaja staţiunii Venus este protejată prin trei diguri în formă de „T”. Între 
diguri plaja este îngustă de 2-5m. Sunt necesare reparaţii la digul 2; 

 staţiunea Aurora are plaja apărată de trei diguri de forma „TT”. Digurile 
necesită lucrări de reparaţii şi completări la protecţia digurilor; 

 staţiunea Jupiter are plaja apărată de cinci diguri în formă de „T”, cu 
excepţia unui singur dig (nr. 2), care este executat în larg, fără legătură cu 
malul. Toate digurile necesită lucrări de reparaţii; 

 staţiunea Neptun are o plajă apărată de două diguri debarcader: debarcader 
1 perpendicular pe mal având lungimea de 150m şi cu front de acostare de 
20m lungime; debarcader 2 în formă de „L” situat în zona centrală a 
staţiunii, este perpendicular pe mal cu o lungime 200m, iar latura de acostare 
este paralelă cu malul şi are 40m lungime. Plaja şi zona de faleză sunt 
stabile; 

 staţiunea Olimp are plaja apărată de patru diguri. Trei dintre ele (1, 3 şi 4) 
sunt paralele cu malul, iar digul 2 are formă de crosă. Starea digurilor este 
satisfăcătoare. 

 

2.9.2. Alimentare cu apă  

Alimentarea cu apă a oraşului se realizează din sistemul Mangalia, care 
asigură apă potabilă în oraş şi în staţiunile turistice aparţinătoare, precum şi în 
localităţile 23 August, Albeşti, Dulceşti, Pecineaga, Moşneni, Limanu, 2 Mai şi 
Vama Veche. Populaţia alimentată cu apă prin sistem centralizat este de cca. 55.902 
persoane. 

Sursa de apă a sistemului este apa subterană, captată prin puţuri de 
adâncime (100 – 150m) care are un debit total de 6.930 m3/h (1.925 l/s), distibuit 
astfel: 

 Pecineaga – 8 puţuri forate cu capacitate 640 m3/h; 

 Dulceşti – 13 puţuri forate cu capacitate 1.285 m3/h; 

 Tatlageac – 6 puţui forate cu capacitate 715 m3/h; 

 Neptun – 10 puţuri forate cu capacitate 720 m3/h; 

 Albeşti I – 15 puţuri forate, cu capacitate 2.025 m3/h; 

 Albeşti II – 4 puţuri forate, cu capacitate 380 m3/h;  

 Cotu Văii – 5 puţuri forate, cu capacitate 540 m3/h; 

 Vârtop – 5 puţuri forate, cu capacitate 625 m3/h. 

Debitul total prelevat asigură necesarul de apă pentru populaţie, staţiuni 
turistice şi agenţii economici, astfel: 

 Pecineaga, Dulceşti, Tatlageac - alimentează staţiunile turistice; 
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 Albeşti I + II, Cotu Văii, Vârtop - alimentează oraşul, şantierul naval şi 
parţial staţiunea Saturn; 

 Neptun - poate alimenta staţiunile şi oraşul, funcţie de necesităţile 
consumatorilor. Apa captată din această sursă este apă sulfuroasă, care după 
un proces de desulfurizare, capătă proprietăţi potabile care o înscriu în 
prevederile normelor în vigoare. Înainte de distribuire către consum apa este 
şi clorinată. 

Sursele de apă asigură necesarul urban al zonei Mangalia în procent de 
100%, iar populaţia este servită cu apă în întregime. 

Aducţiunile de apă de la surse la complexele de înmagazinare-tratare ale  
oraşului (Tatlageac şi Mangalia) au conductele din oţel şi PREMO şi diametre 
cuprinse între 400 – 800mm. 

Complexul Tatlageac primeşte apă brută de la sursele: 

 Pecineaga printr-o conductă de oţel cu Dn=500mm; 

 Dulceşti printr-o conductă de oţel cu Dn=400mm; 

 Tatlageac printr-o conductă din PREMO cu Dn=600mm; 

 Costineşti printr-o conductă din PREMO cu Dn=600mm. 

Între complexele Tatlageac şi Mangalia există două conducte: o conductă de 
oţel cu Dn=500mm, care este vechea aducţiune a oraşului în care pompează şi sursa 
de apă Neptun, în funcţie de necesităţile oraşului, şi o conductă din PREMO cu 
Dn=600mm, care alimentează staţiunile Venus, Jupiter, Saturn, cu posibilitatea 
circulaţie cu dublu sens a apei pe conductă. 

Între captarea Cotu Văii şi complexul de apă Albeşti există o conductă de 
aducţiune din oţel cu Dn=400mm, iar de la complexul Albeşti la rezervoarele 
Mangalia sunt două conducte din PREMO cu Dn=600mm şi Dn=800mm. De la 
complexul Albeşti până la rezervoarele Limanu (2x1.000m3) există o conductă de 
aducţiune din oţel cu Dn=400mm, iar de la staţia de pompare Mangalia până la 
complexul Limanu există o conductă Dn=500mm, care traversează partea de vest a 
lacului Mangalia. De la rezervoarele Limanu (2x1000m3) către şantierul naval 
Mangalia pleacă trei conducte din oţel, cu diametre de 850mm, 850mm şi 400mm. 

Înmagazinarea apei se realizează astfel: 

 complexul Tatlageac, se află la aproximativ 8,0km nord de oraş, în zona 
sursei de apă cu acelaşi nume. În principal acesta deserveşte staţiunile 
turistice Neptun, Olimp, Cap Aurora, Jupiter, Venus şi parţial Saturn. 
Capacitatea totală a rezervoarelor este de 22.300m3, distribuită în: 
rezervoare cu capacitatea de 2x10.000m3, 2x1.000m3 şi un castel de apă de 
300m3. Complexul este dotat cu două staţii de pompare apă pentru un debit 
7.150m3/h. 

 complexul Mangalia, se află la cca. 1,5km în vestul oraşului şi asigură apă 
pentru oraş, parţial staţiunea Saturn, rezervoarele Limanu (2x1.000m3) şi 
unităţile industriale din partea de vest a oraşului. Capacitatea totală de 
înmagazinare a complexului este de 13.100m3 şi este distribuită astfel: 
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2x5.000m3, 1x2.000m3, 2x500m3 şi un castel de apă de 100m3. Complexul 
are două staţii de pompare a apei pentru un debit de 2.470m3/h; 

 staţia de desulfurizare de la Neptun, are o capacitate de înmagazinare de 
2.000m3 şi o staţie de pompare a apei pentru un debit de 150 l/s, care are 
conducta de refulare branşată la aducţiunea Tatlageac – Mangalia; 

 complexul Albeşti, are un rezervor tampon cu capacitatea de 1.000m3, din 
care se pompează apă în rezervoarele Limanu şi la camera de punere sub 
presiune; 

 rezervoarele de la Limanu, 2x1.000m3 sunt alimentate de la sursa de apă 
Albeşti şi din complexul de înmagazinare – pompare Mangalia.  

Distribuţia apei potabile se face printr-o reţea cu o singură zonă de 
presiune, având în vedere că terenul oraşului şi al staţiunilor aparţinătoare are 
variaţii de cotă între 5,0 – 30,0m. Reţeaua este comună pentru uzul menajer şi cel 
industrial al oraşului. Pentru irigaţii apa necesară este prelevată din sistemul zonal şi 
distribuită prin reţea separată.  

Reţeaua de apă potabilă a oraşului este din oţel şi fontă, iar conductele 
secundare din azbociment. Distribuţia apei potabile în oraş şi în staţiunile turistice 
aparţinătoare se realizează astfel: 

 în oraş este distribuită de la complexul Mangalia prin trei conducte cu 
diametre de 250mm, 500mm şi 600mm. În oraş reţeaua este inelară şi 
acoperă toate străzile, are diametre de 80-100-150-250-400-500mm, este din 
tuburi de oţel şi azbociment. Reţeaua este veche, în centrul oraşului fiind 
realizată de peste 30 de ani, din această cauză sunt avarii dese cu întreruperi 
ale alimentării cu apă a populaţiei şi unităţilor industriale; 

 staţiunile turistice sunt alimentate de la complexul Tatlageac astfel: Neptun-
Olimp prin două conducte de 400mm (fontă de presiune) şi 600mm (oţel) şi 
Venus - Jupiter - Saturn printr-o conductă de 600mm (PREMO - amplasată 
paralel cu DN 39). În Saturn această conductă se racordează cu conducta de 
apă de la complexul Mangalia. În staţiuni reţeaua este inelară, are diametre 
între 80 – 500mm şi este echipată cu hidranţi de incendiu exterior şi cămine 
de vane pentru izolare în caz de avarie. 

Conductele de apă care alimentează zona Mangalia au o lungime totală de 
126,0km, din care 97,0km sunt reţele de distribuţie amplasate pe străzi. 

 

2. 9.3. Canalizarea apelor uzate 

Canalizarea apelor uzate din municipiul Mangalia şi din staţiunile turistice 
aparţinătoare se realizează în sistem divizor.  

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o reţea de canale care le dirijează 
către bazinele unor staţii de pompare pentru ape uzate, din care prin conducte de 
refulare şi colectoare principale ajung în staţia de epurare. După o epurare mecano – 
biologică apele epurate sunt deversate în Marea Neagră. 
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Apele pluviale sunt captate prin guri de scurgere şi sunt dirijate printr-o reţea 
de canalizare către Marea Neagră. Descărcarea în emisar se face prin mai multe guri 
de evacuare, funcţie de relieful şi configuraţia terenului. 

Reţele de canalizare a apelor uzate menajere au lungimea totală de 65,2km, 
din care 32,0km este lungimea reţelei din municipiul Mangalia, iar 33,2km este 
lungimea reţelelor din staţiuni.  

Canalizarea menajeră în Mangalia acoperă o mare parte din străzile 
principale ale oraşului, zonele cu blocuri de locuinţe şi partea de nord – vest (către 
fabrica de in) unde se găsesc numai locuinţe cu parter. Reţelele de canalizare sunt 
din azbociment, beton şi PREMO şi au diametre între 25 – 80cm. În partea central 
şi de sud a oraşului canalizarea menajeră funcţionează gravitaţional, iar în partea de 
nord şi est prin pompare, şi anume: 

 în nord prin intermediul staţiei de pompare SPU 1 (oraş); 

 în est, până la hotel Mangalia, prin intermediul staţiei de pompare SPU 10. 

Staţiunile turistice au reţele de canalizare din azbociment, beton şi PREMO 
şi diametre între 25 – 60cm. Datorită reliefului apele uzate colectate sunt pompate 
către staţia de epurare a oraşului. Din staţiunea Saturn reţeaua de canalizare se 
descară în staţia SPU 4, iar cele din staţiunea Venus în staţiile SPU 7 şi SPU 3. 
Staţiunea Jupiter evacuează apele uzate prin staţia SPU 5 şi prin alte două staţii mai 
mici. Staţiunile Neptun şi Olimp evacuează apele uzate prin staţiile SPU 1, SPU 6 şi 
SPU 9.  

Printr-un colector principal din PREMO, cu diametrul de 60cm, cu traseu 
paralel cu DN 39 şi cu punct incipient în zona barierei Mangalia, apele uzate din 
staţiuni sunt dirijate către staţia principală de pompare SPU 2, de unde sunt pompate 
în staţia de epurare a oraşului. Reţeaua de canalizare menajeră funcţionează la 
parametrii proiectaţi. 

Canalizarea pluvială are o lungime totală de 49,6km, din care 21,5km 
reprezintă reţeaua din oraş, iar 28,1km reţeaua din staţiuni.  

În oraş, apa pluvială este evacuată în Marea Neagră prin două colectoare 
principale: 

 colectorul din zona centrală şi cea de sud are dimensiuni şi secţiuni de 
Dn40cm, ov 60/90 -70/105cm, clopot 160/101 – 170/210cm; 

 colectorul din zona de nord are diametre şi secţiuni de Dn 40 – 60cm, ov 
70/105 – 80/120cm.  

În staţiunile turistice reţeaua pluvială este realizată în fiecare staţiune, având 
diametre cuprinse între Dn 30 – 80cm şi descărcări în lacurile din apropiere 
(staţiunile Venus, Saturn, Neptun) sau în Marea Neagră. În celelalte staţiuni reţeaua 
pluvială nu funcţionează corespunzător, cauza fiind înfundarea unor receptori din 
staţiune şi a gurilor de scurgere în emisari.  

Staţiile de pompare – conducte de refulare 

Având în vedere suprafaţa mare pe care o deserveşte reţeaua de canalizare şi 
relieful cu denivelări de până la 30m, nu este posibilă asigurarea curgerii 
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gravitaţionale a apei colectate către staţia de epurare. În consecinţă, reţeaua este 
echipată cu staţii de pompare a apelor uzate, după cum urmează: 

 mun. Mangalia: SPU1, conductă Dn 250mm, PEAD refulează în Dn 40cm, 
din beton; SPU10, 2Dn 300mm, oţel refulează în Dn 600mm, PREMO; 

 Saturn: SPU4, Dn 250+350mm, azb. refulează în Dn 600mm, PREMO; 

 Venus: SPU7, Dn 300mm, oţel refulează în SPU3; SPU 3, Dn 400mm oţel 
+250mm azb. refulează în Dn 600mm, PREMO; 

 Cap Aurora: SPU8, 2Dn 250mm, oţel, refulează în Dn 600mm, PREMO; 

 Jupiter: SPU5, 2Dn 300mm, oţel, refulează în Dn 600mm, PREMO; 

 Neptun: SPU9, Dn 250mm, oţel, refulează în Dn 30cm, beton; SPU1, Dn 
350mm+200mm, fontă, refulează în Dn 600mm, PREMO; 

 Olimp: SPU6, 2Dn 400mm, oţel, refulează în Dn 600mm, PREMO. 

Staţia de epurare se află în partea de sud a oraşului şi deserveşte oraşul şi 
staţiunile turistice. Are capacitate instalată de 900 l/s şi funcţionează la capacitatea 
de 166,33 l/s, cu două trepte de epurare - mecanică şi biologică. Apa epurată se 
deversează în Marea Neagră printr-o conductă de 800mm diametru. În zona 
industrial, la fostul ICPIL există o staţie de pompare care nu funcţionează, pentru că 
nici unitatea nu mai funcţionează. 

Şantierul naval Mangalia are sistem de canalizare apă uzată (menajeră şi 
pluvială) propriu. Reţelele de apă menajeră şi pluvială deservesc unităţile din 
incintă, apele uzate menajere sunt pompate printr-o conductă de refulare pozată 
paralel cu DJ spre Limanu către staţia de epurare proprie, cu o capacitate de 20 l/s şi 
două trepte de epurare, mecanică şi biologică, amplasată pe partea dreaptă a 
drumului. Emisarul staţiei de epurare este lacul Mangalia. În prezent această staţie 
nu funcţionează. 

 

Disfuncţionalităţi în gospodărirea apelor 

Din analiza situaţiei existente se evidenţiază următoarele disfuncţii ale 
gospodăririi apelor în teritoriul administrative al oraşului: 

 la digurile din zona staţiunilor Saturn, Jupiter, Cap Aurora lucrările de 
protecţie sunt în proces de deteriorare; 

 dig nr. 2 din staţiunea Venus necesită reparaţii la platforma de beton; 

 la baltă Mangalia nu funcţionează echipamentul (stăvilar şi conductă de 
descărcare) care permite descărcări ale apei în mare; 

 în jurul bălţii există puţuri forate cu apă sulfuroasă, având caracter artezian, 
care pot fi utilizate în scop balnear şi turistic; 

 sistemul de alimentare cu apă al oraşului este depăşit din punct de vedere 
cantitativ, ca urmare a dezvoltării economice şi a extinderii zonei de locuit a 
oraşului;  
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 reţelele de distribuţie a apei potabile din zona centrală a oraşului Mangalia 
au vechimi de peste 30 de ani, producând avarii cu întreruperi ale alimentării 
cu apă a oraşului; 

 echipamentele unor puţuri de apă necesită recondiţionări şi chiar înlocuiri; 

 în jurul staţiilor de pompare a apei, terenul este nesistematizat vertical, 
favorizând stagnarea apei pluviale, fapt care poate produce avarii la 
fundaţiile acestora; 

 împrejmuirile zonelor de protecţie sanitară de la puţurile de apă şi 
complexele de înmagazinare-pompare sunt parţial neamenajate; 

 căminele de vizitare de pe reţelele de canalizare menajeră şi pluvială sunt 
înfundate; 

 gurile de scurgere şi  receptorii pluvial din staţiunile Jupiter, Olimp, Cap 
Aurora sunt înfundate; 

 la staţiile de pompare ape uzate o mare parte din echipamente sunt defecte 
sau chiar lipsesc; 

 staţia de epurare a oraşului nu funcţionează la capacitatea instalată; 

 staţia de epurare şi staţia de pompare a apei uzate din incinta  şantierului 
naval nu funcţionează; 

 reţeaua de canalizare pluvială are capacitatea depăşită, ca urmare dezvoltării 
economice şi a extinderii zonei de locuit a oraşului 

 

2.9.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

Distributia energiei electrice prin linii de 110 kV 

In municipiul Mangalia nu se produce energie electrica. Necesarul de energie 
electrica este asigurat din Sistemul Energetic National prin intermediul a doua statii 
statii: Mangalia Nord 110/10kV si Mangalia Vest 20/kV.Zona portuara este 
deservita de a treia statie , a santierului naval (110/20/6kV). Statiunile din zona 
falezei sunt alimentate din statia de transformare Neptun (110/10kV, 10/20 kV). 

Liniile  aeriene de 110 kV folosesc conductoare OL-AL 3x185 mmp. Statiile de 
transformare sunt interconectate la reteaua de 110 kV Constanta - Eforie Nord - 
Neptun - Mangalia. 

 

Distributia energiei electrice prin retele de medie tensiune 

 Reteaua de medie tensiune (20 kV) este de tip subteran in zonele sistematizate ale 
municipiului si aeriana in zonele periferice, pozata pe stalpi de beton. Aceasta retea 
alimenteaza posturile de transformare care, la randul lor, alimenteaza reteaua locala 
de joasa tensiune . Majoritatea posturilor de transformare sunt independente, 
amplasate in constructii de zidarie.  Uneori posturile de transformare sunt cuplate cu 
alte constructii, cum ar fi puncte sau centrale termice sau inglobate in acestea. 
Posturile de transformare sunt legate buclat la reteaua de medie tensiune  avand 
permanent doua posibilitati de alimentare, Gradul de incarcare este de 70%-80%.  
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Statiunile din Mangalia Nord sunt alimentate din Staţia 110 / 10 kV, 10 / 20 kV 
Neptun.Din 
cele doua statii pleaca cabluri de 10 kV ce alimenteaza posturile de transformare 
situate în statiuni astfel: 

a) din statia Neptun pleacă 5 cabluri ce alimenteaza statiunile Olimp şi Neptun , iar 
din acestea doua cabluri pleacă spre statiunile Jupiter , Aurora şi Venus. 

b ) din statia Mangalia Nord pleaca cabluri ce alimentează statiunea Saturn şi fac 
legatura cu cablurile ce alimenteaza celelalte statiuni. In acest fel posturile din 
statiuni au alimentare din cele doua statii de transformare. Consumatorii individuali 
sunt alimentati la joasă tensiune. 

 

Distributia energiei electrice prin retele de joasa tensiune 

 Reteaua de joasa tensiune existenta in municipiu este de tip subteran (zona centrala 
si cartierele sistematizate) si aeriana in zonele periferice. Reteaua de iluminat public 
este separata de cea a consumatorilor casnici.  

Reteaua electrica aeriana este pozata pe stalpi de beton, specifici pentru aceasta 
tensiune. Pe acesti stalpi sunt pozate atat circuitele pentru alimentarea 

consumatorilor, cat si cele pentru iluminat public, telefonie si CATV. 

Iluminatul public si ornamental, reprezinta una din componentele principale ce 

concura la siguranta si satisfactia vizitatorilor zonei de faleza precum si a intregului 
municipiu. 

Reţelele de iluminat public din staţiunile aferente municipiului Mangalia sunt 
subterane şi folosesc stalpi metalici.Sunt peste 5000 puncte luminoase la o retea de 
iluminat public de cca 90 km.  Iluminatul public este prezent pe majoritatea 
arterelor din localitate . Sunt utilizate lampi cu vapori de mercur sau sodiu.  Retelele 
de iluminat existente sunt, in marea lor majoritate, cele construite odata cu 
statiunile.In ultimii cinci ani au fost realizate partial operatiuni de reconditionare a 
acestora, micsorandu-se frecventa defectiunilor. Cartierul Dobrogea 2 a fost si el 
dotat cu o retea de iluminat public pozata pe160 stalpi . In staţiunile din sudul 
litoralului, s-a introdus un  nou sistem de iluminat public, modern, la solicitarea 
turistilor.  

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza cu o retea subterana alimentata din 
trei  posturi de transformare - PT 160, PT 154 si PT30 prin intermediul punctelor de 
aprindere amplasate in vecinatatea posturilor de transformare. 

 

DISFUNCTIONALITATI 

La nivelul consumatorilor disfunctionalitea cea mai frecventa este legata de starea 
de imbatranire, uzura fizica si morala si morala a echipamentelor de bransament. Se 
impune reproiectarea si reactualizarea bransamentelor in conformitate cu legislatia 
in vigoare. 
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 Cu acest prilej este de dorit sa se realizeze unele bransamente moderne care sa 
permita trecerea la sisteme moderne de management energetic prin sisteme 
informationale si tehnica de calcul.  

  Retelele de joasa tensiune existente, utilizate pentru iluminatul public nu asigura in 
toate zonele nivelurile de iluminare prevazute in normative. 

       

2.9.5. TELECOMUNICATII 

Municipiul  Mangalia are o retea telefonica fixa ROMTELECOM ce este racordata 
la o centrala telefonica digitala (Siemens) iar staţiunile turistice din Mangalia Nord 
sunt deservite de centrala telefonică digitala de la Neptun. Legaturile telefonice 
intre utilizatori si centralele telefonice se realizeaza prin canalizatii echipate cu 
cablu telefonic de cupru si de cablu telefonic pe baza de fibra optica. Municipiul 
Mangalia, este racordat la reteaua magistrala de fibra optica a Romaniei prin 
intermediul centralei Constanta , nod regional.  

In total sunt 4728 abonati telefonici ROMTELECOM, RDS, UPC, mobile.                                                              

In domeniul telefoniei mobile in municipiul Mangalia, ca si in statiunile din zona 
nordica, sunt prezente principalele societati Orange, Vodafone, Cosmote si RCS-
RDS, acestea avand acoperire 100%. 

 Mangalia, are o retea municipala wireless (Wi-Fi) dezvoltata de firmele Wavion si 
Minisoft O  retea wireless de acces gratuit la internetexista si pe plajele din sudul 
Litoralului (Mangalia, Saturn, Venus, Jupiter, Neptun, Olimp) precum si in port. 

 

DISFUNCTIONALITATI 

Mai sunt  unele zone ale municipiului in care sunt inca cereri de instalare de posturi 
telefonice neonorate. De asemeni mai exista probleme legate de interactunea dintre 
retelele telefonice subterane cu retelele de apa-canal (camine telefonice deseori 
inundate). 

 

2.9.6. Alimentare cu energie termica si gaze naturale 

Municipiul Mangalia este compus din oraşul propriu-zis, precum şi din 
staţiunile turistice – de la nord la sud: Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, 
Saturn. 

Mangalia este oraşul turistic românesc situat la cea mai sudică latitudine, 
aceeaşi cu a staţiunilor mediteraneene Nisa, Monaco, San Remo, dar nu beneficiază 
de acelaşi climat. 

Conform SR 1907-1 / 1997 „Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de 
calcul” Municipiul Mangalia este amplasat în zona climatică I,  temperatura de 
calcul pentru încălzire fiind t exterior = – 12oC, şi în zona eoliană II, viteza 
convenţională a vântului de calcul în localităţi fiind 5,0 m/s.  
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Până în anii 1957-1958 oraşul Mangalia nu a beneficiat de un sistem modern 
de asigurare a energiei termice. La mijlocul anilor '60 s-au pus bazele sistemului 
centralizat de încălzire cu centrale termice de cuartal şi individuale. 

In zona de nord a Municipiului apa caldă menajeră se prepară folosind 
panourile şi staţiile solare, funcţionând numai în sezonul estival. Există, de 
asemenea,  un număr de centrale termice funcţionând pe combustibil lichid. 

 

Alimentarea cu energie termică a consumatorilor urbani, a celor turistici şi 
balneari  şi industriali din Municipiul Mangalia şi, de asemenea,  a celor din 
sectorul industriei şi serviciilor se realizează astfel: 

a) – în sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) prin 
sistemul de centrale termice de cuartal alimentate pe combustibil lichid – pentru 
blocurile de locuinţe tip condominiu. Din datele privind serviciile publice de 
alimentare cu energie termică, la SACET, la Mangalia  erau racordate un număr de 
6638 apartamente la 31.01.2008, valoarea crescând la 6664 la 31.01.2009, 6781 la 
31.01.2010 şi 7276 la 31.01.2011. 

b) – pe data de 26 iulie 2013 s-a inaugurat prima centrală termică de cuartal 
din Mangalia (CT 9) funcţionând pe gaze naturale  

c) – cu centrale individuale funcţionând pe combustibil lichid sau gaz 
petrolier lichefiat (GPL) pentru clădirile de utilitate publică şi hotelurile balneare cu 
baze de tratament aferente şi unele vile şi hoteluri turistice, (tot pe data de 26 iulie 
2013 s-a inaugurat şi introducerea gazelor naturale la centrala termică a Scolii 
Gimnaziale nr. 2 din Mangalia)   

d) – în sistem de alimentare individuală (de cele mai multe ori electric, dar şi 
cu butelii de aragaz sau chiar cu combustibil solid) pentru consumatorii din  
apartamentele din blocuri debranşate de la SACET, 

e) – pentru consumatorii casnici din clădirile individuale încălzirea se face 
preponderent cu  combustibil solid, dar şi cu combustibil lichid sau GPL.  

f) – prepararea hranei la consumatorii individuali se face, aproape în 
totalitate, cu butelii de aragaz. 

g) – la unităţile turistice, prepararea hranei se face cu energie electrică sau 
cu GPL, unde există această posibilitate. 

Din datele Recensămintelor din 1992, respectiv 2002,                             
rezultă că proporţia locuinţelor dispunând de încălzire prin surse centralizate sau 
prin centrale termice în Municipiul Mangalia a scăzut de la 9706 (75,9%) în 1992 la 
9055 (59,5%) în 2002. In anul 2007 sistemele centralizate erau utilizate de circa 
70% din populaţie. 

 

Conform „Planului integrat de dezvoltare urbană – MANGALIA – 
dezvoltare urbană durabilă la malul mării”, Municipiul Mangalia dispune de un 
sistem centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) bazat pe un număr de 
28  centrale termice, prezentate mai jos:  
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Denumire 
CT  

Amplasare Observaţii 

CT 1 Str. Republicii Centrul român de afaceri  

CT 3  Bd. 1 Decembrie 1918  

CT 6  Str. Albatros  

CT 7 Str. Portului  

CT 8 Str. Rozelor / str. Ion Creangă  

CT 9 Bd. 1 Decembrie 1918 Prima CT alimentată pe GN 

CT 10 Str. Farului / str. Sirenei  

CT 12 Sos. Constanţei / str. Rozelor  

CT 16 Str. Vânători  

CT Str. Rozelor / str. Matei Basarab  

CT Zona Portului  

CT Str. Portului   

CT Str. Negru Vodă / str. Portului  

CT  Str. Sirenei  

CT Str. Negru Vodă  

CT  Str. Marei Basarab  

CT Str. Lavrion  

CT Str. Banatului  

CT Parc industrial  

CT NEPTUN – Hotel Mioriţa  

CT NEPTUN – Zona hotel Prahova  

CT NEPTUN – Hotel Prahova  

CT NEPTUN – Hotel Traian  

CT NEPTUN – Zona Luna Park  



155 

 

 

CT VENUS – Hotel Brânduşa  

CT SATURN – Hotel  Sirena  

CT SATURN – Hotel Cleopatra  

 

In zona de nord a Municipiului, în staţiunile Jupiter, Venus şi Cap Aurora nu 
există centrale termice de zonă care să deservească în perioada rece a anului 
unităţile turistice, acestea nefiind prevăzute cu instalaţii de încălzire centrală. Apa 
caldă menajeră se produce în zona nordică a municipiului cu ajutorul panourilor 
solare şi staţiilor solare, numai în sezonul estival. 

In special în perioada de iarnă, panourile solare se sparg sau se  
descompletează, fiind necesară găsirea unor soluţii locale pentru prepararea apei 
calde menajere (boilere electrice,  boilere cu arzător pe GPL sau pe combustibil 
lichid). 

In ce priveşte panourile solare montate pe terasele blocurilor de locuinţe au 
fost, în cea mai mare parte desfiinţate, din cauza intervenţiilor dificile pentru 
reparaţiile sau refacerea hidroizolaţiilor şi termoizolaţiilor la respectivele terase. 

Ca sursă alternativă de căldură se foloseşte în special energia electrică, ceea 
ce poate conduce la deteriorarea instalaţiilor electrice existente la consumatorii 
casnici. 

Totodată, unităţile turistice folosesc pentru prepararea hranei şi energia 
electrică, fiind astfel mari consumatoare de energie de acest tip. In perioada verii se 
adaugă şi consumul de vârf al aparatelor (sistemelor) de condiţionare a aerului, ceea 
ce poate conduce la întreruperi în funcţionare  sau chiar la defecţiuni care presupun 
reparaţii cu perioade mai lungi de oprire a alimentării cu energie electrică. 

In ceea ce priveşte utilizarea gazului petrolier lichefiat (GPL), un exemplu 
pozitiv îl reprezintă centrala termică a Fabricii de confecţii amplasată în nordul 
Municipiului Mangalia, pe DN 39 Constanţa – Mangalia. 

Una din primele centrale termice modernizate a fost CT1 amplasată lângă 
Centrul român de afaceri „Marea Neagră” (fostul hotel Scala) şi care deserveşte 
consumatori pe str. Republicii, str. Stefan cel Mare, str. Mihai Viteazu şi Sos. 
Constanţei. 

Conform datelor I.N.S., cantitatea totală de energie termică distribuită în 
Municipiul Mangalia din sursele centralizate a avut următoarele valori: 

Energie termică distribuită (Gcal/an)   

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

28981 .... 80650 72248 .... .... 38025 37969 43025 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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58623 47354 50813 51055 51290 57279 .... 41566 .... 

 

La nivelul Municipiului Mangalia, căldura şi apa caldă menajeră au 
reprezentat subiecte sensibile pentru locuitori, în special după anul 2003, când 
serviciul de furnizare a agentului termic a fost externalizat. 

S-a constatat o reducere a funcţionării mergând până la oprire a unor 
centrale termice care deserveau în principal unităţi economice, din cauza diminuării 
sau a opririi activităţii productive. Acest fapt a condus la scăderea consumului de 
combustibil lichid şi implicit la reducerea factorilor poluanţi în zona de sud a 
Litoralului românesc. Insă, s-a constatat şi o degradare a spaţiilor construite prin 
neasigurarea temperaturii interioare (de gardă) şi a umidităţii normale, dar şi 
privarea de căldură şi apă caldă menajeră a consumatorilor casnici branşaţi la 
aceste surse de căldură. 

După situaţia dramatică din iarna 2011-2012, când locuitorii oraşului au fost 
lipsiţi practic de căldură şi apă caldă, noua conducere a Primăriei, instalată după 
alegerile din iunie 2012, a decis rezilierea contractului cu firma responsabilă cu 
furnizarea agentului termic.  

Astfel, respectivul serviciu a revenit sub tutela municipalităţii, care a decis 
înfiinţarea SC GOLDTERM MANGALIA SA, al cărei acţionar unic este 
Consiliul Local Mangalia. Societatea Goldterm are ca obiect principal de activitate 
producerea, transportul şi distribuţia energiei termice în Municipiul Mangalia pe 
bază de licenţe, conform legii.  

In octombrie 2012 Goldterm Mangalia SA a solicitat şi primit de la ANRSC 
licenţa clasa 3 pentru servicul public de alimentare cu energie termică, cu 
excepţia producerii energiei termice în cogenerare. 

In actualul context, Municipalitatea, reprezentată prin Consiliului Local al 
Municipiului Mangalia,  are un rol cheie în dezvoltarea durabilă a serviciului 
public de încălzire centralizată deoarece:  

 Planificarea urbană, care este în sarcina ei, influenţează densitatea 
cererii de căldură; o densitate ridicată reprezintă un factor important 
pentru indicatorii economici ai încălzirii centralizate. 

 Poate decide branşarea la SACET a  clădirilor publice pe care le 
deţine, cu obligaţia de a garanta plata căldurii livrate. 

 Stabileşte scopurile strategice pentru compania de încălzire urbană, al 
cărei proprietar este de regulă, în ceea ce priveşte calitatea serviciului şi 
partea de costuri a încălzirii care sunt controlate de compania de 
încălzire urbană. 

 Poate asigura, parţial sau în totalitate, finanţarea necesară pentru 
reabilitarea şi dezvoltarea încălzirii centralizate. 

 Este preocupată de modul efectiv de îmbunătăţirea capacităţii 
manageriale a companiei prin sprijinirea conducerii acesteia, căreia să-i 
dea independenţă operaţională, prin urmărirea cu regularitate a 
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performanţelor manageriale şi prin încurajarea cooperării cu alte 
companii de încălzire urbană, producători de echipamente şi alte entităţi 
de interes. 

[Conform Aureliu Leca, Cristina Cremenescu: „Serviciul public de 
încălzire centralizată – Propuneri de eficientizare”. Editura AGIR 2008]. 

 

Alimentarea cu gaze naturale a Municipiului Mangalia reprezintă o mare 
realizare edilitară care ridică gradul de civilizaţie al locuitorilor şi al vizitatorilor 
veniţi  pentru turism şi recreaţie, dar şi pentru tratament balnear. 

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 129 / 30.09.2008 a fost aprobată 
înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în Municipul Mangalia şi în 
staţiunile turistice Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp. 

 

Alimentarea cu gaze se realizează din sistemul conductelor de transport 2 
DN 1200 mm şi 1 DN 1200 mm care tranzitează Dobrogea (Isaccea – Cogealac – 
Medgidia – Negru Vodă) legând Rusia, prin Ucraina şi România, de Bulgaria şi 
Turcia.  

Conducta de transport DN 300 mm, 50 bar Negru Vodă - Pecineaga se 
ramifică la Pecineaga, o ramură mergând spre Mangalia, iar cealaltă spre 
Techirghiol – Constanţa. 

In zona de vest a Municipiului Mangalia se află amplasată Staţia de reglare – 
măsurare – predare (SRMP) în care are loc reducerea presiunii de la înaltă la medie 
şi apoi de la medie la redusă. 

Conform Comunicatului de presă al Primăriei Municipiului Mangalia, 
sistemul de distribuţie a gazelor naturale a fost inaugurat pe 26 iulie 2013, printre 
primii consumatori racordaţi numărându-se centrala termică CT 9 de pe Bd. 1 
Decembrie 1918 şi Scoala Gimnazială nr. 2.  

Potrivit proiectului, până la sfârşitul acestui an trebuie racordate la reţeaua 
de gaze naturale toate staţiunile din sudul litoralului. De asemenea, este posibil ca 
până la sfârşitul anului 2013 să se branşeze la reţeaua de gaze naturale toate 
centralele termice mari din oraş. In curând se va trece şi la racordarea locuinţelor şi 
agenţilor economici din Mangalia care doresc aceasta. 

 

In prezent în România alimentarea cu energie termică este din ce în ce 
mai interdependentă de alimentarea cu gaze naturale, interdependenţǎ evidenţiată 
de creşterea numărului consumatorilor individuali  de gaze naturale, precum  şi de 
amplificarea sistemelor de transport şi distribuţie, dar şi de reducerea, în unele 
cazuri până la desfiinţare, a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică 
(SACET).  Utilizarea gazelor naturale conduce, pe lângǎ avantajele certe ale 
comoditǎţii utilizǎrii acestui combustibil,  şi la obligativitatea folosirii raţionale a 
acestuia prin montarea unor echipamente cu randament ridicat, cu funcţionare 
automatizatǎ şi sigurǎ, precum şi cu eficienţǎ şi responsabilitate inclusiv din partea 
utilizatorilor finali.   
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Considerăm că a trecut vremea concurenţei exagerate între sistemele 
centralizate şi cele excesiv de descentralizate de alimentare cu energie termică 
la nivel de oraşe, fiind necesar ca utilizatorii finali să-şi poată alege sursele de 
energie în cunoştinţă de cauză şi în funcţie de cât mai multe  cerinţe (inclusiv din 
punct de vedere al siguranţei în funcţionare, al protecţiei mediului, al cuplării cu 
sisteme de utilizare a formelor regenerabile de energie) şi nu doar pe baza costurilor 
de exploatare care vor deveni, foarte probabil, la fel de mari.  

 

2.9.7. Colectare si depozitare deseuri 

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, 
valorificare şi eliminare a deşeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operaţii şi 
monitorizarea depozitelor de deşeuri după închiderea lor. 

Obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor sunt prevenirea şi reducerea 
producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate al acestora prin: 

 dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale; 

 dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de 
fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil 
asupra creşterii volumului sau periculozităţii deşeurilor, ori asupra riscului de 
poluare; 

 dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanţelor 
periculoase din deşeurile destinate valorificării; 

 valorificarea materială şi energetică a deşeurilor, cu transformarea acestora în 
materii prime secundare, ori utilizarea deşeurilor ca sursă de energie. 

Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul 
urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri 
menajere şi asimilabile), deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, 
spaţii verzi, deşeuri din construcţii-demolări generate în gospodării şi colectate de 
operatorii de salubritate şi nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti. 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, 
valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri 
după închidere. 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine 
administraţiilor publice locale, care, în mod direct sau prin concesionarea 
serviciului de salubrizare către un operator economic autorizat, trebuie să asigure 
colectarea, colectarea selectivă, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea 
finală a acestor deşeuri. 

 

Serviciul de salubrizare este asigurat de agenti economici privati: 
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Tabel 4: Populatia deservita de agenti de salubrizare, sursa: Plan Judetean de 
Gestioanre Deseuri- Constanta, 2010. 

 

In municipiul Mangalia in anul 2007, au fost colectate selectiv deseurile de hartie, 
carton , PET si sticle. Au fost amplasate, in 30 de locatii, 64 de containere pentru 
colectarea selectiva a deseurilor de hartie, plastic si sticla. 

 

 

In anul 2007 a intrat in exploatare celula de deseuri periculoase stabile din depozitul 
Albesti – Mangalia. Capacitatea acestei celule este de 90180 tone.In aceasta celula 
au fost depozitate 31678 tone grit uzat provenit din activitatea santierelor navale. 

 

Depozitarea deseurilor a continuat sa reprezinte principala optiune de eliminare a 
deseurilor municipale si  în  judetul  Constanta. 
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Tabel 5 :Depozite de deseuri conforme (2007), sursa: Plan Judetean de Gestioanre 
Deseuri- Constanta, 2010. 

 

Tabel 6: Puncte de colectare DEEE, sursa: Plan Judetean de Gestioanre Deseuri- 
Constanta, 2010. 

 

Cantitatile  de  deseuri  din  constructii  si  demolari  colectate  în  perioada  2001-
2005 

 

Din anul 2008, în localitatea Ovidiu a fost autorizata functionarea depozitului de 
deseuri inerte, unde sunt eliminate deseurile din constructii si demolari 
generateînjudet. 

 

În  prezent  namolurile  rezultate  de  la  statiile  de  epurare  din  judet  dupa  
deshidratare  pe  paturile  de uscare sunt eliminate/transportate la rampele de deseuri 
existente, prin urmare nu putem vorbi de o tratare/ valorificare, nici macar de 
utilizarea acestuia ca fertilizant în agricultura.  

Namolul rezultat de la statiile de epurare este supus procesului de deshidratare prin 
trecerea acestuia prin concentratorul de namol. Nu exista instalatii de compostare 
sau incinerare.  

În  ceea  ce  priveste  co-incinerarea,  asa  cum  s-a  amintit  în  capitolele anterioare,  
judetul  dispune  de  o  capacitate  suficienta,  însa  deocamdata  aceasta  metoda  nu  
a  fostutilizata, implicand cheltuieli mai mari fatade depozitare. 
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Tabel 7 Cantitati namoluri si locuitori deserviti de statiile de epurare, sursa: Plan 
Judetean de Gestioanre Deseuri- Constanta, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 PROBLEME DE MEDIU 

 Municipiul Mangalia, este traversat de reţele de utilităţi respectiv :  

- Cablu telefonic;  

- Linii de curent;  

- Magistrală de transport gaze;  

- Rețele de apă și canalizare;  

 Aceste reţele prezintă un risc în situaţia avarierii lor şi de aceea la 
amplasarea construcţiilor se va avea în vedere distanţa impusă de reglementarile în 
vigoare faţă de aceste reţele.  

 La sistematizarea teritoriului se va ţine cont de traseele de utilităţi şi zonele 
de protecţie ale diferitelor obiective din zonă mai ales acolo unde aceste trasee au o 
densitate mare iar la autorizarea proiectelor de construire se va solicita avizul 
instituţiilor competente (Apele Române, Electrica S.A).  

 Se vor păstra zonele de protecţie coform legislaţiei în vigoare a reţelelor 
edilitare (conducte gaz, LEA, staţii de transformare, etc.).  

În funcţionarea unităţilor, anual se stabilesc indicii aprobaţi prin Acordul de Mediu 
referitor la ocrotirea mediului ambiant, pe categorii de folosinţă:  

 - Apă  

 - Aer  

 - Sol  

 - Aşezări umane  
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 Acestea se vor monitoriza conform legislaţiei in vigoare:  

 Datorită complexității funcționale ridicate și existența activităților de tip 
agricol și industrial cât și a locuirii și a funcțiunilor complementare acesteia, sunt 
necesare în continuare acţiuni de educare a locuitorilor și a persoanelor juridice în 
privinţa strângerii şi selectării deşeurilor menajere și prevenirea poluării accidentale 
a apei, aerului și solului prin activități productive sau agricole.  

 Îmbunătăţirea stării de curăţenie a străzilor şi a spaţiilor publice 
(HG>162/2000) privind depozitarea deşeurilor.  

 Diminuarea surselor de poluare aer:  

- din activităţi industriale;  

- emisiilor de gaze de eşapament prin restricţie de viteză 30-50 km/ora şi creşterea 
suprefeţelor plantate, formând perdele de protecţie antifonică şi de aliniament înspre 
zona destinată locuinţelor şi pentru petrecerea timpului liber. Sistematizarea și 
modenizarea infrastructurii de circulație rutieră pentru separarea fluxurilor de 
circulație tranzitorii și locale și creșterea fluenței traficului.  

 

Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viată al populaţiei. 

 

2.11 DISFUNCŢIONALITĂŢI 

Analizele sectoriale ale municipiului Mangalia au identificat următoarele 
elemente de potenţial şi disfuncţii ale teritoriului administrativ: 

I. DISFUNCŢII: 

I. SISTEMUL DE CIRCULAȚII 

 noduri rutiere gestionate ineficient;   

 circulație rutiera fragmentata datorita lipsei arterelor colectoare în zonele cu 
concentrari mari de institutii publice și servicii;  

 lipsa locurilor de parcare;  

 locurile de parcare existente sunt gandite pentru a deservi obiective 
punctuale; 

 lipsa infrastructurii necesare asigurarii fluentei mijloacelor de transport în 
comun;  

 lipsa pistelor de biciclete;  

 retea de circulații pietonale slab dezvoltata ce nu asigura articularea 
obiectivelor de interes public și privat; 

 lipsa unei variante ocolitoare a orașului genereaza valori de trafic ridicate 
datorita fluxului tranzitoriu existent pe Drumul European 87; 
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 absenta axelor de circulație pietonala dedicate între zona centrala, zonele 
centrale ale  statiunilor și zona de plaja genereaza izolarea și neexploatarea 
potențialului existent în unele zone de țesut urban; 

 prezenta unor elemente tip "infrastructura - bariera" care segrega teritoriul 
localității (ax cale ferata, drumuri nationale cu valori ridicate de trafic); 

 strazi cu imbracaminte provizorie; 

II. FOND CONSTRUIT ȘI UTILIZAREA TERENURILOR 

 zone de țesut urban în care exista discrepante mari în tipologia fondului 
construit existent: asocieri de loturi de locuire individuala de densitate 
scazuta cu zone de locuire colectiva, birouri, constructii industriale cu 
densitate ridicata; 

 foste zone industriale, zone aferente lucrarilor tehnico-edilitare, zone ale 
unitatilor militare etc. care nu mai sunt utilizate rezultand perimetre în 
teritoriul intravilan al localității cu fond construit neutilizat aflat într-o stare 
avansata de degradare; 

 fond construit degradat în zonele de locuire colectiva situate între str. 
Portului, str. Stefan cel Mare și str. 1 Decembrie 1918; 

 zone destructurate în cartierele locuite de populatie de etnie rroma - 
dezvoltare anarhica fara respectarea regulamentului de urbanism; 

 omogenitatea volumetrica redusa datorita interventiilor arhitecturale și 
urbanistice realizate punctual, fara analiza impactului lor la nivelul 
vecinatatii și a orașului; 

 aspect neomogen al localității datorat lipsei unor reglementari urbanistice 
specifice prezente în regulamentul local de urbanism; 

 densitatea utilizării terenurilor este neregulata datorita insertiilor de locuinte 
individuale în zona centrala a localității; 

 exista suprafete mari de teren cu destinatie agricola în intravilan care permit 
dezvoltarea localității fara extinderea teritoriului intravilan; 

III. SPAȚII PLANTATE, AGREMENT, SPORT 

 extinderea teritoriului intravilan și schimbarea destinatiei zonelor de padure 
și a zonelor verzi în zone construibile; 

 presiunea existenta la nivel local datorita speculei imobiliare; 

 construirea neautorizata în zona rezervatiilor naturale și a zonelor cu valoare 
peisagera; 

 depozite necontrolate de gunoaie de către populatie și de către persoanele 
juridice în zonele protejate; 

 spații verzi neîntretinute sau cu acces limitat al publicului în interiorul 
teritoriului intravilan; 

 acces pietonal scazut către spatiile verzi și bazele de agrement/sport; 
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 lipsa amenajarilor peisagere și a spatiilor verzi dedicate zonelor de locuire; 

 lipsa spatiilor verzi de protectie între zonele cu activitati poluante și restul 
teritoriului localității; 

IV. PROBLEME DE MEDIU 

A. DISFUNCȚII 

 factorul uman este principalul element generator al poluarii; 

 poluare datorata activitatilor economice industriale, unitati agricole, lucrari 
edilitare, etc.; 

 potential de aparitie a spatiilor reziduale de tip "Brownfield" în special în 
zonele abandonate; 

 riscuri naturale: alunecari de teren, zone indundabile, eroziune costiera, 
terenuri parasite neconsolidate, sistematizare verticala eronata; 

 depozitari necontrolate de gunoi; 

 rezervatii naturale în care s-a extins fondul construit; 

 poluare fonica și prin noxe rezultata din circulațiile rutiere și feroviare; 

V. PROTEJAREA ZONELOR :  

 - CU VALOARE DE PATRIMONIU; 

 - PE BAZA NORMELOR SANITARE ÎN VIGUARE; 

 - FATA DE CONSTRUCTII ȘI CULOARE TEHNICE; 

 - CU DESTINATIE SPECIALA; 

 - PREVENIREA EXTINDERII ZONELOR POLUATE ȘI 
REABILITAREA  CELOR EXISTENTE; 

Zonele ce necesita un regim special de abordare în dezvoltarea localității 
sunt prezente pe întregul teritoriu al municipiului Mangalia. Datorita 
amplasamentului excentric în teritoriul national, localitatea a putut sa aibe 
o dezvoltare axata pe industria navala și pe turism. Vechimea asezarii și 
istoria sa de peste 2000 de ani și-au pus aprenta pe caracterul spatial-
configurativ actual.  

 zone de protectie și de siguranta infrastructura ferata; 

 zone de protectie infrastructura de transport energetic de tip LEA; 

 zone de protectie rezervatii naturale: Mlastina Hergheliei, Obanu Mare și 
Pestera "La Movile"; 

 zone de protectie ansambluri și obiecte cu valoare de patrimoniu: Rezervatie 
tumulara, Necropola Sarmatica, Cetatea elenistica, Zona sacra, Portul antic 
scufundat, Necropola romano-bizantina, Cetatea romana; 

 zone de protectie sanitara cimitire (50 m) și a unitatilor agricole (500 m); 

 zone de protectie unitati cu destinatie speciala; 
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 zone de protectie infrastructura rutiera; 

 

2.12 NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 

Necesităţile şi opţiunile populaţiei au fost exprimate de către reprezentanţii 
consiliului local al muncipiului Mangalia: 

- extinderea teritoriului intravilan și crearea de subzone funcționale noi pentru 
a permite atragerea de investitori pe teritoriului municipiului Mangalia şi 
creşterea suprafeţelor disponibile de teren pentru fondul locativ; 

- extinderea şi modernizarea echipamentelor publice edilitare; 

- extinderea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi pietonale; 

- sistematizarea intersecțiilor disfuncționale și cele cu volume ridicate de 
trafic; 

- creşterea suprafeţei de spaţii verzi şi îmbunătăţirea accesului către acestea; 

- stimularea cadrului economic al localităţii - încurajarea diversificării 
serviciilor de turism, susținerea activităților industrial-portuare; 

- îmbunătăţirea aspectului spaţiului public; 

- identificarea zonelor de execuţie ale cartierelor de locuinţe destinate 
cesionării pentru tinerii de tip ANL;
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE 

 

Pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Mangalia 
s-au realizat următoarele studii de fundamentare: 

1. Reambulare topografică, executant s.c. Blom România s.r.l. 

2. Studiu geotehnic, executant s.c. Geol-sam s.r.l. 

3. Studiu istoric general, executant s.c. Blom România s.r.l. 

4. Studiu de trafic, executant s.c. Blom România s.r.l. 

5. Strategia de dezvoltare locală a municipiului Mangalia 2016- 2023 

6. Studiu de altimetrie Municipiul Mangalia, 2016, CCPEC SRL 

7. Studiul istorico-arheologic  al investiției ”Reducerea eroziunii costiere, 
faza II (2014-2020)”, Doina Mihaela Bubulete - arhitect expert Dr. 
Gabriel Jugănaru - arheolog expert 

8. Studiu de istorie urbană pentru fundamentare PUG si RLU (2018) 
elaborat de expert dr.arh. Doina Mihaela Bubulete 

 

În urma elaborării studiilor de fundamentare, au fost realizate următoarele 
propuneri şi recomandări: 

 

Studiu geotehnic – Propuneri şi recomandări 

executant s.c. Geol-sam s.r.l. ing. Cristian-Gabriel Samoilă 

 La baza proiectării construcțiilor ce urmează a se executa pe teritoriul 
orașului Mangalia sau a celor care urmează a se repara sau consolida vor sta studii 
geotehnice întocmite în conformitate cu: 

- “Ghid privind modul de întocmire și verificare a documentațiilor geotehnice 
pentru construcții” indicativ GT 035/2002 aprobat de MLPTL cu ordinal nr. 
837/06.06.2002; 

- “Normativ privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a 
terenului de fundare”, indicativ NP 075-02, aprobat de MLPTL cu ordinal nr. 
1216.29.08.2002. 

 

Reglementările tehnice naționale conexe sunt cuprinse în: 

- STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate 
în pământuri; 
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- STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetări geotehnice executate în 
pământuri. 

- STAS 1242/5-88: Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare 
dinamică în foraj; 

- STAS 1243-88: Teren de fundare. Clasificarea și identificarea pământurilor. 

- STAS 3300/1-85: Teren de fundare . Principii generale de calcul; 

- STAS 3950-81: Geotehnică. Terminologie, simboluri și unități de măsură; 

- STAS 6054-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. 

 

Zonarea teritoriului României; 

- Reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de 
proiectare pentru clădiri, indicativ P 100 / 1 — 2006; 

- Reglementări tehnice normativ pentru proiectarea structurilor de fundare 
directă”, indicativ NP 112 — 04; 

- Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire 
(proiectare, execuție, exploatare), indicativ P7 /2000; 

- C 159 -89: Instrucțiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin 
penetrare statică, penetrare dinamică, vibropenetrare; 

- C 241-92: Metodologie de determinare a carcateristicilor dinamice ale terenului 
de fundare la solicitări seismice; 

- NP 045: Normativ pentru încercarea în teren a piloților de probă și a piloților 
din fundații. 

Prevederile normativului NP 074/2002 sunt în concordanță cu principiile 
conținute în următoarele prenorme europene: 

- ENV 1997 — 1:1994 Eurocod 7 — proiectarea geotehnică Partea 1 — Reguli 
generale. 

- ENV 1997 — 2:1999 Eurocod 7. Partea 2 — Proiectarea geotehnică asistată de 
încercări de laborator. 

- ENV 1997 — 3:1999 Eurocod 7. Partea 3 — Proiectarea geotehnică asistată de 
încercări de teren; 

- ENV 1998 - 1:1994 Eurocod 8 - Prevederi de proiectare a structurilor rezistente 
la cutremur. Partea 1 — Reguli generale. 

- ENV 1998 - 5:1994 Eurocod 8. Partea 5 — Fundații, lucrări de susținere și 
aspecte geotehnice 

 

 Proiectul pentru autorizarea construcțiilor se va face pe baza unui 
studiu geotehnic întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare 
obiectiv în parte. 
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Pentru construcțiile încadrate în categorile de importanță normală, deosebită 
și excepțională se va face verificarea de către un verificator Af atestat MTCT. 

 

BILANȚUL TERITORIULUI ADMINISTRATIV 

TERITORIUL ADMINISTRATIV AL 
UNITATII DE BAZA 

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha) 

Agricol 

Neagricol TOTAL 

Paduri / 
Spatii verzi Ape Drumuri+CF 

Curti-
constructii Neproductiv (ha) 

EXTRAVILAN  (din care TDS- 
MApN 1574871,34mp) 2842.76 24.89 419.8 10.19 83.24 5.42 3386.3 

INTRAVILAN PROPUS  (din care 
TDS- MApN 300658,00mp) 0.00 683.92 359.52 264.43 1588.83 0.00 2896.70 

TOTAL GENERAL 2842.76 708.81 779.32 274.62 1672.10 5.42 6283.00 

% din total 45.25 11.28 12.40 4.37 26.61 0.08 100 

 INTRAVILANUL PROPUS = 2896,70 ha. 

 

BILANȚUL TERITORIAL AL INTRAVILANULUI EXISTENT SI PROPUS 

 ZONE FUNCTIONALE 

HA 

existent propus 

Locuinte si functiuni complementare 334.99 405.37 

Unitati industriale si depozite 143.32 163.54 

Unitati agro - zootehnice 71.86 140.03 

Institutii si servicii de interes public 463.07 562.11 

Cai de comunicatie 214.08 226.35 

Cai de comunicatie si transport feroviar 38.8 38.08 

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 545.34 683.92 

Gospodarie comunala, cimitire 54.21 60.85 

Ape 141.67 359.62 

Zona cu protectie speciala 182.11 195.38 

TOTAL intravilan 2439.09 2896.70 
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 ZONE FUNCTIONALE PROPUSE  Indicativ suprafata mp 
suprafata 
ha  

procent din 
total 

Locuinte si functiuni complementare 

L1a, L1b, L2, 
L3. (M1a, 
M1b, M2, 
M3, M4)/2 4053746.439 

405.37 13.99% 

Zona mixta (M1,M2,M3,M4)  1213073.681 121.31   

Unitati industriale si depozite A1, A2 1635415.937 163.54 5.65% 

Unitati agro - zootehnice A3 1400340.613 140.03 4.83% 

Institutii si servicii de interes public 

C1, C2, IS1, 
IS2, IS3a, 
IS3b, IS3c, 
IS3d, At1, 
At2, At3, 
At4, (M1a, 
M1b, M2, 
M3, M4)/2 

5621141.372 562.11 19.41% 

C1, C2   85460.535 8.55   

IS1, IS2, IS3a, IS3b, IS3c, IS3d   4735393.169 473.54   

At1, At2, At3, At4,   193750.827 19.38   

Cai de comunicatie 

T1a, T1b, 
restul de 
suprafata? - 
Splaje 

2263534.746 226.35 7.81% 

Cai de comunicatie si transport 
feroviar T2 380751.74 38.08 1.31% 

Cai de comunicatie si transport naval T3 70282.583 7.03 0.24% 

Spatii verzi, sport, agrement, 
protectie 

V1a, V1b, 
V1c, V1d, V2, 
V3 6839234.15 683.92 23.61% 

V1a zona spatiilor verzi amenajate, 
gradini publice, scuaruri si fasii 
plantate   159341.758 15.93   
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V1b zona destinata amenajarilor 
sportive   68276.042 6.83   

V1c- zona spatiilor verzi de agrement   783866.746 78.39   

V1d- zona spatii verzi si paduri 
protejate   5474345.943 547.43   

V2- zona padurilor de agrement   176791.319 17.68   

V3- zona spatiilor cu destinatie tehnica   176612.342 17.66   

Gospodarie comunala, cimitire G1, G2, 608482.648 60.85 2.10% 

Zona cu protectie speciala S1, S2, S3 1953838.986 195.38 6.75% 

Ape   3596246.66 359.62 12.41% 

Terenuri agricole intravilan   0 0.00 0.00% 

Plaja    544044.227 54.40 1.88% 

total intravilan   28967060.1 2896.7   

 

Studiu istoric general – Propuneri şi recomandări 

 

ZONA  CONSTRUITĂ  PROTEJATĂ  DE  INTERES  NATIONAL 

Obiectul protecției: "Oraşul antic Callatis" 

 

CT-I-s-A-02696 Situl arheologic "Oraşul antic Callatis" 

Localizare: municipiul MANGALIA.  

Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în 
portul comercial.  

 

CT-I-m-A-02696.01 Cetatea romană şi romano-bizantină sec. I - VII p. Chr. 

Localizare: municipiul MANGALIA.  

Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie Epoca romană 
şi şi intrarea în portul comercial.  

 

CT-I-m-A-02696.02 Morminte hypogee paleocreştine cu inscripţii 
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Localizare: municipiul MANGALIA. Pe şoseaua spre Albeşti, în zona intersecţiei 
cu str. Vârtejan, în dreptul Fabricii de lapte, staţia de betoane şi de biogaz, sec. VI 
– VII,  Epoca  romano-bizantină  

 

CT-I-m-A-02696.03 Bazilică,  

Localizare: municipiul MANGALIA.  

La S de stadion, lângă zidul incintă (latura de N), sec. V - VI p. Chr. Epoca 
romano- bizantină.  

 

CT-I-m-A-02696.04 Clădire sec. V - VI p. Chr.  

Localizare: municipiul MANGALIA.  

În marginea de SE a stadionului, Epoca romano- bizantină.  

 

CT-I-m-A-02696.05 Necropolă sec. IV - VI p. Chr.  

Localizare: municipiul MANGALIA.  

În marginea de V a oraşului, între calea ferată, drumul spre Albeşti şi grajdurile 
CAP, Epoca romano- bizantină.  

 

CT-I-m-A-02696.06 Zidul de apărare al cetăţii Callatis  

Localizare: municipiul MANGALIA  

La S de oraş, lângă staţia de decantare, sec. VI a. Chr. - V p. Chr. Epoca greco-
romană.  

 

CT-I-m-A-02696.07 Necropola tumulară,  

Localizare: municipiul MANGALIA.  

Între cartierul "Colonişti" şi Topitoria de în, în marginea oraşului ( cuprinzând 
lacul Blebea) sec. III - I a. Chr. Epoca elenistică.  

 

CT-I-m-A-02696.08 Colonia greacă Callatis  

Localizare: municipiul MANGALIA. 

Între Sanatoriul balnear, Casa Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în 
portul comercial, de sec. IV - I a. Chr. Epoca greacă.  

 

CT-I-m-A-02696.09 Mormântul "cu papirus”  

Localizare: municipiul MANGALIA.  

În partea de V a stadionului, lângă Muzeu, sec. IV - I a. Chr. Latčne.  
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CT-I-m-A-02696.10 Necropolă 

Localizare: municipiul MANGALIA 

Zona stadionului şi a Sanatoriului TBC, sec. IV - II a. Chr. Epoca elenistică.  

 

CT-I-m-A-02696.11 Mormântul cu boltă (scitic) 

Localizare: municipiul MANGALIA 

Pe malul lacului Mangalia, la V de satul 2 Mai, sec. IV - III a. Chr. Latčne.  

 

CT-I-m-A-02696.12 Zid de incintă 

Localizare: municipiul MANGALIA. 

Pe latura de S a stadionului, sub hala centrală şi piaţa actuală, sec. IV a. Chr. 
Epoca romană. 

 

Suprafata zonei protejate : cca 170 ha 

Modul de delimitare: prin bornare şi marcare sistematizată, în colaborare şi sub 
supravegherea specialiştilor Muzeului Judeţean Constanţa şi  a Muzeului de 
Arheologie Mangalia. 

 

Propuneri pentru R.L.U.: 

 Funcțiuni admise : în zonele rămase neconstruite, unde rezervaţia 
arheologică poate fi prezentată liber (după parcurgerea unui nou proces 
de restaurare – consolidare), trebuiesc interzise cu desăvârşire orice tip de 
construcţii sau amenajări, altele decât cele legate de conservarea sau 
valorificarea obiectivelor arheologice. 

 În zonele unde suprapunerea de locuire există, trebuie limitată la maxim 
posibilitatea degradării subsolului arheologic prin săparea de beciuri, 
subsoluri chiar canale tehnice, iar când acestea sunt imperios necesare, 
ele nu se vor face decât după cercetarea exhaustivă şi descărcarea de 
sarcină arheologică. 

 Funcțiuni interzise: activitati industriale și de depozitare, orice activitate 
de tip industrial și agricol de natură să aducă atingere, fie şi parţial 
siturilor arheologice;  

 Conditionare la autorizare : descarcare de sarcina istorica, aviz CNMI; 
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Obiectul protecției :  

CT-II-m-A-02897 Casa Mehmet Hagi Ismail 

Localizare: municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 12, sf. sec. XVIII  

 

CT-II-a-A-02901 Ansamblul geamiei "Esmahan Sultan" 

Localizare: municipiul MANGALIA, Str. Oituz 1, 1590  

 

CT-II-m-A-02901.01 Geamia "Esmahan Sultan" 

Localizare: municipiul MANGALIA, Str. Oituz 1, 1590  

 

CT-II-m-B-02902 Şcoală 

Localizare: municipiul MANGALIA, Str. Oituz 2, înc. sec. XX  

 

Suprafata zonei protejate : cca 2,7 ha 

Modul de delimitare : pe limite cadastrale conf. Pl. nr. 3 aferent Studiului istoric 
general 

Propuneri pentru R.L.U.: 

 Funcțiuni admise : locuire şi funcţiuni complementare, servicii, comerţ, 
alimentaţie publică, circulație carosabilă şi pietonală, reţele edilitare, spaţii 
plantate cu rol  decorativ şi de protectie;  

 Funcțiuni interzise: activităţi industriale şi de depozitare cu excepţia 
activităţilor meşteşugăreşti; 

 Conditionari la autorizare : aviz DJCCPCN  Constanţa . 

- Regim maxim de înălţime : P + 1; 

- Module volumetrice maxime: 8 x 15, Se recomandă modul tradiţional de 
folosire a parcelei, cu front spart la stradă şi orientarea clădirii în lungul 
lotului; 

- POT  maxim: 40%; CUT = 0,80 ; Nr. niv. = 2; 

- Se interzice comasarea parcelelor; 

- Acoperişurile: în două ape; 

- Învelitoare: material ceramic;  

- Se recomandă păstrarea raportului plin / gol la faţade, conform 
construcţiilor existente în zonă;  

- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuante pastelate, 
calde, deschise; 
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ZONE  CONSTRUITE  PROTEJATE  DE  INTERES  LOCAL 

Obiectul protecției:  

CT-II-s-B-02899 Sit urban 

Localizare: municipiul MANGALIA Str. Frumoasei, Pârvan V., Mărăşeşti, 
Alecsandri V., Eminescu M., 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul, Delfinului  

Suprafata zonei protejate: cca 40 ha 

 

CT-II-m-B-02898 Casa Şerban 

Localizare: municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 16, sf. sec. XIX  

 

CT-II-m-B-20161 Casă 

Localizare: municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 22, 1897  

Suprafata zonei protejate: cca 2,00 ha; 

 

CT-II-m-B-02900 Biserica "Sf. Gheorghe” 

Localizare: municipiul MANGALIA, Str. Mihai Viteazul 7, 1914 - 1929  

 

Suprafata zonei protejate : cca 0,7 ha 

Modul de delimitare : pe limite cadastrale 

Propuneri pentru R.L.U. 

 Funcțiuni admise : locuire şi funcţiuni complementare, servicii, comerţ, 
alimentaţie publică, circulație carosabilă şi pietonală, reţele edilitare, 
spaţii plantate cu rol  decorativ şi de protectie;  

 Funcțiuni interzise: activităţi industriale şi de depozitare cu excepţia 
activităţilor meşteşugăreşti; 

 Conditionari la autorizare : aviz DJCCPCN  Constanţa . 

- Regim maxim de înălţime  : P+1; 

- Module volumetrice maxime  : 8 m x 15 m. Se recomandă modul 
tradiţional de folosire a parcelei, cu front spart la stradă şi orientarea 
clădirii în lungul lotului; 

- POT maxim: 40 % ;  

- CUT = 0,80; Regim maxim de înălțime = P+2; 

- Se interzice comasarea parcelelor; 

- Acoperişurile: în două ape; 

- Învelitoare: material ceramic;  
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- Se recomandă păstrarea raportului plin / gol la faţade, conform 
construcţiilor existente în zonă;  

- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuante pastelate, 
calde, deschise; 

 

SITURI ARHEOLOGICE EXISTENTE PE RAZA MUNICIPIULUI 
MANGALIA 
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Pe toată suprafața introdusă în intravilan delimitată de coordonate stereo-70 
conform Studiului Arheologic și preluată în cadrul Planșei de Reglementări 
Urbanistice, se va solicita cf.leg.50/1991 în certificatul de urbanism avizul 
DJPCCPCN Constanța. 

Pentru complexele arheologice identificate anterior, în conformitate cu 
reperele STEREO 70 se vor efectua cercetări arheologice preventive necesare 
obținerii certificatului de descărcare de sarcină. 
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Studiu de trafic – Propuneri şi recomandări 

    În intervalul orar  7.45  -   8.15 ,  în unele puncte de recenzare  s-a constatat o 
intensitate de trafic mult mai mare decat MZA pe acest scurt interval care tinde spre 
atingerea capacității maxime de circulație, cu consecințe care ar fi reducerea vitezei 
de circulație spre intervalul critic 0-10 km/h (tendințe de blocaj).  

Posturile de recenzare care prezintă acest fenomen sunt în ordine (numerotare 
conform studiului de trafic):  

1 - DN 39 - E87 

4 - DN 39 - E87 

7 - șoseaua Constanței 

8 - strada Oituz 

9 - strada 1 Decembrie 

11 - șoseaua Constanței 

12 - șoseaua Constanței 

13 - strada Ștefan cel Mare 

17 - strada Portului 

28(ocazional) - strada Oituz 

 Principalele cauze ale blocajelor și a încetinirii circulației rutiere sunt atât 
cele cu caracter obiectiv (numărul participanților la trafic în acel interval orar) cât și 
cele care țin de disfunctionalități cum ar fi ocuparea benzilor de lânga trotuar de 
autovehicule staționate sau oprite, intersecții neamenajate, intersecții cu alte 
mijloace de transport (C.F.). Dacă acestea nu deranjază pe ansamblu prea mult de-a 
lungul unei zile , în momentele de varf  acest fenomen  favorizează  blocajele. Un 
rol important în aceste intervale îl au și pietonii din intersecțiile aflate în vecinătatea 
punctelor studiate. O intensificare a traficului se mai produce în punctele recenzate 
din zona centrală a orașului în intervalele  12.00-14.00 și 15.30-16.30.  

 

Varianta de Ocolire Mangalia identifcată prin MPGT România în lungime de 
8 km este propusă în corelare cu Planul de Mobilitate Urbană durabilă. 

 

Studiu de istorie urbană pentru fundamentare PUG 

Trecerea   în revistă a unor   momente semnificative   din evoluția   
teritoriului municipiului Mangalia evidențiază: 

 Epoca "modernă" în care s-a configurat teritoriul Mangaliei așa cum se 
regăsește, în linii mari, în zilele noastre a relevat, aproape permanent, că după 
perioada înfloritoare a cetății antice Callatis, nu s-a mai dezvoltat decât o 
așezare modestă, adeseori fragilă, marcată de amprenta îndelungatei dominații 
otomane și afectată din când în când de evenimente istorice grave (războaie 
diverse); 
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 Configurarea teritoriului acestei așezări s-a suprapus aproape indiferent peste 
ruinele cetății, lăsând vederii doar urme modeste care nu reușesc să exprime 
concludent importanța acesteia; 

 Lunga dominație otomană a teritoriului a influențat profund morfologia urbană, 
ocupațiile și tradițiile, scara aspirațiilor umane, fapt ce a determinat 
conservarea unui organism urban cu multe trăsături aproape rurale, singurele 
intervenții structurale ale epocilor moderne marcându-se aproape stângaci pe 
teritoriul intravilan al orașului; 

 Aspirațiile de loc central alimentate de atribuirea unor funcții administrative în 
teritoriu (reședință de plasă, capitală de raion sau de județ) nu au fost exprimate 
prin sistematizări teritoriale semnificative (crearea unor locuri centrale bine 
conturate, construirea unor instituții și/sau ansambluri cu arhitectură 
semnificativă), inserțiile din perioada postbelică aflându-se și astăzi într-o stare 
de relativă izolare față de context; 

 Singurul aspect care s-a făcut din ce în ce mai mult simțit în timp, în 
dezvoltarea Mangaliei a fost evidențierea vocației balneo-turistice pe care i-au 
favorizat-o pziționarea geografică și condițiile climatice. 

Se recomandă: 

 Controlul limitelor intravilane ale așezărilor componente (se includ stațiunile 
dintre Mangalia și 23 August); pentru a nu exceda ocuparea teritoriului din 
limitele administrative, în detrimentul conservării unor calități naturale ale spațiilor 
libere; 

 Controlarea riguroasă a spațiilor de plaje și faleze, eliminând factori 
perturbatori ai stabilității acestora (factori generatori de eroziune costieră) și 
practic, aplicând cu exactitate prescripțiile Legii Zonelor Costiere; 

 Conservarea prin controlul construirii a tuturor perspectivelor valoroase, cu 
precădere ale celor ce includ vederi spre Marea Neagră; 

 Delimitarea materializată pe documente urbanistice în coordonate STEREO 
70 a tuturor siturilor, ansamblurilor și obiectivelor de patrimoniu construit și 
arheologice și a zonelor lor de protecție, precum și a zonelor naturale protejate; 

 Delimitarea unor zone construite protejate care să sprijine punerea în valoare 
a unor trăsături morfo-spațiale caracteristice, cu reglementarea echilibrată a 
restricțiilor și permisivităților (indici de ocupare și utilizare a terenurilor care 
să nu depășească excesiv valorile existente, înălțimi acordate cu cadrul 
ambiental și cu percepțiile vizuale interesante, controlul utilizării limbajului 
arhitectural în raport cu peisajul și cu trăsăturile culturale locale, etc.); 

 Propuneri de reamenajări ale unor spații publice (pavaje, reorganizări de spații 
verzi, refacerea imaginii unor fațade ale obiectivelor de interes public), urmărind 
crearea de plusvaloare pentru  acestea, în raport cu rolul urban și cu interesul 
public; 

 Studierea posibilităților de refacere, restaurare, revitalizare a unor 
ansambluri hoteliere din stațiunile-satelit, în concordanță cu calitățile 
arhitecturale, dar și cu posibilitățile structurale oferite de fiecare obiectiv; 
particularizat se pot gândi programe specifice de turism, utilizabile, fie de către 
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proprietari/antreprenori, fie e către autoritățile publice, în cazul în care acestea au 
interes și drept de intervenție pe respectivele construcții și/sau ansambluri; 

 Conceperea utilizării/reutilizării uno spații libere sau construite pentru 
evenimente repetabile, care să construiască branduri ale stațiunilor (ex.: 
festivaluri, concerte, etc.); 

 

 

 Zonificarea funcțională a teritoriului intravilan în relație cu capacitățile 
portante ale terenurilor și a inter-relaționărilor prefigurate de vocațiile acestora 
(zone centrale – chiar și în stațiuni, zone de servicii publice, zone balneare, 
zone industriale, zone portuare, etc.); 

 Tratarea atentă, cu reglementări precise, a zonelor de faleze și plaje, în 
acord cu prescripțiile legale de ocupare și utilizare a zonelor costiere; 

 Reglementarea ocupării terenurilor de pe ariile sub care se află vestigii 
arheologice; conservând posibile urme valoroase, reprezentative, precum și pe 
teritoriile aferente zonelor de protecție ale acestora; 

 Conservarea reglementată strict a vestigiilor arheologice descoperite sau care 
se pun în evidență odată cu realizarea unor lucrări de amenajări diverse; 
respectarea obligativității descărcării de sarcină arheologică; 

 Controlul oricăror intervenții în zone protejate sau de protecție a unor 
monumente, ansambluri, situri de către personal specializat în domeniul protecției 
patrimoniului și atestat de către MCIN; 

 Restricționarea definitivă a îndesirilor de construcții, în special în stațiuni; 

 Reglementarea atentă a spațiilor de parcări, luând în considerare exercitarea 
funcțiunii turistice, concomitent cu alte funcțiuni urbane; 

 Conservarea atentă a spațiilor verzi aferente ansamblurilor turistice sau a 
celor de locuințe; 

 Restricționarea construirii pe terenuri cu risc de eroziune și/sau alunecare; 

 Reglementarea construirii pe parcele.raportată la așezarea față de aliniament 
sau față de limitele laterale/posterioare, cu prevederea strictă a regimurilor de 
aliniere  în cadrul unor zone cu ansambluri construite  sub forma unor compoziții 
omogene; 

 Restricționarea anvelopării fațadelor hotelurilor sau ale altor edificii publice 
reprezentative, cu scopul izolării termice; eventuale "re-fațadizări" sau modificări 
de volume sau forme ale clădirilor din stațiunile existente se vor autoriza 
numai sub controlul respectării RLU aferent PUG, efectuat de reprezentații 
serviciului de urbanism al Primăriei Municipiului Mangalia, chiar dacă 
proprietatea obiectivelor este privată;. 

 Recomandări reglementate privind stiluri arhitecturale, concepții stilistice, 
cromatică, materiale, publicitate, sugerând prin RLU, adecvarea la zona litorală 

Reguli privitoare la modul de construire şi amenajare pentru punerea în 

valoare a elementelor protejate/protejabile 
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și interzicând orice denaturare a peisajului  prin adoptarea unor concepții 
nepotrivite. 

 

Se recomandă pentru clasare următoarele clădiri/ ansambluri considerate valoroase 
și reprezentative: 

 Ansamblul Hotel Amfiteatru- Belvedere Olimp 

 Structurile hoteliere aferente stațiunii Cap Aurora (Diamant, Onix, Rubin, 
Agat, Coral, Topz, Cristal, Opal etc.) 

 Casa de cultură Mangalia 

 

3.2 EVOLUŢIA POSIBILĂ, PRIORITĂŢI 

A. Propuneri și reglementări ale documentațiilor superioare de amenajarea 
teritoriului și urbanism: 

Planul de Amenajare al Teritoriului Naţional: 

SECȚIUNEA I - REȚELE DE TRANSPORT 

1. Rutier: Drum expres sau cu 4 benzi - Constanța - Eforie - Mangalia 

2. Feroviar: Linie ferată cu viteză de până la 160 km/h – racord în mun. 
Constanța cu linia expres cu viteză de peste 250 km/h - Constanța - București 
- Brașov - Arad - parte componentă a Coridorului Feroviar Paneuropean IV; 

3. Maritim/fluvial:   

a. Port naval Mangalia - propus pentru modernizare - vecinătate importantă 
față de Canalul Dunăre - Marea Neagră și rutele de transport către nordul 
continentului; 

b. Port turistic și debarcare pentru nave de pasageri: Portul Mangalia (2 
Mai); 

 

SECȚIUNEA II – APA 

1. Zone cu resurse de apă subterană cu vulnerabilitate ridicată, care 
neceită măsuri prioritare de protecţie la poluare; 

2. INFRASTRUCTURĂ TEHNICĂ: 

a) majorarea capacității de compensare, înmagazinare 

b) reabilitare rețea de distribuție 

c) extindere rețea de distribuție 

d) extindere rețea de canalizare 

e) modernizare și extindere stație de epurare 

3. APA PENTRU IRIGAȚII:  
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a) suprafețe propuse pentru reabilitare prioritară pe termen 
scurt și mediu; 

 

SECȚIUNEA III - ZONE PROTEJATE 

1. Gruparea geografică nr. 9 a zonelor naturale protejate 

2. Zone cu complexitate mare de resurse naturale 

3. Zonă de concentrare foarte mareîn teritoriu a patrimoniului construit 
cu valoare culturală de interes național 

4. Unitate administrativă-teritorială cu concentrare foarte mare a 
patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național 

 

REZERVAȚII ȘI MONUMENTE ALE NATURII 

A. Lacul Fosilifer Movila Banului - suprafața   4 hectare 

B. Obanul Mare și Peștera Movile - suprafața 12 hectare 

MONUMENTE ȘI ANSAMBLURI DE ARHITECTURĂ 

A. Geamia Esmahan Sultan 

B. Orașul Antic Callatis 

 

SECȚIUNEA IV - REȚEAUA DE LOCALITĂȚI 

1. Municipiu de rangul II cu importanță interjudețeană, județeană sau 
cu rol de echilibru în rețeaua de localități conform prevederilor 
legislative actuale. Prezeta documentație încurajează și potențează 
utilizarea resurselor locale existente pentru afirmarea Municipiului la 
nivelul rețelei de localități teritoriale în plan local/ județean și regional/ 
tranfrontalier.  

 

SECȚIUNEA V - ZONE DE RISC NATURAL 

1. Zonă VII (minimă) de intensitate seismică pe scara MSK şi perioada 
de revenire – 6 cca. 100 de ani; 

2. Zonă afectată de inundaţii datorită scurgerilor pe torenți. 

3. Potenţial scăzut de producere a alunecarărilor de teren. 

4. Probabilitate foarte redusă de producere a alunecărilor de teren.  

 

SECȚIUNEA VI - ZONE CU RESURSE TURISTICE 

1. Stațiune de interes național 

2. U.A.T. cu concentrare mare de resurse turistice. Resursa dominantă a 
municipiului este resursa naturală 
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3. U.A.T. de bază cu factori naturali terapeutici - climatici - balneari 

4. Rezervații și monumente ale naturii în vecinătatea UAT: Lacul 
fosilifer Movila Banului, Peșterea Limanu, Obanul Mare și Acvatoriul 
litoralului Marin. 

5. U.A.T cu următoarele dotări de infrastructură specific turistică 
propusă pentru modernizare: 

- instalații de tratament - balneare, terapeutice; 

- instalații de agrement; 

-infrastructură pentru conferințe, reuniuni, manifestări expoziționale; 

 

B. DIRECȚII DE DEZVOLTARE ALE MUNICIPIULUI MANGALIA 
PROPUSE PRIN PLANUL URBANISTIC GENERAL: 

Prin propunerile actualului Plan Urbanistic General, este vizată eliminarea 
disfuncțiilor existente la nivelul cadrelor naturale și antropice. Se urmăresc 
eliminarea surselor de poluare provenite de la unităţile industriale şi agricole 
existente, reducerea poluării fonice, noxe şi pulbere rezultate din traficul rutier, 
limitarea extinderii intravilanului cu suprafeţe ce nu sunt justificate prin existenţa 
unor potenţiali investitori sau solicitări expres din partea populaţiei, regularizarea şi 
eliminarea zonelor inundabile de pe parcursul cursurilor de apă existente, protejarea 
fondului forestier, mărirea suprafeţelor verzi amenajate, de sport, de protecţie şi 
tehnice. Impunerea de interdicţii permanente de construire în baza culoarelor de 
protecţie ale infrastructurii tehnice, a zonelor de protecţie sanitară şi a zonelor de 
protecţie a bazinelor hidrografice. La nivelul cadrului antropic sunt vizate 
problemele fondului construit, eliminarea disfuncţiilor zonificării funcţionale, 
ierarhizarea tramei stradale, propunerea de noduri rutiere ce urmează a fi 
modernizate, propunerea extinderii sistemului de circulaţii pietonale, propunerea de 
axe de circulaţii ce vor fi utilizate pentru transportul prin mijloace alternative, 
extinderea sistemului de transport în comun, redobândirea identităţii locale prin 
intermediul elementelor de patrimoniu construit şi situri arheologice existente. De 
asemenea este urmărită protecția benzii litorale, respectiv a plajelor în acord cu 
prevederile legislative în vigoare, precum și dezvoltarea unor investiții de interes 
municipal și supra-municipal/ regional (turistice, portuare, de agrement și de 
utilitate publică), pentru care se recomandă inclusiv dezvoltarea prin parteneriate 
public- privat. 

În raport cu potențialul și resursele locale de dezvoltare existente, este 
necesar ca politicile de dezvoltare locală ale municiupiului Mangalia să încurajeze 
următoarele direcții principale de dezvoltare, vizând afirmarea la nivel regional și 
European: 

- dezvoltarea unui port turistic/ port european destinat ambarcațiunilor ușoare 

- constituirea unei Agenții Marine cu rol Regional/ European 

- dezvoltarea unei oferte turistice complexe: turism litoral, turism cultural cu 
accent pe monumentele istorice locale, siturile arheologice unice la nivel 
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European,, arhitectura tradițională, tradițiile și resursele naturale locale (ex. 
Drumul Vinului, Circuitul Cetăților Antice, Circuitul Cetăților Grecești etc.) 

- dezvoltarea unor sedii destinate funcțiunilor de interes supra-municipal: 
instituții europene, construcții administrative de interes regional/ național/ 
european 

 

Dezvoltarea localităţii se va axa pe următoarele direcții: 

I. SISTEMUL DE CIRCULAȚII 

 Dezoltarea unui sistem de transpot integrat 

 Dezvoltarea unei retele pietonale si de biciclete între obiectivele turistice, 
zona Port Turistic Mangalia, obiectivele de patrimoniu construit (situri 
arheologice și monumente istorice), zona centrală Mangalia, faleza (relația 
cu Marea Neagră) și stațiunile turistice 

 dimesionarea, ierarhizarea și gestionarea infrastructurii de circulație rutiere 
și pietonale în funcție de valorile de trafic identificate prin studiile de 
circulație și de trafic; 

 identificarea surselor de origine și destinație generatoare de trafic pe plan 
local - integrarea lor în sistemul de circulații și oferirea unor alternative de 
transport în comun între acestea și restul teritoriului localității; 

 încurajarea mijloacelor de transport alternative - biciclete, role, transport în 
comun etc. - prin realizarea de căi de circulație dedicate în acest sens; 

 creșterea accesibilității pietonale în întregul teritoriu al municipiului 
Mangalia (atât trupul central cât și stațiuni) pentru eliminarea zonelor de 
țesut urban neexploatate și dezvoltarea uniformă a teritoriului; 

 dezvoltarea unui sistem de circulații pietonale între obiectivele de 
patrimoniu natural și antropic - promovarea localității prin simbolurile 
specifice - creșterea potențialului turistic - stimularea sentimentului de 
apartenență a cetățeanului la comunitatea locală; 

 încurajarea utilizării exclusiv pietonale a zonei centrale; 

 realizarea unui sistem de parcaje care deservesc multiple obiective publice și 
private situate într-o rază de deservire definită de o izocronă de 5-15 min; 

 eliminarea garajelor; 

 reamenajarea promenadelor de pe faleza Mării Negre și articularea sa cu 
stațiunile, zona centrală a orașului și cu zonele de patrimoniu; 

 

II. FOND CONSTRUIT ȘI UTILIZAREA TERENURILOR 

 dezvoltarea Portului Turistic Mangalia, cu accent pe ambarcațiunile ușoare 

 promovarea, potecția și includerea în circuite turistice a siturilor arheologice 
și monumentelor istorice 
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 amenajarea unor spații verzi erprezentative la nivel municipal 

 punerea în valoare a relației cu Marea neagră prin amenajarea falezei 

 creșterea densității utilizării terenurilor, indiferent de funcțiune, în afara 
zonelor protejate, pentru a permite sustenabilitatea localității (dezvoltarea 
sistemelor de transport în comun, încurajarea dezvoltării funțiunilor urbane); 

 stabilirea unor reglementari specifice prin care se conturează un aspect 
uniform al localității prin intermediul tipologiei fondului construit, a 
materialelor și a tehnicilor utilizate în dezvoltarea și reabilitarea fondului 
construit; 

 interzicerea construirii pe parcelele ce nu îndeplinesc criteriile minime de 
construibilitate; 

 promovarea stilurilor arhitecturale existente pe plan local - dezvoltarea 
localității utilizand materiale și tehnici disponibile pe plan local- specific 
dobrogene (învelitoare ceramică, culoare tencuială exterioară – alb). 

 asigurarea facilitășilor portuare necesare pentru colectarea șI distribuția 
produselor agricole în bazinul Mării negre (silozuri, infrstructuri portuare șI 
de transport etc.) 

 asigurarea facilităților/ instituțiilor pentru dezvoltarea cooperării 
transfrontaliere 

 

III. SPAȚII PLANTATE, AGREMENT, SPORT 

 sporirea accesibilității pietonale și a mijloacelor de transport în comun către 
zonele verzi, sport și agrement; 

 promovarea unui sistem de spații verzi plantate de protectie în jurul 
infrastructurii de comunicație rutieră și a unităților industriale, de depozitare 
și agricole poluante; 

 interzicerea schimbării destinației zonelor stabilite ca zone verzi, agrement, 
sport, suprafețe împădurite etc. 

 implementarea în tehnologiile de construire utilizate a conceptelor ECO: 
dale inierbate, surse alternative de energie, sisteme verzi de reciclare a 
deseurilor menajare, Biowall, acoperișuri verzi etc. 

 

IV. PROBLEME DE MEDIU 

 măsuri de reabilitare a zonelor ce prezintă riscuri naturale; 

 protejarea zonelor împădurite pentru diminuarea poluării prin noxe; 

 reabilitarea zonelor afectate de activități de tip industrial, depozitare, zone 
de depozitare a deșeurilor, etc. (zone de tip Brownfield); 

 limitarea extinderii teritoriului intravilan, creșterea densității de construire a 
localității, prezervarea resurselor naturale și exploatarea durabila a lor; 
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 promovarea programelor și proiectelor ce vizează regenerarea urbană și 
dezvoltarea durabila: restructurări, revitalizări, reabilitari; 

 

V. PROTEJAREA ZONELOR :  

 - CU VALOARE DE PATRIMONIU; 

 - PE BAZA NORMELOR SANITARE ÎN VIGUARE; 

 - FATA DE CONSTRUCTII ȘI CULOARE TEHNICE; 

 - CU DESTINATIE SPECIALA; 

 - ZONE AFECTATE DE POLUARE; 

Zonele ce necesita un regim special de abordare în dezvoltarea localității 
sunt prezente pe întregul teritoriu al municipiului Mangalia. Datorita 
amplasamentului excentric în teritoriul national, localitatea a putut sa aibe 
o dezvoltare axata pe industria navala și pe turism. Vechimea asezarii și 
istoria sa de peste 2000 de ani și-au pus aprenta pe caracterul spatial-
configurativ actual.  

 menținearea zonelor de protecție existente și delimitarea lor în baza unor 
studii specifice; 

 relocarea în afara teritoriului intravilan a elementelor generatoare de 
disfuncții; 

 impunerea normelor în viguare în privința zonelor de protecție sanitară cu 
regim sever - protejarea și încurajarea resurselor de apa; 

 retragerea teritoriului intravilan de pe terenurile acoperite cu pădure sau care 
au destinație forestieră; 

 

3.3 OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU 

Municipiul Mangalia este un municipiu de rang II ceea ce subliniează 
importanța interjudețeană, județeană și de echilbru la nivelul rețelei locale de 
localități. 

Relaţiile în teritoriu sunt determinate de cadrul sociale, economice, 
naturale şi culturale. Configurația și realațiile existente între aceste cadre 
determină influența și posibilitatea de dezvoltare a municipiului Mangalia în relație 
cu sistemul de localități. 

Elementele polarizatore la nivel teritorial sunt de origine naturală și 
antropică: 

 sistemul de circulaţii rutiere, feroviare și maritime; 

 resursele naturale și antropice; 

 gradul de dotare cu echipamente tehnice; 
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 dotările și serviciile de interes public de importanță locală și 
regională; 

 zonele protejate naturale și antropice; 

 Integrarea municipiului Mangalia în structurile urbane locale și regionale 
este dependentă de raportarea la acest sistem complex, în care există un schimb de 
informaţii și resurse constant interdeterminant și interdependent.  

 Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism îşi 
propune optimizarea relaţiilor în teritoriu prin următoarele elemente: 

1. Identificarea configuraţiei morfo-funcţionale a teritoriului fizico-
geografic specific regiunii litorale - sud şi valorificarea acesteia; 

2. Valorificarea sistemelor de căi de comunicaţie rutieră, feroviară, 
aeriană şi maritimă (izocronă sub 30 de minute până la aeroportul 
internaţional din municipiul Constanța) existente şi utilizarea acestora 
drept oportunitatea în dezvoltarea localităţii; 

3. Valorificarea şi protejarea cadrului natural în relaţie cu sistemul de 
localităţi; 

4. Utilizarea elementelor de patrimoniu natural şi construit drept element 
polarizator, de identitatea al comunităţii locale; 

5. Utilizarea sistemului de echipamente edilitare existente la nivel 
teritorial pentru dezvoltarea sistemului local; 

6. Creşterea gradului de dotări şi servicii publice pentru creşterea 
atractivităţii municipiului; 

7. Dezvoltarea structurilor economice existente pe plan local axate pe 
competențele distinctive și punctele tari ale municipiului: Portul și 
șantierul naval, Portul turistic, accesibilitatea către punctele de trecere 
transfrontalieră, capacitățile tehnice unice ale industriei navale etc. 

8. Promovarea transportului în comun la nivel local şi regional – crearea 
unor fluxuri de  deplasare a forţei de muncă, a locuitorilor şi a turiştilor 
în interiorul municipiului și a stațiunilor componente. Articularea 
fluxurilor de circulație regionale cu cele locale. 

 

3.4 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR 

 Dezvoltarea durabila și creșterea randamendului economic al turismului în 
Mangalia și în statiuni trebuie sa se axeze pe urmatoarele obiective:  
I. DIVERSITATE 
SCĂDEREA GRADULUI DE DEPENDENȚĂ A ECONOMIEI LOCALE FAȚĂ DE UN 
SINGUR SECTOR DE ACTIVITATE. 
Existența unei structuri turistice diversificate, care permite schimbarea caracterului 
existent al stațiunilor – cel de turism de masă într-unul multisezonier, care valorifica într-
un mod optim zona de interferență între peisajele: maritim, lacustru, forestier și 
urban;Exploatarea resurselor excepționale naturale și antropice protejate. 
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Susținerea activităților industrial-portuare și dezvoltarea unor funcțiuni complementare 
acesteia - turism de afaceri, centre de afaceri și de cercetare, zone industriale-depozitare 
aferente activităților maritime portuare etc. Creșterea accesibilității către acestea. 
 
II. VALORIFICAREA ȘI PROTEJAREA OBIECTIVELOR DE INTERES 
NATURAL ȘI CONSTRUIT 
Elementele de patrimoniu natural și construit reprezinta caracteristici distinctive ale 
cadrului urban al municipiului Mangalia. Promovarea zonelor de patrimoniu natural și 
antropic, conservarea acestora și integrarea lor în circuitul turistic reprezintă obiective 
proritare în dezvoltarea turismului în localitate și stațiuni.  
 
III. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE OBIECTIVE ȘI SPAȚII PUBLICE  
Scăderea dependenței față de utilizarea autoturismelor personale, promovarea mijloacelor 
de transport alternative și în comun, și reimprimarea unei scări umane a cadrului urban 
vor permite apariția și dezvoltarea polinucleară, omogenă a structurii urbane existente.   
 
IV. ABORDAREA UNOR POLITICI DE DEZVOLTARE ÎN PARTENERIAT 
PUBLIC-PRIVAT CARE SA DEZERVEASCĂ INTERESELE COMUNITĂȚII 
Parteneriatele publice private sunt esențiale pentru absorbția fondurilor private necesare  
dezvoltării stațiunilor la un nivel competitiv cu stațiunile existente pe litoralul din România 
și din Bulgaria.  
 
V. VALORIFICAREA SITURILOR ARHEOLOGICE PRIN ACTIVITĂȚI TURISTICE- 
Incluederea și promovarea siturilor arheologice prin pachete turstice alternative, 
combinate, vizînd nu numai turismul litoral, dar și turismul cultural, cu accent pe resursele 
locale de patrimoniu construit  și culturale. 
 
 

3.5 EVOLUŢIA POPULAŢIEI 

Evoluţia în perspectivă a populaţiei este determinată prin intermediul datelor 
statistice disponibile, a analizei fenomenelor demografice şi a modelelor analitice 
specifice. Evoluţia populaţiei urmăreşte următoarele aspecte: 

- variaţiile populaţiei; 

- estimarea locurilor de muncă; 

- corelarea şi gestionarea locurilor de muncă cu variantele de evoluţie a 
populaţiei; 

- mobilitatea populaţiei, a forţei de muncă şi mutaţii de ordin social; 

Populația stabila la 1 ianuarie - municipiul Mangalia 

 Sexe 

  

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

UM: Număr persoane 
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Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Total Total 40805 40719 40566 40452 40021 40000 

Rata de 
scădere   

- 0.43 -0.14 -0.44 -1.46 -0.56 

        

În perioada 2005-2010, populaţia municipiului Mangalia a scăzut cu 805  locuitori. Rata 
medie anuală de scădere a populaţiei a fost de -0.328 %. 

Estimarea evoluţiei populaţiei: 

1. Modelul creşterii biologice, bazată pe posibilitatea creşterii anuale 

P = P0(1+r)n  

P = populaţia preliminară;  

P0=populaţia existentă; 

r = cota medie anuală de creştere/1000 de loc. 

n = numărul de ani pentru care se face calculul 

 

Rata medie de creştere anuală la mia de locuitori este de -0.0043. 

P = P0(1+r)n => P=40000(1+(-0.0032))10=>P=38738 

Populaţia previzionată pentru anul 2021 este de 38738 locuitori. 

Conform interviurilor sociale, populaţia locală şi-a exprimat dorinţa de a 
menţine un echilibru în structura activităţilor economice din municipiul Mangalia. 
Populaţia percepe ca principală sursă de sustenabilitate economică următoarele 
sectoare: 

I.  SECTORUL PRIMAR - Activități agricole 

II. SECTORUL SECUNDAR - Prin Portul și șantierul naval 2 Mai 

III.  SECTORUL TERȚIAR - Prin serviciile comerciale și turistice 

Repartiția forței de muncă 

SECTOR ECONOMIC Număr salariați %  

PRIMAR     

Agricultură 92 0.56 
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SECUNDAR     

Industrie prelucrătoare 5720 34.69 

Industrie și depozitare 5965 36.18 

Construcții 325 1.97 

      

TERȚIAR     

Servicii infrastructură 245 1.49 

Servicii comerciale 1610 9.76 

Servicii de transport 570 3.46 

Administrație publică 234 1.42 

Învățământ 662 4.01 

Sănătate 938 5.69 

Servicii financiar-bancare 128 0.78 

TOTAL 16489 100 

Populația activă reprezintă 41% din populația totala a municipiului 
Mangalia. Rata șomajului de 5,60% - 2240 locuitori - este sub media națională de 
6,9%. 

Având în vedere rata şomajului existentă la nivelul municipiului Mangalia și 
a tendințelor existente pentru dezvoltarea activităților economice - în speță 
dezvoltarea exclusivă a serviciilor comerciale, turistice și a celor din alimentația 
publică putem să tragem concluzia că fără o dezvoltare multisectorială a economiei 
locale, rata șomajului va crește iar economia nu va fi sustenabilă. Este necesară 
abordarea unei dezvoltări multisectoriale pentru a evita imprimarea unui caracter 
monofuncțional municipiului.  

 

3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIILOR 

Datorită structurii funcționale complexe a municipiului Mangalia și a 
multiplelor legături cu sistemul macro-regional de așezări urbane, este nevoie de o 
dezvoltare echilibrată a căilor de comunicație indiferent de natura acestora. Se 
subliniează nevoia imprimării unui caracter de intermodalitate care va permite 
filtrarea fluxurilor de călători indiferent de originea sau destinația acestora prin 
intermediul unui sistem de circulații integrat care utilizează din plin mijloacele 
rutiere, feroviare, maritime și alternative de transport.  
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Conform studiului de trafic s-au identificat o serie de căi de comunicație 
rutieră și puncte de intersecție care au tendința de aglomerare și care implicit trebuie 
modernizate. Suplimentar față de acestea trebuie modernizate toate punctele focare, 
de tranzit sau de schimbare a modalității de transport. Este necesară crearea unui 
sistem care leagă zonele de interes ale localității - punctele de atracție - stațiunile și 
nodurile de transport în comun. 

De asemenea din considerente urbanistice, morfo-funcționale și de 
compoziție, dat fiind faptul că municipiul Mangalia se bucură de o atractivitate 
ridicată pentru turiști, este nevoie de un sistem de management integrat al tuturor 
căilor de comunicație. Trebuie stabilite și amenajate axe de circulație exclusiv 
pietonală și pentru biciclete între punctele de interes antropice și naturale. Trebuie 
limitată extinderea inutilă a sistemului de circulații rutiere - dat fiind faptul că 
densitatea de construire este ridicată, iar spațiul public și semipublic împreună cu 
fondul construit, care definesc caracterul municipiului și stațiunilor se degradeaza 
treptat și își schimbă în mod nenatural destinația dintr-un spațiul pentru pietoni într-
un spațiu rutier.  

Un factor major generator de disfuncții este axul feroviar care străbate 
teritoriul administrativ al municipiului. Împreună cu drumul european E87, 
magistrala feroviară M800 este unul din factorii antropici majori care influențează 
în mod direct dezvoltarea municipiului. Fiind un element care segregă datorită 
dificultății ridicate de traversare și de dificultatea ridicată de corelare morfo-
funcțională și tehnică a acestuia la structuriile orașului este necesară, în urma unui 
studiu de circulație reorganizarea circulațiilor de-a lungul axului feroviar. 

Pentru degrevarea zonei centrale a municipiului Mangalia s-a propus 
realizarea unei Șosele Ocolitoare care va începe din DE87 se va intesecta în 
vestul localității cu axele sale radiale (strada Oituz, strada Horia Cloșca Crișan 
și 1 Dec. 1918) și având punctul terminus ieșirea către Șantierul și Portul Naval 
2 Mai (propunere conform Master Planul General de Transport al României 
aprbat prin HG 666/2016). 

Pentru lucrările de modernizare a căilor de comunicație pe teritoriul 
municipiului Mangalia se vor respecta următoarele dimensiuni minime, zone de 
protecție și de siguranță a infrastructurii de transport rutier și feroviar conform 
legislației în vigoare: 

CIRCULAȚII RUTIERE: 

Lăţimea platformei şi a părţii carosabile se stabilesc în funcţie de clasa tehnică, de 
categoria funcţională şi de elementele prevăzute în anexa nr. 1 a Normei tehnice 
din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor după 
cum urmează: 

A) Lăţimea platformei: 
a) între 23,5 m şi 26 m, la autostrăzi; 
b) între 17 m şi 19 m, la drumurile cu patru benzi de circulaţie; 
c) între 7 m şi 12 m, la drumurile cu două benzi de circulaţie; 
d) de 5 m, la drumurile cu o bandă de circulaţie. 
B) Lăţimea părţii carosabile: 
a) între 14 m şi 15 m, la autostrăzi; 
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b) de 14 m la drumurile cu patru benzi de circulaţie; 
c) între 5,5 şi 7 m, la drumuri cu două benzi de circulaţie; 
d) de 4 m, la drumuri cu o bandă de circulaţie. 

 

Zonele de protecție și de siguranță a drumurilor  se stabilesc conform Ordonanței 
nr. 43 din 28.08.1997 prinvind regimul drumurilor după cum urmează: 

 

Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei 
drumului până la: 

- 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul 
terenului; 

- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu; 

- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 
5,00 m inclusiv; 

- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai 
mare de 5,00 m. 

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de 
siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor: 

 

Categoria   Autostrăzi  Drumuri  Drumuri  Drumuri 

drumului     naţionale  judeţene  comunale 

--------------------------------------------------------- 

Distanţa de 

la axul 

drumului 

până la 

marginea          50               22               20        18 

exterioară 

a zonei 

drumului (m) 

 

CIRCULAȚII FEROVIARE: 

Teritoriul administrativ este deservit de urmatoarele linii ferate si statii CF: 

- Magistrala feroviară Constanța-Mangalia; 

- Gara Mangalia 

- Halta Neptun 

Zonele de protecție și de siguranță a drumurilor  se stabilesc conform Legii 289 
din 11.10.2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 



204 

 

 

fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată după cum 
urmează: 

Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în 
limita de 20 m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru 
amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranță circulației și a celorlalte 
instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și 
lucrărilor de protecție a mediului. 

Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, 
situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a 
maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care 
servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia. Limitele concrete ale 
zonelor de protecție se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul 
Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (sau a ministerelor ulterioare care au 
competențe de reglementare a domeniului), cu informarea scrisă a proprietarilor 
terenurilor în termen de 30 de zile. 

 

Pentru autorizarea aprobarea sau autorizarea oricăror tipuri de lucrări în 
zonele de protecție sau de siguranță a infrastructurii feroviare se va solicita 
acordul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau al altor organisme 
abilitate. 

 

Conform Art. 30. din Legea 289 din 11.10.2005 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe 
calea ferată, 
 În zona de protecție a infrastructurii feroviare se interzice:  
   a) amplasarea oricăror construcții, fie și cu caracter temporar, depozitarea de 
materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei și a 
semnalelor feroviare;  
   b) utilizarea indicatoarelor și a luminilor de culoare roșie, galbenă, verde sau 
albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara;  
   c) efectuarea oricăror lucrari, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecari de 
teren, surpări sau afectarea stabilității solului, inclusiv prin tăierea copacilor, 
arbuștilor, extragerea de materiale de construcții sau prin modificarea echilibrului 
freatic;  
   d) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care 
contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea 
infrastructurii feroviare a zonei de protecție a acesteia, precum și a condițiilor de 
desfășurare normală a traficului feroviar.  
 
 
Conform Master Plan General de Transport al României aprobat cu H.G. 666/ 2016, 
sunt propuse următoarele proiecte de dezvoltare: 
- Electrificare și modernizare CF (43 km, val. 100,6 mil. Euro, perioada 2021- 

2025) 
- Realizare variantă ocolitoare mun. Mangalia (8 km, 19,20 mil. Euro, perioada 

2021- 2023) 
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- Modernizare stație CF Halta Neptun perioada 2016- 2020 
-  Transregio Marea Neagră TR81- modernizare DE 87 (49 km tronson 

Constanța- Vama Veche, 36,70 mil. Euro, perioada 2021- 2023) 
 
 
Lista proiectelor cu implementare spațială conform PMUD 2016: 
 

Proiect Val 
estimată 
(mii Euro) 

Finanțare 

Proiecte naționale de infrastructură 

Varianta de ocolire Mangalia idenitifcată prin MPGT 
România 8km 

19,200 MGTR 
(FEDER) 

Modernizare/ Realziare sector de drum din Drum 
TransREgio Constanța- Mangalia- Vama Veche 

100,600 MGTR 
(FEDER) 

Modernizare infrastructură rutieră 

Sistematizare circulație rutieră str. Oituzp Gen. 
Vârtejan- str. Portului 

250 BL 

Reabilitare străzi descărcare trafic către rețeaua TEN - 
T (1 Decembrie 1918 , Rozelor, Portului, Oituz, Matei 
Basarab, Ion Creanga, Doctor Motas, Negru Voda, 
Soseaua Constantei, Stefan cel Mare, Libertatii, Tepes 
Voda, Mihai Viteazu, I.C.Bratianu, Vanatori, Mircea 
cel Batran, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Vasile 
Parvan, Marasesti, Muncitorului, Frumoasei 

3,419 INTERREG 

Str.Nicolae Grigorescu, Ion Mincu, Neagoe Basarab, 
Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Costache 
Negrutzzi, Tudor Arghezi, Alexandru Macedonschi, 
Duiliu Zamfirescu, George Calinescu, George 
Bacovia, Octavian Goga, George Toparceanu, 
Constantin Brancusi 

650 PNDL 

Reabilitarea carosabilului, amenajarea trotuarelor, 
operațiuni de peisagistică, pe traseele de circulație a 
mijloacelor de transport public. Lucrările se vor 
executa pe tronsoanele de drum care nu sunt cuprinse 
în alte proiecteș Strada Trandafirilor Tronson 1,strada 
Delta Tronson 1, Strada Delta Tronson 2, Strada 
Scolii, Strada Crinului Tronson 1, Strada Faleza 
Neptun Tronson 1, Strada Faleza Neptun Tronson 2, 
Strada Plopilor, Aleea Steagurilor Tronson 1, Aleea 
Steagurilor Tronson 2, Strada Garii, Strada Vilele 

5,000 POR 
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Speciale Tronson 1, Strada Scriitorilor 

Reabilitarea zonelor din cartierele Municipiului 
Mangalia prin: asfaltarea carosabilului, refacerea 
trotuarelor, amenajarea aleilor pietonale intre blocuri, 
amenajarea parcărilor rezidențiale, amenajare 
urbanistică 

10,000 BL 

Sistematizare zona șos Constanței  - pe tronsonul  
intersecție Saturn - Gara Mangalia 

Amenajare trotuare de incadrare DN39 (dr) între Km 
41+300 - 41+956 

250 POR 

Strada Greenport, Strada Henny Ignatie, Strada 
Corneliu Coposu, Strada Lavrion 

3,589 POR 

Dezvoltare Turistica in Statiunea Neptun-Olimp 

Asfaltare drum, Refacere trotuare, Parcari, Piste de 
biciclete, Alveole copaci+plantari, Spatii verzi, Statii 
de autobuz, Iluminat public, Colectarea si evacuarea 
apelor pluviale, Amenajarea intersectiilor (creearea 
unui sens giratoriu), mobilier urban si amplasarea 
panouri informative tip le 

4,277 POR 

Reabilitare căi acces catre obiective turistice naturale 
stațiunea Jupiter 

Reabilitare / Modernizare infrastructurii rutiere, 
inclusiv utilitățile din corpul drumului, 
crearea/reabiltarea traseelor marcate pt tratament, 
iuminat public 

3,000 POR 

Realizare infrastructură destinată deplasărilor pietonale, cu bicicleta sau alte 
moduri piretenoase cu mediul 

Intervenții asupra rețelei stradale și trotuarelor in 
vederea realizării unui circuit urban pt biciclete traseu 
conex zona promenada (zona centrala - Sos Portului - 
Sos Oituz - Parc Evergreen continuată cu traseul 
turistic Faleza Mangalia- Faleza Saturn - Faleza 
Jupiter - Cap Aurora 

- Tronson Faleza Mangalia - Sos Portului - Sos Oituz - 
Parc EverGreen 

- Tronson Soseaua Constantei Zona Pietonala - Piata 
Republicii - Aleea Teilor 

- Tronson Faleza Mangalia - Venus – Saturn 

4,263 POR 
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- Tronson Jupiter - Cap Auora 

- Tronson Neptun - Olimp 

Intervenții asupra rețelei stradale și asupra trotuarelor 
in vederea realizării unui circuit turistic obiective 
istorice pt biciclete 

250 POR 

Amenajare  parcări pentru biciclete conectate cu 
traseul de biciclete definit 

10 BL 

Realizare infrastructură pentru siguranța pietonilor 

Construcție pasarelă pietonală pentru traversare calea 
ferată cu rampă acces/deplasare biciclete în zona Gara 
Mangalia 

1,000 BL 

Reabilitare pod catre Insula Mangalia 200 BL 

Construcție / refacerea plasa siguranta la trecerea peste 
calea ferata Sos Portului / Oituz 

2 BL 

Management trafic rutier 

Realizare sens giratoriu zona intersecție drum local - 
E87 (zona de intoarcere catre Mangalia dupa UM),  în 
vederea fluidizării traficului și creșterii siguranței 
participanților în trafic prin reglementarea întoarcerii 
în / din direcția Mangalia 

150 BL 

Refacere / Redesenare si constructie / Amenajare 
sensuri giratorii și insule de dirijare a circulatiei în 
vederea creșterii siguranței în trafic: 

- Intersecție Oituz – Portului 

- Intersecție 1 Decembrie - Negru Vodă - Teofil 
Săveanu 

50 BL 

Transport public în Municipiul Mangalia 

Construirea Garajului destinat mijloacelor de transport 
aparținând transportului local și echiparea cu 
echipamente și utilaje, inclusiv spălătorie ecologică 

250 POR 

Reabilitarea stațiilor si amenajarea de noi stații de 
transport public 

- POR 

Dezvoltare zone de transfer multimodal 

Zona transfer multimodal transp public local-judetean/ 500 POR 
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parcare / biciclete prin reamenajare zona 1 Decembrie 
nr.15 - 1 Decembrie 13   

Zona transfer multimodal transp public local-judetean/ 
parcare / biciclete prin reamenajare zona Gara 

500 POR 

Sistematizarea parcărilor în municipiul Mangalia 

Desființarea bateriilor individuale de garaj și 
amenajarea parcărilor rezidențiale 

2100 BL 

Amenajări parcari publice 

Amenajări parcari publice la nivel în Mangalia și în 
stațiuni 

Amenajare parcare publică supraetajata, colectivă în 
str. Rozelor (Biserica Sf Arh. Mihail si Gavril) 

Amenajare parcare publică supraetajata, colectivă în 
str. Peles - str. Muncelului 

Amenajare parcare in zona declarata multifuctionala 
(comert+servicii+parcare) str. Vasile Parvan - Mihai 
Eminescu - Mărășeșt 

Amenajare parcare in zona declarata multifuctionala 
(comert+servicii+parcare) str. Vasile Alecsandri - 
Mihai Eminescu 

Amenajare parcare in zona declarata multifuctionala 
(comert+servicii+parcare) str. Vasile Alecsandri - 
Mihai Eminescu – Frumoasei 

Amenajare parcare publică supraetajata, colectivă  str. 
Teilor - Oituz - Faleza Mangalia 

Amenajare parcare publică supraetajata, colectivă  str. 
Vânători - str. Ion. C. Brătianu 

Amenajare parcare publica supraetajată în str. Albatros 
- Saveanu 

 POR 

Sistematizarea parcărilor organizate pe drumurile 
publice 

250 POR 

Refacere profil trotuar în vederea realizării unui număr 
de locuri de  parcare pe Soseaua Constantei 
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3.7 INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. 
BILANŢ TERITORIAL 

Prin propunerile actualului Plan Urbanistic General, este vizată eliminarea 
disfuncțiilor existente la nivelul cadrelor naturale și antropice. Se urmăresc 
eliminarea surselor de poluare provenite de la unităţile industriale şi agricole 
existente, reducerea poluării fonice, noxe şi pulbere rezultate din traficul rutier, 
limitarea extinderii intravilanului cu suprafeţe ce nu sunt justificate prin existenţa 
unor potenţiali investitori sau solicitări expres din partea populaţiei, regularizarea şi 
eliminarea zonelor inundabile de pe parcursul cursurilor de apă existente, protejarea 
fondului forestier, mărirea suprafeţelor verzi amenajate, de sport, de protecţie şi 
tehnice. Impunerea de interdicţii permanente de construire în baza culoarelor de 
protecţie ale infrastructurii tehnice, a zonelor de protecţie sanitară şi a zonelor de 
protecţie a bazinelor hidrografice. La nivelul cadrului antropic sunt vizate 
problemele fondului construit, eliminarea disfuncţiilor zonificării funcţionale, 
ierarhizarea tramei stradale, propunerea de noduri rutiere ce urmează a fi 
modernizate, propunerea extinderii sistemului de circulaţii pietonale, propunerea de 
axe de circulaţii ce vor fi utilizate pentru transportul prin mijloace alternative, 
extinderea sistemului de transport în comun, redobândirea identităţii locale prin 
intermediul elementelor de patrimoniu construit şi situri arheologice existente. De 
asemenea este urmărită protecția benzii litorale, respectiv a plajelor în acord cu 
prevederile legislative în vigoare, precum și dezvoltarea unor investiții de interes 
municipal și supra-municipal/ regional (turistice, portuare, de agrement și de 
utilitate publică), pentru care se recomandă inclusiv dezvoltarea prin parteneriate 
public- privat. 

În raport cu potențialul și resursele locale de dezvoltare existente, este 
necesar ca politicile de dezvoltare locală ale municiupiului Mangalia să încurajeze 
următoarele direcții principale de dezvoltare, vizând afirmarea la nivel regional și 
European: 

- dezvoltarea unui port turistic/ port european destinat ambarcațiunilor ușoare 

- constituirea unei Agenții Marine cu rol Regional/ European 

- dezvoltarea unei oferte turistice complexe: turism litoral, turism cultural cu 
accent pe monumentele istorice locale, siturile arheologice unice la nivel 
European,, arhitectura tradițională, tradițiile și resursele naturale locale (ex. 
Drumul Vinului, Circuitul Cetăților Antice, Circuitul Cetăților Grecești etc.) 

- dezvoltarea unor sedii destinate funcțiunilor de interes supra-municipal: 
instituții europene, construcții administrative de interes regional/ național/ 
european 
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Dezvoltarea localităţii se va axa pe următoarele direcții: 

I. SISTEMUL DE CIRCULAȚII 

 Dezvoltarea unei retele pietonale si de biciclete între obiectivele turistice, 
zona Port Turistic Mangalia, obiectivele de patrimoniu construit (situri 
arheologice și monumente istorice), zona centrală Mangalia, faleza (relația 
cu Marea Neagră) și stațiunile turistice 

 dimesionarea, ierarhizarea și gestionarea infrastructurii de circulație rutiere 
și pietonale în funcție de valorile de trafic identificate prin studiile de 
circulație și de trafic; 

 încurajarea mijloacelor de transport alternative - biciclete, role, transport în 
comun etc. - prin realizarea de căi de circulație dedicate în acest sens; 

 încurajarea utilizării exclusiv pietonale a zonei centrale; 

 realizarea unui sistem de parcaje care deservesc multiple obiective publice și 
private; 

 

II. FOND CONSTRUIT ȘI UTILIZAREA TERENURILOR 

 dezvoltarea Portului Turistic Mangalia, cu accent pe ambarcațiunile ușoare 

 promovarea, potecția și includerea în circuite turistice a siturilor arheologice 
și monumentelor istorice 

 punerea în valoare a relației cu Marea neagră prin amenajarea falezei 

 creșterea densității utilizării terenurilor, indiferent de funcțiune, în afara 
zonelor protejate, pentru a permite sustenabilitatea localității  

 stabilirea unor reglementari specifice prin care se conturează un aspect 
uniform al localității prin intermediul tipologiei fondului construit, a 
materialelor și a tehnicilor utilizate în dezvoltarea și reabilitarea fondului 
construit; 

 interzicerea construirii pe parcelele ce nu îndeplinesc criteriile minime de 
construibilitate; 

 promovarea stilurilor arhitecturale existente pe plan local - dezvoltarea 
localității utilizand materiale și tehnici disponibile pe plan local- specific 
dobrogene (învelitoare ceramică, culoare tencuială exterioară – alb). 

 asigurarea facilităților portuare necesare pentru colectarea șI distribuția 
produselor agricole în bazinul Mării negre (silozuri, infrstructuri portuare șI 
de transport etc.) 

 

III. SPAȚII PLANTATE, AGREMENT, SPORT 

 promovarea unui sistem de spații verzi plantate de protectie în jurul 
infrastructurii de comunicație rutieră și a unităților industriale, de depozitare 
și agricole poluante; 
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 menținerea destinației zonelor stabilite ca zone verzi, agrement, sport, 
suprafețe împădurite etc. 

 

IV. PROBLEME DE MEDIU ȘI PROTEJAREA ZONELOR 
VALAOROASE NATURALE ȘI ANTROPICE 

 măsuri de reabilitare a zonelor ce prezintă riscuri naturale; 

 protejarea zonelor împădurite; 

 promovarea programelor și proiectelor ce vizează regenerarea urbană și 
dezvoltarea durabila: restructurări, revitalizări, reabilitari; 

 protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu 

 demararea procedurilor de clasare a clădirilor propuse pentur includere în 
lista monumentelor istorice. 

 Respectarea zonelor de protecție sanitară și fașă de culoare și construcții 
tehnice 

 

ELEMENTE DE PATRIMONIU ANTROPIC PROTEJATE: 

Monumente istorice conform LMI- 2015 

CT-I-s-A-02696 Situl arheologic "Oraşul antic Callatis", municipiul 
MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie şi 
intrarea în portul comercial  

CT-I-m-A-02696.01 Cetatea romană şi romano-bizantină sec. I - VII p. Chr., 
municipiul MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, 
Geamie Epoca romană şi şi intrarea în portul comercial  

CT-I-m-A-02696.02 Morminte hypogee paleocreştine cu inscripţii, municipiul 
MANGALIA,Pe şoseaua spre Albeşti, în zona intersecţiei cu str. Vârtejan, în 
dreptul Fabricii de lapte, staţia de betoane şi de biogaz, sec. VI – VII,  Epoca  
romano-bizantină  

CT-I-m-A-02696.03 Bazilică, municipiul MANGALIA, La S de stadion, lângă 
zidul incintă (latura de N), sec. V - VI p. Chr. Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.04 Clădire sec. V - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În 
marginea de SE a stadionului, Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.05 Necropolă sec. IV - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În 
marginea de V a oraşului, între calea ferată, drumul spre Albeşti şi grajdurile CAP, 
Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.06 Zidul de apărare al cetăţii Callatis, municipiul 
MANGALIA, La S de oraş, lângă staţia de decantare, sec. VI a. Chr. - V p. Chr. 
Epoca greco-  

romană  
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CT-I-m-A-02696.07 Necropola tumulară, municipiul MANGALIA, Între 
cartierul "Colonişti" şi Topitoria de în, în marginea oraşului ( cuprinzând lacul 
Blebea) sec. III - I a. Chr. Epoca elenistică  

CT-I-m-A-02696.08 Colonia greacă Callatis, municipiul MANGALIA, Între 
Sanatoriul balnear, Casa Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul 
comercial, de sec. IV - I a. Chr. Epoca greacă  

CT-I-m-A-02696.09 Mormântul "cu papirus”, municipiul MANGALIA În partea 
de V a stadionului, lângă Muzeu, sec. IV - I a. Chr. Latčne  

CT-I-m-A-02696.10 Necropolă, municipiul MANGALIA, Zona stadionului şi a 
Sanatoriului TBC, sec. IV - II a. Chr. Epoca elenistică  

CT-I-m-A-02696.11 Mormântul cu boltă (scitic), municipiul MANGALIA, Pe 
malul lacului Mangalia, la V de satul 2 Mai, sec. IV - III a. Chr. Latčne - 
DISPĂRUT 

CT-I-m-A-02696.12 Zid de incintă, municipiul MANGALIA Pe latura de S a 
stadionului, sub hala centrală şi piaţa actuală, sec. IV a. Chr. Epoca romană 

 

CT-I-s-A-02561 Sit arheologic subacvatic, platforma continentală a litoralului 
românesc al Mării Negre, cu componentele: 

CT-I-m-A-02561.01 Epoca medievală 

CT-I-m-A-02561.02 Epoca roamno- bizantină 

CT-I-m-A-02561.03 Epoca romană 

CT-I-m-A-02561.04 Epoca elenistică 

CT-I-m-A-02561.05 Epoca greacă 

CT-II-s-B-02899 Sit urban, municipiul MANGALIA Str. Frumoasei, Pârvan V.,  

Mărăşeşti, Alecsandri V., Eminescu M., 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul, 
Delfinului  

CT-II-m-A-02897 Casa Mehmet Hagi Ismail, municipiul MANGALIA, Str. 
Delfinului 12, sf. sec. XVIII  

CT-II-m-B-02898 Casa Şerban, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 16, sf. 
sec. XIX  

CT-II-m-B-028900 Biserica "Sf. Gheorghe”, municipiul MANGALIA, Str. Mihai 
Viteazul 7, 1914 - 1929  

CT-II-m-B-20161 Casă, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 22, 1897  

CT-II-a-A-02901 Ansamblul geamiei "Esmahan Sultan", municipiul 
MANGALIA, Str. Oituz 1, 1590 cu componentele: 

CT-II-m-A-02901.01 Geamia "Esmahan Sultan", municipiul MANGALIA, Str. 
Oituz 1, 1590  

CT-II-m-A-02901.02 Cimitirul musulman, sec XVII strada Oituz în curtea 
Geamiei Esmahan Sultan 
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CT-II-m-B-02902 Şcoală, municipiul MANGALIA, Str. Oituz 2, înc. sec. XX  

CT-III-m-B-02957, Statuie "Fata şezând", Neptun, Hotel “Traian”, 1945- 
NEIDENTIFICATĂ 

 

Descriere conform  Studiul istorico-arheologic  al investiției ”Reducerea 
eroziunii costiere, faza II (2014-2020)”, Doina Mihaela Bubulete - arhitect 
expert Dr. Gabriel Jugănaru - arheolog expert: 

Orașul antic Callatis (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696) este delimitat între Sanatoriul balnear, 

Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul comercial. 

Un punct important de interes îl reprezintă traseul zidului de nord al incintei greco- romane 

a cetății Callatis. (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696.01/06/12) . 

Şt. Popovici și Th. Sauciuc-Săveanu au cartat în perioada interbelică traseul valului de 

apărare a cetăţii și al incintei fortificate şi au stabilit limitele incintei fortificate (fig.1). Astfel, pe 

latura de nord au fost identificate şase turnuri, dintre care două sunt vizibile şi astăzi (T2 şi T3) în 

timp ce turnul retangular T1 este împreună cu o porțiune a curtinei, dispărut în mare . In prezent 

acest tronson dispărut se află în zona unei structuri costiere. 

Un alt sit arheologic important din zona aflată în atenția noastră este reprezentat de o 

necropolă elenistică (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696.10). Situl se află în zona stadionului, a 

Sanatoriului TBC şi a Spitalului municipal, fiind delimitat în Repertoriul Arheologic Național 

între str. Matei Basarab, la sud, la est de faleza Mării Negre, la vest de ansamblul de 

locuinţe situate pe str. Rozelor, iar la nord de staţiunea Saturn. 

Situl are totuși o întindere mai mare - către sud, spre zona centrală a Mangaliei, limitrofă 

țărmului, o interesantă relatare cu privire la poziția și conformația necropolei aparținând lui 

V.Canarache: ”In faţa Preturii şi a vilei Ministerului de Finanţe, acoperită de apă şi de plaja 

mică…. Sute de urne cu şi fără capac, aşezate într-o oarecare ordine. In urne s-a găsit cenuşa, 

oase şi obiecte metalice arse. Cu ocazia lucrărilor de dragare au fost scoase sute de asemenea 

urne şi diferite obiecte, distruse de cupele dragei”. 

 

O hartă a Mangaliei realizată de P . Polonic în 1901  a conturat și structurile portului antic 

(cod LMI 2015: CT-I-m-A-02561.02/03/04/05) . 

Astfel se poate observa un dig care continua în mare pe traseul laturii de nord a zidului de 

incintă, făcând  un unghi drept, către sud, spre gura lacului Mangalia, această structură 

reprezentând un bazin de ancorare. 

In interiorul acestui bazin, în zona plajei, cercetări arheologice rămase inedite au scos la lumină 

încăperi boltite și depozite de amfore - puse în legătură cu existența unor depozite portuare. 

Un dig de piatră paralel cu țărmul, dispus în zigzag, a fost descoperit la nord de actualul port, 

în dreptul zonei de legătură a lacului Mangalia cu marea. Acesta era încă vizibil în evul mediu 

așa cum rezultă din  însemnările lui Walerand de Wavrin şi ale lui Evlia Celebi. 
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Structura portuară a fost confirmată odată cu cercetările subacvatice inițiate de C.Scarlat. Cu 

acel prilej a fost descoperită și o amenajare portuară  de amploare, aflată în dreptul actualei 

faleze a orașului, reprezentând un dig de larg. Intre cele două incinte portuare C. Scarlat 

semnalează numeroase zone urmele unor construcţii antice cu pavaj, dalaje de piatră , 

materiale ceramice elenistice și romane.(fig.2). 

Continuând cercetările subacvatice inițiate de C.Scarlat, V.Cosma descrie digul de larg ca o 

structură cu o lungime de 1600 m placată cu lespezi de calcar legate cu mortar, dig ce 

bara accesul spre bazinul portuar , având numai două comunicații cu marea sub forma unor 

deschideri orientate nord-sud.  V.Cosma contestă atribuirea acestei construcții epocii greco-

romane. 

Reluând problematica portului cetății Callatis, O.Bounegru consideră că acesta se încadrează 

în categoria unui port de comerț cu bazine multiple, respectiv cu două încinte. Primul 

bazin(natural) se afla în zona actualului lac Mangalia, fiind apărat de digul dispus în zigzag. 

Cel de-al doilea bazin (artificial) se afla în fața cetății Callatis, fiind apărat de marele dig ce 

pornea din dreptul laturii de nord a zidului de incintă, cu un unghi drept spre sud, către lacul 

Mangalia. 

În ceea ce privește cercetările arheologice desfășurate în largul portului Callatis merită 

semnalat faptul că obiectivele propuse de V.Cosma (1. explorarea vestigiilor orașului antic 

submers; 2. delimitarea portului antic al callatidei; 3. recuperarea sistematică a artefactelor 

submerse și stabilirea pe hartă a locului precis în care au fost descoperite) reprezintă primul 

proiect coerent de cercetare arheologică sistematică propus în România. Din păcate, acesta nu 

a putut fi realizat din motive financiare. 

În zona Mangalia – 2 Mai pe platforma continentală a României sunt cunoscute, până în 

prezent, următoarele epave: 

Callatis A. 43o48’N/28o36’E. Epava a fost descoperită în timpul unor operațiuni de dragare la 

sud de portul modern al orașului, la o adâncime mică (?). Au fost descoperite o serie de amfore 

de tip greco-italic (Will D-type). Două dintre acestea au fost descoperite pe o suprafață 

redusă și au fost considerate încărcătura unei epave. Pe baza acestor materiale epava Callatis A 

a fost datată între 200-150 a.Chr. Din păcate, astăzi, la mai bine de trei decenii de la 

semnalarea acestei descoperiri, nu se cunoaște cu siguranță încărcătura și, probabil, 

dragările succesive au afectat grav această epavă. 

Callatis B. 43o48’N /28o36’E. Epava a fost descoperită la sud de Callatis, la 400 m de 

intrarea în portul turistic Mangalia, în apropierea satului 2 Mai, în anul 1967. Adâncimea a 

fost estimată la –8 m, iar încărcătura s-a considerat că a constat în amfore. Epava era 

acoperită cu un strat gros de sediment și depuneri nivelate. (Fig. 3) 

Cercetările „arheologice” s-au desfășurat în perioada 1967-1968 și au constat în 

recuperarea a cca. 25 amfore intacte. Cu această ocazie au fost prelevate și numeroase 

fragmente ceramice, alături de o serie de segmente de lemn din scheletul epavei. Încadrarea 
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cronologică este largă – în secolele III-II a.Chr., deși A.J. Parker era rezervat în ceea ce 

privește această datare. 

 

Totuși, pe baza descoperirilor de materiale arheologice (amfore thasiene) descoperite la 

suprafața sedimentului, nu există dubii în privința datării. Din păcate, nu există un plan cu 

această epavă. O serie de țigle și olane descoperite pe epavă au fost publicate recent. 

Callatis C. Cel de al treilea sit descoperit la Callatis este, de asemenea, cel mai nesigur. 

Menționat succint de V. Cosma și C. Scarlat, fără a fi indicat, cu detalii amănunțite, pe 

hărțile realizate în acea perioadă . 

Callatis D. Această epavă a fost cercetată de o echipă maghiară în anul 2007 la câteva sute 

de metri de țărm. Lemnăria este dispărută, dar blocurile de marmură care constituiau 

încărcătura păstrau, încă, forma navei. Din păcate, nu este cunoscută localizarea exactă a navei. 

 

Porțiunea aflată într malul mării și balta Mangaliei - limitrofă investiției face parte din situl 

arheologic  Necropolă tumulară greco-romană (cod LMI 2015: CT-I-s-A-02696.7). 

In anul 2004 ca urmare a unor cercetări de teren, în această zonă au fost delimitați 7 tumuli, cu 

înălţimi care variază între 2 si 5 m, Doi dintre aceștia au fost cercetați arheologic, fiind atribuiți 

- pe baza materialelor arheologice, epocii romane ( sec.I-II p.Chr.). 

 

O serie de tumuli din situl arheologic Necropolă tumulară greco- romană (cod LMI 2015: 

CT-I-s-A-02696.7) sunt semnalați la cca 2500 m vest de amplasamentul investiției. 

In anul 1966, cu ocazia realizării unor lucrări de infrastructură a stațiunii au fost descoperite 

10 morminte de inhumație de epocă romană - două dintre acestea fiind cercetate de C.tin 

Icononu. Bogatul inventar al acestor morminte (vase ceramice, vase de sticlă, obiecte de bronz, 

monede) asigură datarea acestor complexe ce făceau parte din necropola callatiană între sec.I-

II p.Chr. 

In aceeași zonă a fost descoperit și un cuptor de ceramică, cu camera de ardere 

dreptunghiulară, datat pe baza materialului ceramic descoperit in situ între sec.IV-VI p.Chr. Din 

păcate aceste descoperiri nu pot fi localizate, dar prezența lor pe raza stațiunii Neptun relevă 

potențialul arheologic important al acestei zone  din teritoriul callatian. 

SITURILE ARHEOLOGICE 

 1. INCINTA ELENISTICĂ 

- Latura de nord a fost identificată încă din anul 1962, cu ocazia cercetării incintei 
romano-bizantine. Autorii cercetării menţionau că „în cursul lucrărilor de dezvelire 
a zidului de apărare romano-bizantin s-a dat peste urmele unei incinte mai vechi, 
lucrată din pietre legate între ele cu pământ”, iar concluzia era: „Este vorba de 
incinta grecească al cărei traseu, pe latura de nord a cetăţii, este urmat, datorită 
configuraţiei terenului, de zidul de apărare din epoca romană târzie”. 
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- Aceeaşi latură a fost descoperită în vara anului 1982 cu ocazia săpăturilor 
arheologice cu caracter de salvare de la intersecţia străzii Vasile PÂRVAN cu 
Şoseaua Costanţei. . 

- În perioada 25 februarie-26 aprilie 1993, Muzeul de Arheologie Callatis a 
efectuat o săpătură de salvare în zona biserici catolice a oraşului, paralel cu strada 
Ţepeş Vodă, în apropierea Autohaltei Mangalia. Ca urmare a săpăturii s-a evidenţiat 
şanţul de apărare al incintei elenistice surprins pe o lăţime de 13 m. 

- Latura de vest a incintei elenistice a fost surprinsă în anul 1978 în zona 
intersecţiei Străzii Sirenei cu B-dul 1 Decembrie 1918 şi prezenta caracteristici 
similare cu segmentele de incintă sus amintite. 

- În anul 1918, în partea de sud a oraşului, în faţa Casei Armatei, a fost descoperit 
un fragment din tronsonul de sud al incintei callatiene de epocă elenistică, cu o 
lungime de 7 m. Monumentul se afla sub pânza freatică actuală şi nu a putut fi 
studiat complet, dar importanţa acestei descoperiri constă în faptul ca acest tronson 
al incintei sudice delimitează aria habitală în epoca elenistică, completând singura 
latura necunoscută a zidului de apărare din acea epocă. 

 

2. ZONA SACRĂ 

 Săpătura de salvare din iarna anului 1982 efectuată în zona de sud şi sud-vest a 
oraşului modern a dat la iveală un complex de altare şi construcţii din secolul IV 
î.d.Hr.. 

 

3. SITUL DIN STRADA OITUZ ,B1.OP 2 

 În anii 1990-1992 a fost cercetat situl arheologic aflat pe strada Oituz B1.OP 2 
cu urmatoarele rezultate: 

 Prin cercetările întreprinse în cele 7 secţiuni s-a putut constata existenţa a două 
construcţii distincte plasate la nord de strada Oituz şi a unui edificiu la sud de 
această stradă. 

 

4. INCINTA ROMANĂ ŞI ROMANO-BIZANTINĂ 

- a) Latura de nord şi basilica de tip sirian 

Aşa cum ne informează o inscripţie, zidul de incintă a fost refăcut în secolul al II –
lea din ordinul guvernatorului provinciei Marcus Valerius BRADUA, dar şi din 
această refacere s-a păstrat prea puţin. Ceea ce cunoaştem şi a fost descoperit in 
urma săpăturilor este zidul construit în vremea romană târzie. Historia Augusta, 
cronica oficială a Imperiului Roman, aminteşte că împaratul Gallienus (253-268) a 
trimis doi arhitecti din Bizant, pe Cleodamos şi Athenaios, să refacă fortificaţiile 
oraşelor de pe coasta dobrogeană a Mării Negre. Incinta, construită probabil de 
aceştia, a urmat după cât ne putem da seama traseul incintelor anterioare, incluzând 
chiar pe alocuri porţiuni mai bine păstrate ale acestora. Ea închidea o arie 
trapezoidală a cărei bază mare era construită de ţărmul înalt al mării. Celelalte trei 
laturi, de nord, de vest şi de est, mergeau în linie dreapta înălţându-se sub unghiuri 
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de deschideri diferite. Pe laturile de nord si vest, săpăturile mai vechi au identificat 
şi o serie de turnuri patrulatere exterioare. Pe latura de nord s-a putut constata că 
turnurile ritmau relativ regulat curtina. În colţul de nord-vest este situat un turn, de 
asemenea patrulater, caracter specific, se pare, pentru tipul de fortificaţie obişnuit de 
cei doi arhitecţi bizantini. Această particularizare se reîntâlneşte la Histria şi 
Argamum. Zidul, gros în jur de 2 m, este construit din mari blocuri de piatră 
cioplită, dispusă regulat după ordinea pseudoisodomon. Paramentul interior este 
adesea o replică a celui exterior. Pe alocuri, mai ales la baza zidului, se disting 
porţiuni cu alt caracter – blocuri inguste şi lungi, cu bosaje proeminente, dispuse în 
asize  relativ omogene – care ar putea fi evetual resturi ale vechii incinte a lui 
Marcus Valerius BRADUA, înglobate în incinta mai nouă. 

Pe latura de vest, în apropierea colţului de nord-vest, era situată o poartă mică. Se 
pare că poarta principală, flancată de turnuri, era situată pe latură de sud. 

- Într-o vreme mai târzie, construcţiile oraşului s-au apropiat, adosându-se de 
incintă. Este şi cazul basilici din colţul de nord-est al cetăţii. Aceasta ocupă o arie 
quasi-rectangulara, limitată spre sud de o stradă pavată cu dale de calcar şi cu 
canal de scurgere pe centru, iar spre est şi vest de un zid care o separă de alte 
complexe arhitectonice. 

b) Colţul de nord-vest al incintei 

Cercetările arheologice desfaşurate până în anul 1992 în zona de nord-vest a cetăţii 
au permis avansarea urmatoarei concluzii:  

- În zona de est a suprafeţei cercetate se poate observa curtina de nord a 
incintei elenistice, care pare să se termine aici. 

c)  Zona hotelurilor I.G.A.F. şi Scala. 

- În decembrie 1993, în perimetrul curţii interioare dintre hotelurile Scala şi 
I.G.A.F. au apărut trei faze ale perimetrului exterior al zidului de incintă 
callatian, la limita sudică a curtinei vestice. 

d)  Hotelul Scala – Turnul de apărare. 

În anii 1993-1994, săpăturile arheologice cu caracter de salvare din zona Hotelului 
Scala au evidenţiat următoarele: 

Încă din primele zile cercetările au constatat că la construirea hotelului, zidul de 
incintă şi edificiile antice care se mai conservau la acea dată au fost rase la înălţimea 
nivelului de călcare, între pilonii hotelului păstrându-se părţi din edificiile antice, 
dar mai ales un tronson al zidului de apărare. Ele fac parte din ultimele faze ale 
evoluţiei urbanistice a oraşului Callatis, de la sfârşitul secolului VI şi începutul 
secolului VI d.Hr.. 

 

4. SITURI INTRAMUROS 

a) Hotel Zefir – Banca Agricolă 

Cercetările desfăşurate în ultimii ani în zona intramuros a cetăţii romano-bizantine 
au pus în valoare urmatoarele situri: 
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În primăvara anului 1993 a fost efectuată o cercetare arheologică cu caracter de 
salvare în zona fostului Hotel Zefir, astăzi Banca Agricolă. 

Sub nivelul de dărâmătură format din piatră, olane, chirpic ars şi cenşă ce 
demonstrează încă o dată încetarea violenta a vietii în cetate la sfârşitul secolului VI 
şi începutul secolului VII d.Hr., au fost identificate ruinele a două clădiri de epocă 
romano-bizantină. 

b)  Scala – President 

În anii 1993-1994, Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia a iniţiat în zona fostului 
Hotel Scala – acum President (sediul Centrului Roman de Afaceri „Marea Neagră”), 
ample cercetări arheologice cu caracter de salvare ocazionate de lucrările de 
reparaţie a hotelului şi de construcţie a unui restaurant. 

Situaţia înregistrată în urma cercetărilor aflate acum în faza finală este urmatoarea: 

- Pe o suprafaţă de peste 1000 mp au fost descoperite aspecte de urbanism de 
epocă romană-bizantină, ale unui cartier sudic al Callatisului. 

 

4. APEDUCTELE CETATII 

Cercetarile arheologice de teren si descoperirile ocazionale au evidentiat sistemul de 
aprovizionare cu apa potabila a cetatii in epoca romană si romano-bizantina dupa 
cum urmează: 

1. Pe versantul nordic al văii lacului Mangalia au fost cercetate in mai multe puncte 
urmele apeductelor ce aveau mai mult ca sigur caput aquae in zona izvoarelor de la 
nord de satul Hagieni. Aceste izvoare deosebit de puternice constituie principala 
sursa de apa a orasului si astazi. 

2. Cercetari mai vechi au stabilit ca alte doua surse de apa ale cetatii au fost in zona 
actualului sat Dulcesti (8 km nord) si in zona „la Oban”, cunoscuta pentru bogatia 
in izvoare sulfuroase. Fragmente din fragmentele de tubuli au fost descoperite in 
santurile de canalizare din zona actualului sens giratoriu. 

 

5.  NECROPOLE  

a) Necropola elenistica si mormantul princiar 

Date mult mai precise, atât pentru dotare, dar mai ales pentru planul urbanistic al 
cetatii, ne ofera studiul necropolelor antice de la Callatis, a caror dispunere in spatiu 
este legata de cele doua drumuri antice de la Callatis la Tomis (sud-nord) si de la 
Callatis la Odessos (Varna, est-vest). 

Cele mai vechi morminte datate in secolul IV i.d.Hr. se afla la numai 50 m nord de 
coltul de nord-vest al incintei callatiene si au in partea centrala celebrul mormant 
tumular descoperit in 1959, al carui inhumat in cista de piatra mai conserva un 
papyrus, databil in aceeasi perioada.  

Din 52 de morminte cercetate in aceasta zona, 5 sunt de incineratie, din care unul 
reprezinta un rug comun pentru trei incinerati pe loc. Restul sunt morminte de 
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inhumatie, atat in ciste de piatra cat si in gropi simple peste care se practicau 
acoperisuri in „doua ape” din tigle si olane ceramice. 

Alte morminte din secolele IV – III i.d.Hr. s-au descoperit in partea de vest a 
incintei la o distanta de 200 – 250 m, aici situatia fiind mai complexa, deoarece o 
mare parte din epoca elenistica a fost afectata de marea necropola romano-
bizantina. 

La nord de cladirea muzeului (blocul Py 1) si la numai 12 m de mormantul cu 
papyrus au fost cercetate 9 morminte de epoca elenistica, dintre care 2 sunt 
morminte de incineratie, doua in cista de piatra, trei protejate de tigle si olane si 
doua in gropi simple. In aceeasi zona s-au mai cercetat: un mormant de inhumatie 
apartinand unui copil, in groapa simpla cu colturile rotunjite, datat in epoca romana, 
alt mormant protejat cu olane datand din aceeasi epoca si un al treilea mormant 
datand in secolul al III-lea d.Hr.. 

Cele doua morminte de incineratie fac parte din categoria mormintelor in trepte. 
Dupa saparea unei gropi dreptunghiulare cu dimansiunile de 2,10 x 1,15 m s-a 
practicat inca o groapa de forma elipsoidala care avea dimensiunile corpului de 
incinerat. Pe prisma formata intre cele doua gropi se asezau ofrande. La unul dintre 
cele doua morminte s-au descoperit un numar de 18 vase ceramice de uz comun, 
majoritatea fragmentare. 

Un alt mormant, situat la -1,82 m de la nivelul actual de calcare, este de inhumatie 
in cista de piatra. Caseta are doua lespezi pe latura de nord, trei pe latura de sud si 
cate una la extremitati. Scheletul orientat est-vest, cu capul la est, este asezat pe 
spate, cu mainile intinse pe langa corp. La picioare, de o parte si de alta, se aflau 
doua statuete de teracota, una reprezentand un personaj feminin, drapat, cu coafura 
clasica, mainile in hymation, avand pe umar un porumbel. In momentul descoperirii 
statueta mai pastra culorile originale. Cea dea doua statueta reprezinta Victoria  
inaripata in atitudinea desprinderii de la pamant, cu aripile ridicate deasupra 
umerilor, tinand in mana dreapta un porumbel. Si pe aceasta statueta se pastreaza 
culorile originale; aripile albastre, corpul alb si pete roz pe fata. Statueta este foarte 
bine realizata artistic, proportiile corpului amintind normele sculpturii clasice 
grecesti. Cele doua statuete dateaza mormantul in secolul IV i.d.Hr. 

Alt tip de mormant este reprezentat de cele in groapa simpla, cu colturile rotunjite, 
peste care s-au asezat pelaturile lungi cate trei olane alcatuind un acoperis in „doua 
ape”, pe coama fiind asezate alte trei olane inguste. Scheletele orientate est-vest, cu 
capul la est, erau asezate pe spate cu mainile pe langa corp. 

O constructie speciala este reprezentata de mormantul unde deasupra gropii de 
inhumatie s-au asezat de o parte si de alta trei tigle in pozitia verticala, alte trei tigle 
acoperind scheletul, iar la imbinarea lor fiind situate cate doua olane pe creasta. Pe 
tigla din mijloc de pe latura de nord era asezat un bol ceramic de mici dimensiuni, 
cu firnis negru-argintiu, avand un zgrafitti de pund. Bolul ceramic si cele trei 
monede de bronz callatiene asezate langa piciorul stang al sheletului dateaza acest 
mormant in secolul III i.d.Hr. 

b) Necropola romană 

Cea de-a doua zonă necropolară a Callatidei este cea de secolele II-III d.Hr., ce se 
întinde la vest şi nord de incinta elenistică la aproximativ 200 m. 
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Din numărul mare al acestor morminte – toate de inhumaţie – un procent de 80% 
sunt după rit, ritual şi mai ales după inventarul funerar morminte sarmatice. Se 
remarcă la acestea un inventar deosebit de bogat constând în bijuterii din aur, vase 
de bronz, un impresionant număr de vase din sticlă şi arme. Elementul iniţial care 
singularizează aceste morminte de tip sarmatic este cel de ritual. Aceste tipuri de 
morminte au fost întâlnite în zona Saturn.  

Alte tipuri de morminte de epocă romană au fost evidenţiate în zona sensului 
giratoriu. Unul din morminte, de înhumaţie în groapă simplă, prezintă in rând de 
pietre pe laturile de nord, est şi vest. Scheletul orientat est-vest, cu capul la est, se 
află pe spate, cu mâinile întinse pe lângă corp. Mormântul aparţinea unei femei şi 
avea un bogat inventar funerar care ajută datarea mormântul în prima jumătate a 
secolului II d.Hr. 

Un alt mormânt descoperit reprezintă o casetă de piatră realizată în patru lespezi 
lungi de 1,95 m, respectiv 0,72m la capete. Scheletul este aşezat pe spate, cu 
mâinile pe lângă corp. În zona capului orientat spre est, s-au descoperit doi cercei 
din aur, iar la picioare un vas de sticlă tip cană cu gât cilindric şi toartă lată cu mai 
mulţi venticuli. 

 

c)  Necropola romano-bizantină 

Cunoscută specialiştilor din mai multe studii, comunicări şi dintr-o mai veche 
monografie, rezultat al mai multor ani de cercetări argologice, necropola romano-
bizantină a Callatisului continuă să dezvăluie alte monumente funerare care prin 
inventar, manieră constructivă şi mai ales prin inscripţii, confirmă o intensă viaţă 
spirituală la Callatis în perioada de triumf a creştinismului. 

În zona de sud şi sud-est a necropolei amintite şi la nord de şoseaua Mangalia-
Albeşti, într-un perimetru dreptunghiular lung de 45 m şi lat de 30 m, au constituit 
obiectiv al săpăturilor de salvare un număr de 16 morminte, mai mult sau mai puţin 
afectate de excavaţiile mecanice. 

Densitatea relativ mare a mormintelor într-un spatiu mic, bogăţia inventarului, dar 
mai ales monumentalitatea unora dintre ele relevă că, topografic ne aflăm în zona 
centrală a necropolei şi ne permite o serie de observaţii cu privire la organizarea 
legată stratificarea socială a cetăţenilor oraşului. Tehnica constructivă a celor 16 
complexe funerare permite o încadrare a acestora în patru tipuri distincte de 
morminte. 

Atât din studiul monografic amintit, cât şi din alte descoperiri întâmplătoare din 
întinsa necropolă romano-bizantină se poate observa că cele mai impunătoare 
construcţii funerare sunt situate în zona imediată a şoselei Mangalia-Albeşti, mai 
ales în partea de sud şi de sud-est a acesteia. 

O primă categorie de morminte cercetate în vara anului 1993 se încadrează tipului 
de mormânt de înhumaţie cu protecţie de olane mari, categorie bine datată pe întreg 
teritoriul dobrogean în secolul IV d.Hr.. 

A doua categorie o formează opt morminte de înhumaţie în casete dreptunghiulare 
executate din lespezi de calcar cu acoperământ din două sau trei plăci din acelaşi 
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material. Un tip aparte de mormânt funerar din necropola callatiana îl reprezintă 
construcţiile subterane cu cale de acces – dromos. 

 

Situl maritim 

Pe un plan de sistematizare întocmit, ridicat și parcelat de ing. Hotarnic maior 
Dimitrievici Ioan (aprobat de Consiliul Tehnic Superior, 139/12 mai 1925, 
sancționat prin înalt decret regal, nr. 2101 din 23.06.1925 și publicat în M.Of. în 
03.11.1925) la scara 1:2500, se poate constatata situaia existentă la acea dată, 
dispunera străzilor, a clădirilor, etc.; suportul planimetric conține și traseul zidului 
de incină de pe latura nordică și vestică. 

 

Trecerea   în revistă a unor   momente semnificative   din evoluția   
teritoriului municipiului Mangalia evidențiază: 

 Epoca "modernă" în care s-a configurat teritoriul Mangaliei așa cum se 
regăsește, în linii mari, în zilele noastre a relevat, aproape permanent, că după 
perioada înfloritoare a cetății antice Callatis, nu s-a mai dezvoltat decât o 
așezare modestă, adeseori fragilă, marcată de amprenta îndelungatei dominații 
otomane și afectată din când în când de evenimente istorice grave (războaie 
diverse); 

 Configurarea teritoriului acestei așezări s-a suprapus aproape indiferent peste 
ruinele cetății, lăsând vederii doar urme modeste care nu reușesc să exprime 
concludent importanța acesteia; 

 Lunga dominație otomană a teritoriului a influențat profund morfologia urbană, 
ocupațiile și tradițiile, scara aspirațiilor umane, fapt ce a determinat 
conservarea unui organism urban cu multe trăsături aproape rurale, singurele 
intervenții structurale ale epocilor moderne marcându-se aproape stângaci pe 
teritoriul intravilan al orașului; 

 Aspirațiile de loc central alimentate de atribuirea unor funcții administrative în 
teritoriu (reședință de plasă, capitală de raion sau de județ) nu au fost exprimate 
prin sistematizări teritoriale semnificative (crearea unor locuri centrale bine 
conturate, construirea unor instituții și/sau ansambluri cu arhitectură 
semnificativă), inserțiile din perioada postbelică aflându-se și astăzi într-o stare 
de relativă izolare față de context; 

 Singurul aspect care s-a făcut din ce în ce mai mult simțit în timp, în 
dezvoltarea Mangaliei a fost evidențierea vocației balneo-turistice pe care i-au 
favorizat-o pziționarea geografică și condițiile climatice. 

 

Se recomandă: 

 Controlul limitelor intravilane ale așezărilor componente (se includ stațiunile 
dintre Mangalia și 23 August); pentru a nu exceda ocuparea teritoriului din 
limitele administrative, în detrimentul conservării unor calități naturale ale spațiilor 
libere; 
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 Controlarea riguroasă a spațiilor de plaje și faleze, eliminând factori 
perturbatori ai stabilității acestora (factori generatori de eroziune costieră) și 
practic, aplicând cu exactitate prescripțiile Legii Zonelor Costiere; 

 Conservarea prin controlul construirii a tuturor perspectivelor valoroase, cu 
precădere ale celor ce includ vederi spre Marea Neagră; 

 Delimitarea materializată pe documente urbanistice în coordonate STEREO 
70 a tuturor siturilor, ansamblurilor și obiectivelor de patrimoniu construit și 
arheologice și a zonelor lor de protecție, precum și a zonelor naturale protejate; 

 Delimitarea unor zone construite protejate care să sprijine punerea în valoare 
a unor trăsături morfo-spațiale caracteristice, cu reglementarea echilibrată a 
restricțiilor și permisivităților (indici de ocupare și utilizare a terenurilor care 
să nu depășească excesiv valorile existente, înălțimi acordate cu cadrul 
ambiental și cu percepțiile vizuale interesante, controlul utilizării limbajului 
arhitectural în raport cu peisajul și cu trăsăturile culturale locale, etc.); 

 Propuneri de reamenajări ale unor spații publice (pavaje, reorganizări de spații 
verzi, refacerea imaginii unor fațade ale obiectivelor de interes public), urmărind 
crearea de plusvaloare pentru  acestea, în raport cu rolul urban și cu interesul 
public; 

 Studierea posibilităților de refacere, restaurare, revitalizare a unor 
ansambluri hoteliere din stațiunile-satelit, în concordanță cu calitățile 
arhitecturale, dar și cu posibilitățile structurale oferite de fiecare obiectiv; 
particularizat se pot gândi programe specifice de turism, utilizabile, fie de către 
proprietari/antreprenori, fie e către autoritățile publice, în cazul în care acestea au 
interes și drept de intervenție pe respectivele construcții și/sau ansambluri; 

 Conceperea utilizării/reutilizării uno spații libere sau construite pentru 
evenimente repetabile, care să construiască branduri ale stațiunilor (ex.: 
festivaluri, concerte, etc.); 

 

 

 Zonificarea funcțională a teritoriului intravilan în relație cu capacitățile 
portante ale terenurilor și a inter-relaționărilor prefigurate de vocațiile acestora 
(zone centrale – chiar și în stațiuni, zone de servicii publice, zone balneare, 
zone industriale, zone portuare, etc.); 

 Tratarea atentă, cu reglementări precise, a zonelor de faleze și plaje, în 
acord cu prescripțiile legale de ocupare și utilizare a zonelor costiere; 

 Reglementarea ocupării terenurilor de pe ariile sub care se află vestigii 
arheologice; conservând posibile urme valoroase, reprezentative, precum și pe 
teritoriile aferente zonelor de protecție ale acestora; 

 Conservarea reglementată strict a vestigiilor arheologice descoperite sau care 
se pun în evidență odată cu realizarea unor lucrări de amenajări diverse; 
respectarea obligativității descărcării de sarcină arheologică; 

Reguli privitoare la modul de construire şi amenajare pentru punerea în 

valoare a elementelor protejate/protejabile 
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 Controlul oricăror intervenții în zone protejate sau de protecție a unor 
monumente, ansambluri, situri de către personal specializat în domeniul protecției 
patrimoniului și atestat de către MCIN; 

 Restricționarea definitivă a îndesirilor de construcții, în special în stațiuni; 

 Reglementarea atentă a spațiilor de parcări, luând în considerare exercitarea 
funcțiunii turistice, concomitent cu alte funcțiuni urbane; 

 Conservarea atentă a spațiilor verzi aferente ansamblurilor turistice sau a 
celor de locuințe; 

 Restricționarea construirii pe terenuri cu risc de eroziune și/sau alunecare; 

 Reglementarea construirii pe parcele.raportată la așezarea față de aliniament 
sau față de limitele laterale/posterioare, cu prevederea strictă a regimurilor de 
aliniere  în cadrul unor zone cu ansambluri construite  sub forma unor compoziții 
omogene; 

 Restricționarea anvelopării fațadelor hotelurilor sau ale altor edificii publice 
reprezentative, cu scopul izolării termice; eventuale "re-fațadizări" sau modificări 
de volume sau forme ale clădirilor din stațiunile existente se vor autoriza 
numai sub controlul respectării RLU aferent PUG, efectuat de reprezentații 
serviciului de urbanism al Primăriei Municipiului Mangalia, chiar dacă 
proprietatea obiectivelor este privată;. 

 Recomandări reglementate privind stiluri arhitecturale, concepții stilistice, 
cromatică, materiale, publicitate, sugerând prin RLU, adecvarea la zona litorală 
și interzicând orice denaturare a peisajului  prin adoptarea unor concepții 
nepotrivite. 

 

Se propun pentru clasare următoarele clădiri/ ansambluri considerate valoroase și 
reprezentative: 

 Ansamblul Hotel Amfiteatru- Belvedere Olimp 

 Structurile hoteliere aferente stațiunii Cap Aurora (Diamant, Onix, Rubin, 
Agat, Coral, Topz, Cristal, Opal etc.) 

 Casa de cultură Mangalia 

Pentru acestea se instutie zonă de protecție conform planșei de Reglementări. 

 

 

 

ZP 1- A.Obiectul protectiei: "Oraşul antic Callatis",  

CT-I-s-A-02696 Situl arheologic "Oraşul antic Callatis", municipiul 
MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie 
şi intrarea în portul comercial  



224 

 

 

CT-I-m-A-02696.01 Cetatea romană şi romano-bizantină sec. I - VII p. Chr., 
municipiul MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, 
Geamie Epoca romană şi şi intrarea în portul comercial  

CT-I-m-A-02696.02 Morminte hypogee paleocreştine cu inscripţii, municipiul 
MANGALIA,Pe şoseaua spre Albeşti, în zona intersecţiei cu str. Vârtejan, în 
dreptul Fabricii de lapte, staţia de betoane şi de biogaz, sec. VI – VII,  Epoca  
romano-bizantină  

CT-I-m-A-02696.03 Bazilică, municipiul MANGALIA, La S de stadion, lângă 
zidul incintă (latura de N), sec. V - VI p. Chr. Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.04 Clădire sec. V - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În 
marginea de SE a stadionului, Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.05 Necropolă sec. IV - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În 
marginea de V a oraşului, între calea ferată, drumul spre Albeşti şi grajdurile CAP, 
Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.06 Zidul de apărare al cetăţii Callatis, municipiul MANGALIA, 
La S de oraş, lângă staţia de decantare, sec. VI a. Chr. - V p. Chr. Epoca greco-  

romană  

CT-I-m-A-02696.07 Necropola tumulară, municipiul MANGALIA, Între cartierul 
"Colonişti" şi Topitoria de in, în marginea oraşului ( cuprinzând lacul Blebea) sec. 
III - I a. Chr. Epoca elenistică  

CT-I-m-A-02696.08 Colonia greacă Callatis, municipiul MANGALIA, Între 
Sanatoriul balnear, Casa Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul 
comercial, de sec. IV - I a. Chr. Epoca greacă  

CT-I-m-A-02696.09 Mormântul "cu papirus”, municipiul MANGALIA În partea de 
V a stadionului, lângă Muzeu, sec. IV - I a. Chr. Latčne  

CT-I-m-A-02696.10 Necropolă, municipiul MANGALIA, Zona stadionului şi a 
Sanatoriului TBC, sec. IV - II a. Chr. Epoca elenistică  

CT-I-m-A-02696.11 Mormântul cu boltă (scitic), municipiul MANGALIA, Pe 
malul lacului Mangalia, la V de satul 2 Mai, sec. IV - III a. Chr. Latčne  

CT-I-m-A-02696.12 Zid de incintă, municipiul MANGALIA Pe latura de S a 
stadionului, sub hala centrală şi piaţa actuală, sec. IV a. Chr. Epoca romană 

 

- Suprafata zonei protejate : cca 170 ha 

- Modul de delimitare:  prin bornare şi marcare sistematizată, în colaborare şi 
sub supravegherea specialiştilor Muzeului Judeţean Constanţa şi  a Muzeului de 
Arheologie Mangalia. 

 Functiuni admise : în zonele rămase neconstruite, unde rezervaţia 
arheologică poate fi prezentată liber (după parcurgerea unui nou proces de 
restaurare – consolidare), trebuiesc interzise cu desăvârşire orice tip de 
construcţii sau amenajări, altele decât cele legate de conservarea sau valorificarea 
obiectivelor arheologice. 
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 În zonele unde suprapunerea de locuire există, trebuie limitată la maxim 
posibilitatea degradării subsolului arheologic prin săparea de beciuri, subsoluri 
chiar canale tehnice, iar când acestea sunt imperios necesare, ele nu se vor face 
decât după cercetarea exhaustivă şi descărcarea de sarcină arheologică. 

 Functiuni interzise: orice activitate de tip industrial si agricol de natură să 
aducă atingere, fie şi parţial siturilor arheologice;  

 Conditionare la autorizare : descarcare de sarcina istorica, aviz CNMI; 

 

ZP 2 

Obiectul protectiei : CT-II-a-A-02901 Ansamblul geamiei "Esmahan Sultan", 
municipiul MANGALIA, Str. Oituz 1, 1590  

CT-II-m-A-02901.01 Geamia "Esmahan Sultan", municipiul MANGALIA, Str. 
Oituz 1, 1590 

CT- II-m-A- 02901,02 Cimitirul musulman  

CT-II-m-B-02902 Şcoală, municipiul MANGALIA, Str. Oituz 2, înc. sec. XX  

 

CT-II-s-B-02899 Sit urban, municipiul MANGALIA Str. Frumoasei, Pârvan V.,  

Mărăşeşti, Alecsandri V., Eminescu M., 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul, 
Delfinului  

 

CT-II-m-A-02897 Casa Mehmet Hagi Ismail, municipiul MANGALIA, Str. 
Delfinului 12, sf. sec. XVIII  

CT-II-m-B-02898 Casa Şerban, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 16, sf. sec. 
XIX  

CT-II-m-B-20161 Casă, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 22, 1897  

 

CT-II-m-B-02900 Biserica "Sf. Gheorghe”, municipiul MANGALIA, Str. Mihai 
Viteazul 7, 1914 - 1929  

- Modul de delimitare : pe limite cadastrale  

    

  Functiuni admise : locuire şi funcţiuni complementare, servicii, comerţ, 
alimentaţie publică, circulatie carosabilă şi pietonală, reţele edilitare, spaţii 
plantate cu rol  decorativ şi de protectie;  

 Functiuni interzise: activităţi industriale şi de depozitare cu excepţia 
activităţilor meşteşugăreşti; 

 Conditionari la autorizare : aviz DJCCPCN  Constanţa . 

- Regim maxim de înălţime : P + 1; 
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- Module volumetrice maxime: 8 x 15, Se recomandă modul tradiţional de 
folosire a parcelei, cu front spart la stradă şi orientarea clădirii în lungul lotului; 

- POT  maxim : 40 % ; CUT = 0,80 ; Nr. niv. = 2 

- Se interzice comasarea parcelelor; 

- Acoperişurile : în două/ patru ape; 

- Invelitoare : material ceramic;  

- Se recomandă păstrarea raportului plin / gol la faţade, conform construcţiilor 
existente în zonă;  

- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuante pastelate, calde, 
deschise; 

 

Pentru situri, monumente arheologice și tumuli izolați se instituie o zonă de 
protecție de 200 m. Pentru restul zonei maritime limitrofe municipiului 
Mangalia se va institui o zonă de protecție preventivă de 100m. 

Pentru situl submers cod CT-1-S-A-02561 se instituie o zonă de protecție de 
100 m de la țărm.  

Toate documentațiile întocmite asupra monumentelor istorice, siturilor 
arheologice, situl urban, inclusiv a clădirilor și ansamblurilor propuse spre 
clasare ca monumente istorice, și zonele de protecție ale acestora vor fi 
transmise spre avizare la Ministerul Culturii prin Direcția Județeană pentru 
Cultură Constanța. 

 

Pe toată suprafața introdusă în intravilan delimitată de coordonate stereo-70 
conform Studiului Arheologic și preluată în cadrul Planșei de Reglementări 
Urbanistice, se va solicita cf.leg.50/1991 în certificatul de urbanism avizul 
DJPCCPCN Constanța. 

Pentru complexele arheologice identificate anterior, în conformitate cu 
reperele STEREO 70 se vor efectua cercetări arheologice preventive necesare 
obținerii certificatului de descărcare de sarcină. 
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ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ 

Evoluţia teritoriului intravilan şi a configuraţiei funcţionale a localităţii 
este evidenţiată în următorul tabel comparativ în structura intravilanului existent şi 
cea a intravilanului propus: 

 ZONE FUNCTIONALE 

HA 

existent propus 

Locuinte si functiuni complementare 334.99 40078 

Unitati industriale si depozite 143.32 166,44 

Unitati agro - zootehnice 71.86 93,53 

Institutii si servicii de interes public 463.07 571,30 

Cai de comunicatie 214.08 177,62 

Cai de comunicatie si transport feroviar 38.8 38,08 

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 545.34 776,45 

Gospodarie comunala, cimitire 54.21 58,17 

Zona cu destinatie speciala 182.11 195,38 

Ape 141.67 359,62 

Plaje - 52,30 

TOTAL intravilan 2439.09 2896.70 

 
 

 ZONE FUNCTIONALE PROPUSE  Indicativ suprafata mp 
suprafata 
ha  

procent din 
total 

Locuinte si functiuni complementare 

L1a, L1b, L2, 
L3. (M1a, 
M1b, M2, 
M3, M4)/2 4053746.439 

400,78 13.84% 

Zona mixta (M1,M2,M3,M4)  1213073.681 121.31   

Unitati industriale si depozite A1, A2 1635415.937 166,44 5.75% 

Unitati agro - zootehnice A3 1400340.613 93,53 3,23% 

Institutii si servicii de interes public 

C1, C2, IS1, 
IS2, IS3a, 
IS3b, IS3c, 
IS3d, At1, 
At2, At3, 
At4, (M1a, 
M1b, M2, 
M3, M4)/2 

5621141.372 571,30 19.72% 

C1, C2   85460.535 8.55   

IS1, IS2, IS3a, IS3b, IS3c, IS3d   4735393.169 543,37   

At1, At2, At3, At4,   193750.827 19.38   
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Cai de comunicatie 

T1a, T1b, 
restul de 
suprafata? - 
Splaje 

2263534.746 177,62 6,13% 

Cai de comunicatie si transport 
feroviară T2 380751.74 38.08 1.31% 

Cai de comunicatie si transport naval T3 70282.583 7.03 0.24% 

Spatii verzi, sport, agrement, 
protectie 

V1a, V1b, 
V1c, V1d, V2, 
V3 6839234.15 776,45 26,80% 

Gospodarie comunala, cimitire G1, G2, 608482.648 58,17 2.01% 

Zona cu protectie speciala S1, S2, S3 1953838.986 195.38 6.74% 

Ape   3596246.66 359.62 12.41% 

Terenuri agricole intravilan   0 0.00 0.00% 

Plaja    544044.227 52,30 1.81% 

total intravilan   28967060.1 2896.7   

 

Teritoriul intravilan a fost extins de la 2439.00 ha la 2986.70 ha.  

 

Plajele aparțin și sunt în administrarea Apele Române. 

 

ZONE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ 

Ministerul Apărării Naționale are în administrare pe teritoriul administrativ 
al Municipiului Mangalia, imobilele nr. 1521, 1302, 1373, 3481, 2439, 2294, 1308, 
1669, 2749, 870, 3512, 2440, 2745, 5079, 5080, 5274, 540, 2420, 1275, 3542, 2887, 
1468, 2295, 2815, 2586, 3033, 3034 Mangalia, în suprafață totală de 180.50 ha. În 
zona acestora se va permite construirea numai cu avizul Statului Major General.  

Ministerul Afacerilor Interne are ca obiective pe teritoriul municipiului 
Mangalia sediile unităților de poliție, pompieri, jandarmi, poliția de frontieră și 
Hotelul Diana (stațiunea Saturn). 

 

În raport cu silueta și configurația existentă a orașului Mangalia și stațiunilor 
componente, se disting următoarele recomandări: 
- Mangalia: conservarea înălțimii constante de-a lungul bulevardelor structurante și 
a străzilor secundare care crează perspective directe către mare, cu posibilitatea de 
inserție a unor accente punctuale care să marcheze traseul arterelor sau unele capete 
de perspectivă 
- Saturn: conservarea zonelor neconstruite dintre complexele hoteliere de pe faleză 
astfel încăt să fie menținute culoarele de vizibilitate indirectă către mare; 
posibilitatea de inserare a unor accente de înălțime punctuale de-al ungul principalei 
axe structurante (capete de perspectivă dinspre mare) 
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- Venus: conservarea zonelor cu rol în asigurarea unei percepții coerente și susținute 
de-a lungul principalului bulevard structurant, caz în care se recomandă menținerea 
acestor zone fără introducerea de noi elemente; posibilitatea de inserare a unor 
dominante de înălțime sau volum în zonele de articulare a stațiunii; posibilitate de 
inserare a unor accente înalte în raport cu marea. 
- Cap Aurora: Se recomandă conservarea integrală a ansamblului. 
- Jupiter: Menținerea nealterată a câmpului structural generat de Hotel Capitol și 
conservarea accentului de înălțime- nu se recomandă inserția în proximitate a unor 
alte dominante de volum sau înălțime care să concureze cu imaginea și silueta 
creată de acesta; accentuarea relației cu marea și a axei structurante a stațiunii prin 
inserarea unor accente de înălțime; conservarea direcțiilor de perspectivă directe/ 
indirecte căre mar (menținerea acestor culoare necosntruite). 
- Neptun: Menținerea caracterului preponderent neconstruit a axei principale de 
acces către plajă (aleea Steaguri și capătul de perspectivă de pe plajă constituit și ca 
reper: Steagurile); posibilitatea de inserarea a unor dominante de înălțime pe 
parcursul de acces către plajă (simtric); conservarea regimului de înălțime existent 
și a configurației actuale în cadrul zonelor hoteliere care bordează bulevardul 
Trandafirilor; posibilitatea inserării unei dominante de înălțime/ volum care să 
macheze articularea stațiunii cu Olimp (accesul în stațiune dinspre Gară); 
conservarea zonei de vile de pe faleză;  
- Olimp: conservarea configurației ansamblului Belvedere- Amfiteatru- Panoramic; 
menținerea tipologiei de inserare a dotărilor turistice- accente de înălțime punctuale. 
 
 
 
 
Este de retinut atat lipsa unor accente importante la nivelul orasului care sa 
impuna prin ierarhizare o serie de campuri structurale, cat si necesitatea 
exploatarii configurației spațiale actuale prin accente dispuse in zonele cheie, 
pentru a realiza o imagine urbana si coerenta. Totodata, liniile majore de forta 
ale structurii configurativ – spatiale pot fi exploatate prin valorificarea unor 
amplasamente privilegiate care au un ridicat potential de configurare spatial-
volumetrica. 
 
 
PROPUNERI PENTRU STRATEGII DE INTERVENTIE  CU PRIVIRE LA 
CONSTITUIREA UNEI IMAGINI NOI LA NIVELUL STRUCTURII 
URBANE 
Configuratia actuala si directiile de dezvoltare care se prefigureaza la nivelul 
structurii urbane impun crearea unei retele de poli de atractie (repere urbane) 
materializate in plan urbanistic atat la nivel functional cat si volumetric. In 
functie de asezarea lor in raport cu faleza/ plaja, acesti poli urbani trebuie sa 
fie ierarhizati atat functional cat si volumetric, alcatuind o retea de puncte de 
interes marcate de dominante de configuratie (planșa 11). 
Elementul de legatura directa intre acesti poli, liantul functional, va trebui sa 
se constituie intr-o retea de spatii publice care sa se poata materializa in cadrul 
unui zonning ce va cuprinde arealele ce sunt necesare a suferi modelari si 
interventii urbane, in vederea reducerii discrepantelor volumetrice si de 
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imagine in cadrul fondului construit existent precum și integrarea acestora în 
cadrul complexelor turistice existente. 
Realizarea in etape a acestei actiuni de constructie / reabilitare / modernizare a 
fondului construit va conduce in final la realizarea unei noi structuri 
configurativ-spatiale, axata pe relatii directe intre zone și între oraș și mare, 
asigurand continuitatea atat functionala cat si la nivel de imagine, contribuind 
la definitivarea unei imagini coerente a zonei litorale. 
 
 
Precizări privind ansamblurile turistice existente: 
În raport cu silueta și configurația existentă a orașului Mangalia și stațiunilor 
componente, se disting următoarele recomandări: 

- Mangalia: conservarea înălțimii constante de-a lungul bulevardelor structurante și 
a străzilor secundare care crează perspective directe către mare, cu posibilitatea de 
inserție a unor accente punctuale care să marcheze traseul arterelor sau unele capete 
de perspectivă 

- Saturn: conservarea zonelor neconstruite dintre complexele hoteliere de pe faleză 
astfel încăt să fie menținute culoarele de vizibilitate indirectă către mare; 
posibilitatea de inserare a unor accente de înălțime punctuale de-al ungul principalei 
axe structurante (capete de perspectivă dinspre mare) 

- Venus: conservarea zonelor cu rol în asigurarea unei percepții coerente și susținute 
de-a lungul principalului bulevard structurant, caz în care se recomandă menținerea 
acestor zone fără introducerea de noi elemente; posibilitatea de inserare a unor 
dominante de înălțime sau volum în zonele de articulare a stațiunii; posibilitate de 
inserare a unor accente înalte în raport cu marea. 

- Cap Aurora: Se recomandă conservarea integrală a ansamblului. 

- Jupiter: Menținerea nealterată a câmpului structural generat de Hotel Capitol și 
conservarea accentului de înălțime- nu se recomandă inserția în proximitate a unor 
alte dominante de volum sau înălțime care să concureze cu imaginea și silueta 
creată de acesta; accentuarea relației cu marea și a axei structurante a stațiunii prin 
inserarea unor accente de înălțime; conservarea direcțiilor de perspectivă directe/ 
indirecte căre mar (menținerea acestor culoare necosntruite). 

- Neptun: Menținerea caracterului preponderent neconstruit a axei principale de 
acces către plajă (aleea Steaguri și capătul de perspectivă de pe plajă constituit și ca 
reper: Steagurile); posibilitatea de inserarea a unor dominante de înălțime pe 
parcursul de acces către plajă (simtric); conservarea regimului de înălțime existent 
și a configurației actuale în cadrul zonelor hoteliere care bordează bulevardul 
Trandafirilor; posibilitatea inserării unei dominante de înălțime/ volum care să 
macheze articularea stațiunii cu Olimp (accesul în stațiune dinspre Gară); 
conservarea zonei de vile de pe faleză;  

- Olimp: conservarea configurației ansamblului Belvedere- Amfiteatru- Panoramic; 
menținerea tipologiei de inserare a dotărilor turistice- accente de înălțime punctuale. 
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Trasee turistice potențiale6 
In vederea cresterii atractivitatii zonei Mangalia, respondentii au fost rugati sa 
indice cateva trasee pe care le-ar putea urma un turist sosit in zona de sud a 
litoralului romanesc. 
Printre acestea se numara:  

- Portul turistic Mangalia – Herghelia Mangalia – statiuni din sudul litoralului  

- Muzeul “Callatis” – Portul Turistic Mangalia – Delfinariul din Constanta – Cazino 
(Constanta)  

- Telegondola din Mamaia– Agua Magic – Delfinariu (Constanta) - Cazino 
(Constanta) –Muzeul “Callatis – Portul Turistic Mangalia   

- Muzeul “Callatis” – statiunile din sudul litoralului romanesc – muzee din 
Constanta – Portul Turistic Tomis  

- Padurea Comorova – Muzeul “Callatis – Costinesti – Sanatoriul Techirghiol – 
Muzeul de Istorie Constanta 

- muzee din Mangalia – muzee din Constanta – manastirile din sudul Dobrogei (Sf. 
Andrei si  Dervent)  

- Mangalia – Constanta – Topalu – Capidava  

- Statiuniunile din sudul litoralului – Planetariu – Delfinariu – Tabara Navodari   

- Portul Turistic Mangalia – Muzeul “Callatis” – Parc distractie din Mangalia – 
statiunile din sudul litoralului   

- lacurile din jurul Mangaliei – Muzeul “Callatis” – vestigiile arheologice  

- Moschee – Herghelia Mangalia– localitatea Pestera  

- Pestera Limanu - Padurea Hagieni – statiunile din sudul litoralului  

- Mangalia - Adamclisi și Mangalia – Tulcea - Delta Dunarii 

 

3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 

Litologia 

                                                 
6  Date rezultate din STUDIU SOCIOLOGIC  PRIVIND TURISMUL TRANSFRONTALIER  IN ZONA 
MANGALIA - BALCHIK   DIN CADRUL PROIECTULUI  „CENTRUL DE DEZVOLTARE AL 
TURISMULUI TRANSFRONTALIER  ROMANIA –BULGARIA”  PHARE CBC 2005 RO/017-535.01.01.02 
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Pe baza lucrarilor executate anterior in zona orasului Mangalia functie de 
pamânturile care formeaza terenul de fundare si zona activa a viitoarelor fundatii au 
fost conturate urmatoarele zone: 

• Zona cu depozite loessoide grupa A care se taseaza suplimentar la umezirea 
suplimentara a terenului sub actiunea incarcarilor repartizate din fundatii sau alte 
incarcari exterioare. A fost identificata prin lucrarile geotehnice executate anterior 
in zona statiuniulor turistice Saturn, Olimp, Jupiter si pe teritoriul orasului Mangalia 

Stratul de loess se extinde pâna la adâncimi de 2.00 (statiunea Saturn) - 12.00 m 
(statiunea Jupiter). 

Sub stratul de loess apare un complex argilos sau zona de alterare a calcarelor 
sarmatiene. 

Uneori in suprafata apar depozite de umplutura ce pot atinge grosimi de 4.50 m 
(strada I.C.Bratianu — Mangalia). 

Nivelul hidrostatic se situeaza la adâncimi de 0 (zona Mlastina Mangaliei) pâna la 
19 m (statiunea Olimp). 

• Zona cu argile cafenii roscate a fost identificata pe raza localitatii Neptun, acestea 
regasindu-se in adâncime pâna la cca 7.00 m unde se dispun peste calcare 
sarmatiene alterate la partea superioara. 

Nivelul hidrostatic apare la adâncimi de 7 — 13.00 m fiind in interdependenta cu 
nivelul Marii Negre. 

• Zona in care stratul de fundare este constituit din calcare, identificata pe raza 
statiunii Venus, unde zona de alterare a calcarelor a fost interceptata la adâncimi de 
cca 0.50 m. 

Conditiile de teren 

Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii 
geotehnice, indicativ NP 074/2002 si STAS 1243-88, Clasificarea si identificarea 
pamânturilor, pamânturile se incadreaza astfel: 

• Loess grupa A — terenuri medii de fundare 

Complex argilos cafeniu roscat plastic vârtos <activ foarte activ cu umflari si 
contractii mari>, teren mediu dificil de fundare 

• Calcare sarmatiene alterate , teren bun de fundare 

• umpluturi neomogene - terenuri improprii de fundare 

Zonarea geotehnica 

Conform elementelor cadrului natural si al fenomenelor de risc natural si antropic 
identificate pe teritoriul orasului Mangalia, s-au conturat urmatoarele zone (plansa 
nr.4.1 — 4.3): 

• Zone improprii amplasarii constructiilor reprezentate prin: 

- zonele de curs ale re]elei hidrografice cu banda de protectie delimitata conform 
Legii Apelor completata cu Legea 112/2006; 

- zona lacurilor limanice; 
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- zonele de faleza cu panta mare dinspre tarmul Marii Negre si de pe malurile 
lacului Mangalia; 

- zonele afectate de trasee de utilitati (linii electrice, conducte mari de aductiune a 
apei) 

• Zone bune de construit cu amenajari speciale, reprezentate prin zone 
depresionare si zone afectate de fenomene de inundabilitate adiacente Mlastinei 
Mangalia. 

 

Pentru zonele inundabile, amenajarile ce urmeaza a fi executate constau din lucrari 
de drenare a apei sau redimensionarea retelei de canalizare pluviala si ridicarea 
cotei amplasamentului constructiilor. 

Pentru terenurile loessoide grupa A se va proceda la imbunatatirea terenului de 
fundare prin compactarea terenului de fundare. 

In zonele afectate de umpluturi neomogene, se va cobori cota adâncimii de fundare 
pâna la terenul natural, sau se va proceda la imbunatatirea terenului de fundare prin: 

- confectionarea unei perne din material omogen compactat (loess, balast, piatra 
sparta). 

La proiectarea fundatiilor viitoarelor constructii se vor avea in vedere urmatoarele 
recomandari: 

- Amenajarea terenului, se va face de asa maniera incât sa asigure evacuarea rapida 
a apelor din precipitatii catre reteaua de canalizare pluviala, prin rigole sau catre 
emisarii din zona. 

Strat de fundare recomandat : 

- loessuri grupa A, cu compresibilitate foarte mare si tasari mari; 

- argila cafenie sau roscata activa (PUCM), pamânturi cu compresibilitate medie — 
mare; 

- calcar alterat; 

- teren imbunatatit (perna din material omogen); 

- Adâncime de fundare incepând cu Df = 0.80 m (adâncimea maxima de inghet, 
conform STAS 6054/77. 

Presiunea conventionala recomandata conform STAS 3300/2-85, anexa B tabelele 
15, 17 si 18 pentru latimi ale fundatiilor B = 1.00 m este variabila functie de 
conditiile specifice fiecarui amplasament in parte. 

La proiectarea fundatiilor se vor prevedea centuri armate la cota terenului 
sistematizat si la partea superioara a fundatiilor mai ales in situatia terenului de 
fundare constituit pamânturi argiloase. 

In cazul fundarii pe pamânturi active — foarte active se vor respecta masurile 
speciale impuse de NE 0001-96: Cod de proiectare si executie pentru constructii 
fundate pe pamânturi cu umflari si contractii mari. 
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Conform STAS 7335 / 3 - 85 cu privire la agresivitatea terenului fata de retelele 
metalice ingropate se considera : 

- agresivitate mare , argila prafoasa, argila 

- agresivitate medie, loess , umplutura 

- agresivitate mica, calcare 

 

RECOMANDARI: 

Recomandări pentru administrația publică locală: 

 Proiectul pentru autorizarea construcțiilor se va face pe baza unui studiu 
geotehnic întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în 
parte. 

Pentru construcțiile încadrate în categorile de importanță normală, deosebită și 
excepțională se va face verificarea de către un verificator Af atestat MTCT. 

 

Zone afectate de cutremure de pământ 

 Condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor în raport cu gradul de 
seismicitate, distanțele dintre clădiri, regimul de înălțime, sistemul tehnic 
constructiv, tipul fundațiilor și adâncimea de fundare sunt diferite de la o zonă la 
alta și ele se stabilesc pe baza proiectelor executate de către specialiști atestați. 

Funcție de condițiile geotehnice specifice pe zone, proiectarea construcțiilor ce 
urmează a se executa sau a construcțiilor existente ce necesită lucrări de consolidare 
se va face în conformitate cu prevedrile normativului P100 / 2006 și a OG.nr. 
20/1994. 

 

Zone afectate de fenomene de inundabilitate 

 Pentru zonele inundabile, se recomandă execuția unui drenaj corespunzător 
al apelor dinspre Mlaștina Mangaliei. 

 

Riscul antropic 

La amplasarea construcțiilor în apropierea liniilor electrice, se va solicita avizul de 
la Electrica S.A. La amplasarea construcțiilor în apropierea conductelor mari de apă 
se va respecta distanța impusă de Instituțiile abilitate locale și Apele Române. La 
sistematizarea teritoriului se va ține cont de traseele de utilități și zonele de protecție 
ale diferitelor obiective din zonă, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate 
mare iar la autorizarea proiectelor de construcție se va solicita avizul de la 
instituțiile competente. 
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3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

3.9.1. Amenajarea bazinului hidrografic 

Propunerile de noi lucrări hidrotehnice pe teritoriul administrativ al 
municipiului Mangalia se regăsesc în prevederile de dezvoltare şi amenajare a 
bazinului hidrogrfic Dobrogea Litoral. Amenajarea bazinului hidrografic se află în 
curs de desfăşurare prin elaborarea Schemei Directoare de Management şi 
Amenajare a Bazinului Hidrografic Dobrogea - Litoral. Lucrările propuse sunt 
lucrări de protecţie şi consolidare a falezelor, precum şi lucrări de apărare împotriva 
inundaţiilor. 

Principalele lucrări hidrotehnice propuse şi aprobate pe teritoriul 
administrativ al oraşului sunt: 

Termen mediu 

 lucrări de stopare a eroziunilor plajelor litoralului, pe zona Jupiter – Venus, 
lucrări care cuprind: 0,22km dig, 0,236km refacere dig, 0,10km zid de 
sprijin; 

 lucrări de protecţie şi consolidare a falezei pe zona Olimp nord, lucrări care 
cuprind: 3.600m2 protecţie taluz, 0,589km diguri, 0,63km zid de sprijin. 

Termen lung 

 lucrări de consolidare a falezelor în zona oraşului Mangalia, pe o lungime de 
7,0km; 

 reabilitare construcţii de la nodul hidrotehnic Balta Mangaliei (descărcare 
ape) în zona staţiunii Saturn, acţiune care cuprinde: supraînălţare dig pe 
lungimea de 1,4km, sistem drenaj, construcţie gură de debuşare în mare; 

 protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în 
zona oraşului Mangalia, prin protecţia plajei pe 7,0km lungime. 

Lucrările prezentate sunt extrase din Volumul 6 – „Managementul riscului 
la inundaţii” al documentului „Studii privind determinarea acţiunilor, măsurilor, 
opţiunilor şi soluţiilor pentru atingerea obiectivelor gestionării integrate a 
resurselor de apă ale bazinelor hidrografice” - Districtul de bazin hidrografic 
Dobrogea-Litoral, (2009), parte componentă a Planului de Amenajare a Districtului 
de bazin hidrografic Dobrogea – Litoral. 

 

3.9.2. Echiparea hidroedilitară – alimentare cu apă şi canalizare ape uzate  

Pentru îmbunătăţirea asigurării cu apă potabilă a populaţiei oraşului sunt 
necesare acţiuni de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a sistemului centralizat de 
alimentare cu apă existent. Principalele acţiuni propuse pentru realizarea 
obiectivului prezentat sunt extrase din „Planul integrat de dezvoltare urbană a 
municipiului Mangalia”, realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor  - poli urbani de 
creştere, Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare urbană. 
Planul are următoarele prevederi legate de echiparea hidroedilitară: 
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 reabilitarea şi modernizarea reţelelor de distribuţie apă potabilă, inclusiv 
reechiparea puţurilor forate de apă la toate captările de apă existente; 

  executarea de lucrări pentru mărirea debitelor de apă în zonele în care s-au 
înregistrat creşteri considerabile de consum;  

 modernizarea echipamentelor de pompare a apei potabile la toate obiectele 
din sistemul de alimentare cu apă.  

Pe lângă propunerile din Planul Integrat, se recomandă realizarea 
propunerilor făcute în documentaţia de Plan Urbanistic General al municipiului 
Mangalia elaborată în anul 1997, de către S.C. PRO URBA S.R.L. Constanţa, şi 
anume: 

 reabilitarea aducţiunilor de apă, prin înlocuirea tronsoanelor de conducte 
care produc dese avarii; 

 realizarea unui rezervor tampon cu capacitatea de 5.000m3 în staţia de 
captare Albeşti; 

 finalizarea rezervorului de apă potabilă de 5.000m3 din complexul 
înmagazinare - pompare  Mangalia; 

 înlocuirea reţelelor de distribuţie a apei potabile în centrul oraşului şi în 
staţiunile turistice; 

 înlocuirea parţială a echipamentului de pompare din staţiile de pompare apă 
uzată; 

 reabilitarea staţiei de pompare ape uzate SPU 3 din staţiunea Venus, 
deoarece aceasta este compromisă din punct de vedere fizic; 

 înlocuirea tronsoanelor uzate de la conductele de refulare a apei uzate; 

 înlocuirea tronsoanelor uzate din reţeaua de canalizarea uzată menajeră din 
staţiunile Venus, Saturn, Jupiter.  

   

În extinderile de intravilan propuse în documentaţia de Plan Urbanistic 
General care se elaborează sunt estimaţi 3.000 de consumatori de apă potabilă, 
distribuiţi astfel: 500 de persoane în zona de locuit, 1.000 turişti în instituţii publice 
cu regim turistic, 1000 turişti în zonele de agrement şi 500 persoane  în zona de 
comerţ şi deservire. 

Alimentarea cu apă 

Cantitatea de apă potabilă, debitele de apă uzată menajeră şi pluvială din 
zona nou propusă sunt calculate conform prevederilor normelor în vigoare şi au 
următoarele valori: 

 necesar de apă pentru nevoi publice şi gospodăreşti de  423,1m3/zi (4,9 l /s) 
debit zilnic maxim;  

 rezerva intangibilă de incendiu de 699m3/zi (8,1 l/s), luând în considerare 
debitele pentru incendii interioare, exterioare şi stingerea incendiilor prin 
instalaţii de sprinklere; 
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 rezerva de apă potabilă de 646,5m3, care cuprinde volumul de apă pentru 
compensarea variaţiei consumului zilnic (211,5m3) şi volumul de apă 
necesar stingerii incendiilor (453m3). Înmagazinarea acestui volum de apă se 
face în două rezervoare cu capacităţi de 250m3 şi 400m3; 

 cerinţa de apă la sursă este de 1.380,7m3/zi (16 l/s), din care se asigură 
debitul zilnic maxim (423,1m3/zi), rezerva intagibilă pentru incendiu 
(699m3/zi) şi pierderile tehnice admisibile ale sistemului de apă. 

Canalizarea apelor uzate 

 debitul zilnic maxim de apă uzată este de 1.380,7m3/zi (16 l/s); 

 debitul pluvial este de 6,2m3/s. 

Soluţia de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate din aceste zone este 
aceea de branşare, respectiv racordare la sistemele de apă şi canalizare ale oraşului. 

Ca urmare, este necesară mărirea capacităţii surselor de apă pentru 
asigurarea cerinţei de apă din zonă de 16 l/s şi mărirea capacităţii de stocare a 
rezervei de apă cu rezervoarele de 250m3 şi 400m3. 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile din zona nou propusă este amplasată 
pe noua tramă stradală, este din PEHD, este echipată cu cămine de vane de linie, de 
aerisire şi golire, cu hidranţi subterani pentru incendiul exterior, amplasaţi pe reţea 
la distanţă de maxim 120m între ei (normativ NP086-05) şi cu cămine de apometre.. 

Canalizarea apelor uzate se face prin sistem divisor. Apele uzate menajere 
sunt canalizate printr-o reţea din tuburi de PVC, este echipată cu cămine de vizitare, 
cămine la intersecţia canalelor, cămine la schimbarea de direcţie, precum şi cămine 
de racord. Apele uzate sunt evacuate gravitaţional sau prin pompare, funcţie de 
configuraţia teritoriului, către reţeaua de canalizare a oraşului. Pentru a putea primi 
şi trata surplusul de apă uzată primit, staţia de epurare necesită extinderea capacităţii 
de epurare. 

Apele pluviale sunt canalizate prin reţea separată şi sunt evacuate 
gravitaţional sau prin pompare în reţeaua de canalizare pluvială a oraşului. 

Soluţiile propuse vor fi puse în aplicare după primirea acceptului 
administratorului serviciilor de apă şi canalizare al oraşului Mangalia. 

De asemenea, soluţiile propuse vor fi definitivate prin studii de fezabilitate, 
care vor da soluţia optimă din punct de vedere tehnic şi economic.  

Legislaţia în vigoare pe baza căreia sunt determinate cantităţile de apă 
potabilă şi apă uzată este: 

 SR 1343-1/2006 – Alimentare cu apă. Determinarea cantităţilor de apă 
potabilă pentru localităţi urbane şi rurale; 

 STAS 1478/1990 – Instalaţii sanitare. Alimentări cu apă la construcţii 
civile şi industriale; 

 SR 1846-1/2006 – Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape 
uzate de canalizare; 
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 SR 1846-2/2007 – Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape 
meteorice; 

 STAS 9470/73   - Hidrotehnică.  Ploi maxime. Intensităţi, durate, 
frecvenţe; 

 STAS 4165/88 – Rezervoare de beton armat şi beton precomprimat;  

 SR 8591/1997 – Reţele edilitare subterane – Condiţii de amplasare;     

 HG 930/2005 – Norme specifice privind caracterul şi mărimea zonelor de 
protecţie sanitară şi hidrogeologică; 

 NP 086-05 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea 
instalatiilor de stingere a incendiilor. 

Pentru păstrarea calităţii apei potabile distribuite este necesară instituirea sau 
păstrarea zonelor de protecţie sanitară la obiectele din sistemul de alimentare cu 
apă, conform HG 930/2005: 

 pentru aducţiunile de apă, lăţimea zonei de protecţie sanitară cu regim sever 
este de 10,0m de la generatoarele exterioare ale acestora; 

 la staţiile de pompare apă, lăţimea zonei de protecţie sanitară cu regim sever 
este de 10,0m de la marginea exterioară a construcţiilor; 

 la rezervoarele de apă, lăţimea zonei de protecţie sanitară cu regim sever 
este de 20,0m de la marginea exterioară a construcţiilor. Gospodăriile de apă 
existente include aceste zone de protecţie sanitară cu regim sever. 

Utilizarea terenurilor din interiorul zonelor de protecţie se face în 
conformitate cuprevederilr din HG 930/2005. 

 

BREVIAR DE CALCUL  

1.Consumatori şi consumuri specifice:  

 500 persoane, din care: 250 în locuinţe cu instalaţii de apă rece şi caldă, cu 
prepararea locală a apei calde şi 250 în locuinţe cu instalaţii de apă rece şi caldă, 
cu prepararea centralizată a apei calde; 

 500 persoane în zona de comerţ şi servicii; 

 1000 turişti în unităţi de cazare; 

 1000 turişti în zona de agrement 

qsp =100 l/om zi, qsp =150 l/om zi qsp =200 l/turist zi, qsp =30 l/om zi, qsp =40 l/om 
zi 

Kzi = 1,35, ; Kzi = 1,40, Ko = 5,0 

Ks = 1,07; Kp = 1,15;  

2.  Necesar de apă 

2.1 nevoi gospodăreşti şi publice  

Qzi med = 1/1000ΣNloc qsp  
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Qzi max = 1/1000ΣNloc qsp Kzi 

Qor med = 1/24 Qzi max
  

Qor max = Qor med Ko  

Qzi med  = 1/1000(250x150+250x100+1000x200+1000x30+500x40) = 
312,51m3/zi=3,62 l/s 

Qzi max  = 1/1000 
(250x150x1,35+250x100x1,4+1000x200x1,35+1000x30x1,35+500x40x1,35) = 
423,1m3/zi=4,9 l/s 

Qor med = 1/24 x 423,1 = 17,6m3/h =4,9 l/s  

Qor max = 5,0 x 17,6 = 88m3/h= 24,4 l/s  

 

 2.2 nevoi combatere incendiu 

VRI = Vinc +Vconsum 

Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60+nie qie Tie 3600+qis Tis 

3600)=1/1000(2x2,5x10x60+2x15x3x3600+30x1x3600) = 435m3 

în care: nii = 2 buc., qii = 2,5 l/s, Tii = 10 min, 

             nie = 2 buc., qie = 15 l/s, Tie = 3 ore. 

             qis = 30 l/s, Tis = 1 oră. 

Vconsum = a Qo max Tie , a= 1,0 pentru stingerea incendiului din reţeaua de apă 

Vconsum = 1x88x3 = 264m3 

VRI = 435+264=699m3 

QRI = VRI/TRI x 24 = 699/24 x 24 = 699m3/zi =8,1 l/s 

3. Rezerva de apă - se alege valoarea cea mai mare dintre: 

VI rez =  Vcompensare+Vinc 

V II
rez =Vcompensare + Vavarie  

Vcompensare = α Qzi max , α = 0,5 pentru o populaţie mai mică de 5.000 locuitori  

Vcompensare = 0,5x423,1 = 211,5m3  

Vavarie = 60% Qor med Tavarie = 0,6x17,6x10 = 105,6m3         Tavarie = 10 ore 

VI rez =211,5+435 = 646,5m3 se propun două rezervoare de 250m3 şi 400m3. 

VII rez =211,5+105,6=317,1m3  

4. Cerinţa de apă 

C=Ks Kp (Qzi max + QRI) = 1,07x1,15(423,1+699) = 1.380,7m3/zi = 16 l/s 

5. Debit ape uzate  

Q uz max menajer = C = 1.380,7m3/zi = 16 l/s 

Q met = miSΦ, în care: m=0,8 
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 i = 108 l/s ha, pentru f= 1/1 şi t = 15 min 

                                     S sp.verde = 102 ha, Φ = 0,10 

                                     S mineralizat = 73 ha, Φ = 0,85 

Qmet = 0,8x108(73x0,85+102x0,10) = 6.238 l/s =  6,2 m3/s 

 

 

3.9.3. Alimentare cu energie electrica 

1. Eliminarea disfunctionalitatilor 

Lucrările de modernizare şi retehnologizare pentru principalele tipuri de 
instalatii de distribuţie (Linii electrice aeriene şi subterane de 0,4 kV, de MT şi de 
110 kV (inclusiv statii MT/MT) + PT, Statii electrice 110kV/MT) se refera la 
urmatoarele: 

1. Reabilitarea retelelor existente  cu grad de uzura moderat;  

2. Inlocuirea integrala a retelelor existente total necorespunzatoare  

3.Inlocuirea conductoarelor de tip clasic aeriene, de joasa tensiune (neizolate) cu 
conductoare torsadate, izolate; 

4. Construirea de retele noi; 

5. Montarea reanclanşatoarelor şi separatoarelor telecomandate la liniile electrice 
aeriene de medie tensiune; 

6.  Modernizarea izolatiei liniei electrice aeriene de medie tensiune clasice cu 
izolatoare din materiale compozite; 

7. Reabilitarea statiilor existente, prin inlocuirea parţiala/totala a unor categorii de 
echipamente primare;                                                                                               

 8.Modernizarea posturilor de transformare de medie si joasa tensiune prin 
inlocuirea celulelor clasice cu celule compactizate in hexafluorura de sulf;                                                 

 9. Modernizarea bransamentelor necorespunzatoare; 

10. Inlocuirea firidelor clasice de joasa tensiune tip FB cu firide moderne tip BMP 
sau BMPT la agentii economici; 

  11.Iluminatul public existent se recomanda sa fie pus in concordanta cu 
prevederile normativelor in vigoare. Pentru noile zone propuse se vor utiliza corpuri 
de iluminat tip PVB, montate pe stalpi de beton, in functie de nivelul de iluminare 
necesar si configuratia cailor de comunicatie. Tehnologia LED ce a capatat pe buna 
dreptate renumele de "cea mai mare revolutie in domeniul iluminarii de la inventia 
becului" se va generaliza si in municipiul Mangalia. Aceasta fuziune de optica si 
electronica va determina revizuirea strategiei pe termen lung in domeniul 
iluminatului public.  

 

2.  Amplificarea retelelor de distributie ca urmare a dezvoltarii urbanistice 
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Dezvoltarea urbanistica a municipiului Mangalia prevede aparitia a mai multor zone 
cu functiuni , precum si a unor cartiere de locuinte . 

Alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori se va face prin extinderea 
retelelor de medie si joasa  tensiune. Acestea vor urmari trama stradala ce se 
propune prin actualul PUG si vor fi de tip subteran. Posturile de transformare ce se 
vor instala vor fi amplasate in centrele de greutate ale zonelor pe care le vor deservi. 

Retelele de medie si joasa tensiune se vor realiza etapizat cu inscriere intr-o schema 
finala stabilita pentru o perioada de minimum 20-25 ani. Se vor adopta solutii 
“autostructurante” care vor permite preluarea necesarului sporit de energie, fara 
modificarea elementelor esentiale si a caracteristicilor tehnice constructive 
principale ale retelelor existente. 

Amplasarea definitiva a noilor obiective energetice (statii electrice, posturi de 
transformare, linii electrice de medie si joasa tensiune) se va stabili de catre 
proiectantul de specialitate de la ENEL Distributie Dobrogea. 

 

La proiectarea si executarea retelelor de alimentare cu energie electrica se vor 

respecta urmatoarele standarde si prescriptii CONEL in vigoare: 

STAS 8591/1-91-Amplasarea in localitati a retelelor subterane. 

   STAS 234         -Bransamente electrice. Conditii de proiecatare si executie 

   PE 107              -Normativ pentru proiectarea retelelor de cabluri electrice. 

   PE 132              -Normativ pentru proiectarea retelelor de distributie publica. 

   PE 155              -Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor pentru       

                              cladiri civile. 

   SR 13433          - Iluminatul cailor de circulatie 

Pentru stabilirea necesarului de putere alimentarii cu energie electrica a noilor 
consumatori se vor avea in vedere urmatoarele considerente: 

a) - incalzirea locuintelor se va face prin centrale proprii cu combustibil 
solid, lichid sau gaze (exclus incalzit electric). 

b) - energia electrica va fi utilizata pentru iluminatul interior si exterior 
(inclusiv decorativ), pentru utilizari casnice obisnuite, precum si pentru 
unele activitati de mica industrie.  

 

  In breviarul anexat  este prezentat calculul necesarului de putere pentru zonele 
propuse a avea o dezvoltare urbanistica importanta. 

 

Breviar de calcul al necesarului de putere pentru zonele cu dezvoltare urbanistica 

1.  IS3a- Institutii publice de tip turistic cu regim de inaltime mic (pensiuni, 
moteluri, mini hoteluri) 

POT- 40%, CUT 1,8, RH=4E 
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Suprafata: 10ha 

Arie construita la sol- 4ha 

Arie desfasurata- 20ha 

 

    Consumul energetic unitar pentru aceste suprafete se apreciaza a fi de 75 W/mp. 

  -Puterea maxim simultan absorbita de consumatorii  zonei va fi: 

       Pmsa = ks1 x ks2 x ku x  pi x Sd 

  unde : Sd  – suprafata desfasurata a spatiilor utilizate;  

             ks1– coeficient de simultaneitate intre consumatorii racordati la aceeasi 
linie 

                      electrica ;  ks1 = 0,33 ;( PE 132) 

             ks2 – coeficient de simultaneitate intre liniile electrice;  ks2 = 0,85; (PE 
132) 

             ku  -  factor de utilizare a receptoarelor ;    ku = 0,8 ; (PE 132) 

             pi   -  puterea unitara absorbita    pi = 75 W/ mp  

        Pmsa = 0,33 x 0,85 x 0,8 x 75 x 200 = 4208 kW;                     

 

  - Putera aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru 
alimentarea consumatorilor va fi: 

                Sn = 1,1xPmsa / cos  φ  =   1,1 x 4208 / 0,9 =  5143 kVA     

Vor fi necesare cca 5 posturi PCZ 2x630 kVA. 

 

2. M2- Zona mixta (locuinte, comert, servicii) 

POT- 40%, CUT 2, RH=4E 

Suprafata: 15ha 

Arie construita la sol- 5ha 

Arie desfasurata- 30ha 

Estimare Locuinte 

Cca 20 loc/ha= total 150 locuinte- cca 500 persoane 

- Zona locuinte 

In tabelul de mai jos sunt trecute puterile instalate ale consumatorilor din 
apartamentele cu doua camerere  ,  precum si puterea absorbita. 
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Nr. 
crt. 

 

DENUMIRE CONSUMATORI 

  APARTAMENT 

   2 CAMERE 

PUTERE 
INSTALATA 

              (W) 

    1 Iluminat electric                300 

    2 Fier de calcat              1000  

    3 Televizoare                 200 

    4 Aparate radio (combina)                150     

    5 Calculator (PC)                500  

    6 Combina frigorifica                 220 

    7 Aspirator praf                1500 

    8 Masina spalat rufe               2700  

    9 Masina spalat vase                 600 

   10  Robot bucatarie               1000 

   11 Hota electrica                 250 

   12 Uscator de par                 350 

   13 Cuptor microunde               1000 

   14 Instalatie aer conditionat               2000 

   15 Instalatie protectie                 100 

   16 TOTAL PUTERE INSTALATA  
(Pi) 

            11870 

   17 Coeficient simultaneitate                   0,8 

   18 Coeficient utilizare                  0,8 

   19 PUTEREA ABSORBITA   (Pa)              7597   

 

Puterea maxim simultan absorbita de apartamentele cu 2 camere la nivelul 
posturilor de transformare:  
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                       Pmsa2c = Nx KsxKs1xPa2c = 150 x 0,33 x 0,85 x 7,6 =320 kW 

unde :            N - numarul de locuinte  (N=150) 

                                                  Ks-coeficientul de simultaneitate pentru linia 
electrica                                                    care alimenteaza 
locuintele; Ks = 0,33  (PE 132).                                                                                                   

                                                 Ks1-coeficient de simultaneitate pentru postul de 

      transformare care alimenteaza mai multe linii    
Ks1=0,85                                                                                                       

                                                Pa2c-puterea absorbita de un apartament cu 2 camere   

 Pa2c= 7597 W  

- Zona de comert si servicii ocupa o suprafata desfasurata de cca 22,5 ha, puterea 
instalata orientativa specifica fiind de cca 75W/mp (PE 132). 

 

  -Puterea maxim simultan absorbita de consumatorii  zonei de comert si servicii va 
fi: 

     Pmsa = ks1 x ks2 x ku x  pi x Sd 

unde : Sd  – suprafata desfasurata a spatiilor utilizate; Sd =  22,5 ha; 

             ks1– coeficient de simultaneitate intre consumatorii racordati la aceeasi 
linie  electrica ;  ks1 = 0,33 ; 

             ks2 – coeficient de simultaneitate intre liniile electrice;  ks2 = 0,85; 

             ku  -  factor de utilizare a receptoarelor ;    ku = 0,8 ;  

             pi   -  puterea unitara absorbita    pi = 75 W/ mp  

              Pmsa = 0,33 x 0,85 x 0,8 x 75 x 225 = 4733 kW;                     

  - Putera aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru 
alimentarea parcurilor de activitati : 

                Sn = 1,1xPmsa / cos  φ  =   1,1 x 4733 / 0,9 =  5785 kVA     

Vor fi necesare cca 6 posturi PCZ 2x630 kVA. 

 

3.  Zonele de spatii verzi ( agrement, amenajate, protejate) ocupa o suprafata 
totala de cca 150 ha. 

Aria costruita la sol se ridica la 29 ha, iar aria desfasurata a costructiilor la 
58 ha. 

             Puterea instalata orientativa specifica prezumata va fi  de cca 50W/mp (PE 
132). 

Puterea maxim simultan absorbita de consumatorii  zonei construite  va fi: 

     Pmsa = ks1 x ks2 x ku x  pi x Sd 
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  unde : Sd  – suprafata desfasurata a constructiilor ;  Sd = 58 ha ; 

             ks1– coeficient de simultaneitate intre consumatorii racordati la aceeasi 
linie 

                      electrica ;  ks1 = 0,33 ; 

             ks2 – coeficient de simultaneitate intre liniile electrice;  ks2 = 0,85; 

             ku  -  factor de utilizare a receptoarelor ;    ku = 0,8 ;  

             pi   -  puterea unitara absorbita    pi = 50 W/ mp  

Pmsa = 0,33 x 0,85 x 0,8 x 50 x 580 = 11350 kW;                     

  - Putera aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru 
alimentarea parcurilor de activitati : 

                Sn = 1,1xPmsa / cos  φ  =   1,1 x11350 / 0,9 = 13872 kVA     

Vor fi necesare cca 12 posturi PCZ 2x630 kVA. 

 
3.9.4. Telecomunicatii 

Dezvoltarea urbanistica a municipiului Mangalia avuta in vedere in actualul PUG 
va genera o crestere a necesitatii de instalare de noi posturi telefonice. Pentru 
satisfacerea acestor cerinte va fi necesara adaptarea capacitatii centralei telefonice 
existente in concordanta cu noile necesitati.In acelasi timp se vor executa lucrari de 
extindere a retelei de telecomunicatii, de tip subteran (sapatura sau canalizatie), 
pozate pe arterele de cirulatie ce se vor propune. 

Directia de Telecomunicatii Constanta va stabili solutia optima de racordare a 
noilor abonati. 

 

3.9.5. Alimentare cu energie termica si gaze naturale 

Alimentarea cu energie termica 

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) al Municipiului 
Mangalia trebuie să fie organizat şi să funcţioneze pe baza următoarelor principii: 

a)      utilizarea eficientă a resurselor energetice, 

b) dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ – teritoriale, 

c)  diminuarea impactului asupra mediului, 

d) utilizarea surselor noi şi regenerabile de energie, 

e) reglementarea şi transparenţa tarifelor şi a preţurilor energiei termice,  

f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele termice şi la serviciul 
public de alimentare cu energie termică,  

g) „un condominiu – un sistem de încălzire”. 

[Adaptare după „Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termică din 
Municipiul Iaşi”]. 
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„Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020” stabileşte pentru 
domeniul energiei termice şi al sistemelor centralizate de încălzire urbană o serie de 
obiective dintre care menţionăm: 

 Pe termen mediu, reducerea cheltuielilor pentru încălzire pentru consumatorii casnici, 
până la valoarea de maxim 10% din venitul brut pe locuitor, 

 Stabilirea cât mai exactă a consumatorilor pentru care trebuie  
(re)dimensionat SACET (începând cu sursele care să rămână în funcţiune pentru 
alimentarea consumatorilor urbani şi, eventual, industriali, rezervele necesare, combustibilii 
folosiţi etc.)  

 Inlocuirea reţelelor de conducte uzate şi supradimensionate, precum şi reducerea 
pierderilor tehnologice în reţele la valori sub 15%. 

 Scoaterea reţelelor de agenţi termici din subsolul blocurilor, posibilitatea păstrării 
traseelor actuale în afara subsolurilor, montarea conductelor preizolate de încălzire în 
actualele canale termice   şi montarea celor de apă caldă menajeră consum şi circulaţie în 
exterior. Amplasarea reţelelor trebuie studiată inclusiv din punct de vedere al jurisdicţiei 
terenurilor pe care vor trece aceste reţele. 

 Contorizarea la consumatori, ţinând seama inclusiv de  renunţarea la  programele de 
calcul care prezintă diferenţe  mari faţă de valorile celorlaltor programe  folosite, trecerea 
tuturor asociaţiilor de proprietari la sistemul de telecitire a contoarelor şi „repartitoarelor” 
de energie termică. 

 Priorităţile acţiunii de reabilitare termică a blocurilor, ţinând cont, în principal, de 
racordarea la aceeaşi centrală termică pentru a fi posibilă livrarea unui agent termic de 
încălzire cu parametrii care să asigurea confortul locatarilor, fără diferenţe între blocurile 
izolate şi cele neizolate termic sau calculate conform unor standarde diferite, care conduc la 
unii consumatori la reglarea temperaturii interioare prin deschiderea ferestrelor, închiderea 
robinetelor termostatice (cu dereglajele termo-hidraulice aferente), creşterea facturilor, iar 
la ceilalţi consumatori (dacă sunt în minoritate), la neasigurarea confortului termic interior. 

 Acolo unde se doreşte montarea de centrale termice de bloc sau de scară de bloc, 
conform principiului „un condominiu – un sistem de încălzire”  trebuie asigurat terenul 
pentru amplasarea acestor centrale, precum şi posibilitatea montării coşurilor aferente, din 
punct de vedere juridic, al asigurării structurii de rezistenţă, urbanistic, al dispersării 
noxelor etc.                                                                                                                                                                                            

[Adaptare conform Aureliu Leca, Cristina Cremenescu : „Serviciul public de încălzire 
centralizată – Propuneri de eficientizare”. Editura AGIR 2008]. 

 

In ceea ce priveşte extinderile şi dezvoltările propuse, alimentarea cu energie termică 
pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere a clădirilor  se poate face în două 
moduri  principale:  

 Prin dotarea fiecărui consumator  cu câte o centrală termică individuală  

 Prin racordarea consumatorilor de energie termică la  sistemul centralizat SACET.  

Fiecare sistem are avantajele şi dezavantajele sale, iar fiecare investitor şi utilizator are 
preocuparea de a maximiza aspectele pozitive şi de a le minimiza pe cele negative.  

La sistemul de încălzire cu (micro)centrale termice individuale (după caz, de 
apartament)  pentru fiecare consumator, avantajele sunt: 
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 Posibilitatea echipării consumatorilor cu surse de încălzire proprii pe măsura ocupării, 
ţinând seama şi de dorinţele celui care va ocupa spaţiul; 

 Utilizarea unui singur contor, cel de gaze naturale pentru măsurarea consumului de 
energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere, precum şi pentru 
prepararea hranei; 

 Gestionarea independentă a consumului de căldură şi deci a celui de gaze naturale, prin 
modularea sarcinii pe un domeniu larg  (0,4…1,1 Q nominal), păstrând un randament 
ridicat (88…92%) şi menţinând practic constant nivelul emisiilor de noxe pe întregul 
domeniu de funcţionare; 

 Posibilitatea reglării şi programării automate a cantităţilor de căldură de către fiecare 
utilizator final  în funcţie de temperatura exterioară, de confortul termic şi de programul 
dorite, dar şi de posibilităţile financiare ale utilizatorului;  

 Eliminarea totală a reţelelor de distribuţie din subsol şi a coloanelor verticale de agenţi 
termici (apă caldă de încălzire şi apă caldă menajeră - consum şi recirculare). 

Dezavantajele constă în: 

 Existenţa unui număr mare de puncte de ardere cu necesitatea asigurării sistemelor de 
evacuare a gazelor de ardere de la fiecare microcentrală termică, inclusiv în perioada de 
varǎ pentru prepararea apei calde menajere, 

 In lipsa unei izolări termice sporite între apartamente/spaţii există pericolul unei 
influenţe sensibile a modului de funcţionare a instalaţiei dintr-un apartament/spaţiu asupra 
celor învecinate, cu diminuarea confortului termic şi creşterea consumului de energie 
termică (şi cheltuielilor aferente) în acestea din urmă 

 Imposibilitatea utilizării altor combustibili decât gazele naturale (în cazul montării unei 
centrale termice comune putându-se utiliza şi combustibilul lichid sau solid ca rezervă). 

 Creşterea continuă a preţului gazelor naturale şi introducerea, în perspectivă apropiată, a 
taxelor pentru combaterea poluării mediului. 

 Riscul de explozie prin obturarea în timp a  ţevii de legătură cu diametru mic dintre 
schimbătorul de căldură de încălzire şi vasul de expansiune sub presiune al microcentralei 
termice murale (în  lipsa activităţilor de service sau în situaţia celor incorect realizate) 

In cazul alimentării cu energie termică a consumatorilor de la o sursă termică comună 
(SACET), soluţia prezintă următoarele avantaje: 

 Eliminarea punctelor de foc de la consumatori şi reducerea poluării mediului, în primul 
rând  a spaţiului învecinat direct cu zonele de locuit; 

 In ceea ce priveşte diferiţii utilizatori racordaţi la aceeaşi sursă, montarea aparatelor de 
înregistrare a temperaturii corpurilor de încălzire (denumite impropriu „repartitoare de 
costuri”) şi a robinetelor termostatice, cu un program de calcul corespunzător, poate 
conduce la o reducere a consumurilor de căldură de cca. 20-25% şi la o distribuţie mai 
corectă a costurilor. In acest caz trebuie ca locatarii  care ţin închise robinetele 
radiatoarelor, încălzindu-se pe seama vecinilor, să plătească circa 30% din costurile 
unui apartament încălzit corespunzător şi corect. 

Dezavantajele sunt legate de: 

 Necesitatea prevederii spaţiului şi lucrărilor pentru sursa termică şi coşul aferent, precum 
şi pentru conductele de transport, distribuţie şi instalaţii interioare de distribuţie; 
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 Dependenţa de sursa centralizată în ceea ce priveşte temperatura agentului termic primar, 
regimul zilnic de livrare, perioada anuală de alimentare, întreruperile accidentale sau 
programate în funcţionare; 

 Costul de investiţie mai ridicat decât în cazul utilizării  soluţiei cu centrale termice 
individuale, inclusiv prin necesitatea angajării personalului calificat şi autorizat; 

 Instalarea  reţelelor de distribuţie, a branşamentelor, regulatoarelor şi contoarelor pentru 
alimentarea cu gaze naturale numai a maşinilor de gătit (tip aragaz); 

 Necesitatea contorizării separate a energiei termice de aceea a  gazelor naturale la nivel 
de apartament/spaţiu.  

Pentru a adopta o soluţie optimă trebuie ţinut seama în principal de  următoarele elemente: 

 Existenţa reţelelor de gaze naturale sau termice în zonă – Reţelele de distribuţie a gazelor 
naturale vor fi amplasate pe toate străzile din municipiu, pe când reţelele termice sunt 
amplasate numai în zona centralelor termice. De asemenea, amplasarea reţelelor de 
distribuţie a gazelor este mai facilă (inclusiv aeriană în situaţii deosebite), comparativ cu 
aceea a reţelelor de agenţi termici pentru încălzire şi apă caldă menajeră.   

 Capacitatea reţelelor de a prelua noi consumatori – In general aceasta este asigurată 
având în vedere contorizarea consumurilor de căldură, apă şi gaze, precum şi posibilitatea 
reglării acestor consumuri. Atunci când este cazul, conductele de gaze, ca şi echipamentele 
din staţiile de reglare de sector (SRS), pot fi înlocuite mai facil cu conducte şi echipamente 
cu capacitate mărită de transport.  

 Modul de realizare a sistemelor de conducte presupune calcule de dimensionare şi 
echilibrare mai dificile şi cu aproximări mai mari în cazul reţelelor termice arborescente  şi 
mai facile în cazul reţelelor inelare de gaze naturale. 

 Costul instalaţiilor interioare este mai redus la instalaţiile de gaze în comparaţie  cu acela 
al distribuţiei instalaţiei de încălzire (dacă nu se ia în calcul costul microcentralelor termice 
de apartament). 

 Costul exploatării – Exploatarea constituie un elementul important care se ia în calcul în 
situaţia existenţei în zonă atât a reţelelor SACET, cât şi a reţelelor de distribuţie a gazelor. 
Agenţii termici necesari, programul zilnic, dar şi anual de utilizare a acestor agenţi, 
posibilităţile de reglare, confortul termic cerut de către beneficiari, posibilităţile financiare 
sunt elementele luate în calcul de către utilizatorii finali. 

 

Reabilitarea, păstrarea în funcţiune, rebranşarea unor foşti consumatori,  chiar şi   branşarea 
unor noi consumatori la SACET  presupun lucrări care să fie realizate coordonat şi care, în 
final, să cuprindă întregul sistem. Desigur că ele nu se pot realiza concomitent, dar 
prelungirea timpului în care sistemul va funcţiona cu elemente moderne (cu eficienţă 
ridicată) în paralel cu elemente cu uzură fizică şi morală avansată va conduce la o eficienţă 
globală scăzută, la dateriorarea elementelor modernizate şi la lipsa unor rezultate care să fie 
cuantificate în diferenţe sensibile de costuri şi de confort la nivelul utilizatorilor finali 
înainte şi după modernizare.  

Este foarte important a se face măsurători înainte şi după modernizare pentru a avea valori 
rezultate din exploatare, valori din care să poată fi verificată şi exactitatea calculelor 
rezultate din studiile şi proiectele care au stat la baza lucrărilor de modernizare. 

 

Alimentarea cu gaze naturale 
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Conform prevederilor Legii nr. 123 / 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, 
publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07.2012, la art. 109 se stipulează că: 
„Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor 
fizice sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice 
în vecinătatea capacităţilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiază, în 
condiţiile legii, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de 
exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de următoarele drepturi: 

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau 
modernizării. 

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea 
reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare. 

c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea 
de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi 
pentru accesul la locul de amplasare a acestora. 

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol 
persoane şi bunuri. 

e) dreptul de acces la utilităţile publice” 

 

Art. 111 stipulează: 

„(1) Dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale  a obiectivului/ sistemului se 
întinde pe toată durata de funcţionare a acestuia, iar exercitarea lui se face ori de câte ori 
este necesar pentru asigurarea funcţionării normale a obiectivului/sistemului. 

(2) In exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) concesionarul poate: 

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, 
reparaţii şi intervenţii; 

b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea; 

c) să afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi să restrângă activităţi ale 
proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesară, în vederea executării operaţiunilor de 
întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii” 

Art. 112 stipulează: 

„Servitutea legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană cuprinde dreptul de 
instalare de reţele, de conducte, linii, stâlpi şi de alte echipamente aferente capacităţii, 
precum şi accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenţii, întreţinere, reparaţii, 
revizii, modificări şi exploatare, conform prevederilor legale în vigoare”. 

 

   In situaţia amplasării de noi obiective de zona de amplasare a conductei de transport de 
înaltă presiune (6...50 bar), în vederea asigurării funcţionării normale a conductei DN 300 
mm de alimentare a SRMP şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi 
mediului, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi 
executarea conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, 
aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220/2006 şi publicate în MO 960 bis / 
29.11.2006,  sunt prevăzute zone de siguranţă şi  protecţie prin care  se impun terţilor 
restricţii şi interdicţii. 

Aşa cum se menţionează în Normele tehnice mai sus menţionate, zonele de siguranţă şi 
protecţie vor fi stabilite de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ în conformitate cu 
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clasa de locaţie a conductei de transport,  precum şi de evaluarea stării tehnice a conductei 
şi de urmărirea comportării în exploatare a acesteia. 

Zona de protecţie a conductelor de transport gaze naturale  se întinde de ambele părţi ale 
conductei şi se măsoară din axul conductei. Această zonă are o lăţime de 2…6 m de o parte 
şi de cealaltă a conductei. La o conductă având DN 300 mm, lăţimea zonei de protecţie este 
de 2 x 4 m. 

Zona de siguranţă este zona care se întinde, de regulă, pe 200 m de fiecare parte a 
axei conductei. Pe o distanţă de 20 m de fiecare parte a axului conductei nu poate fi 
construită nici un fel de clădire care adăposteşte persoane (locuinţe, spaţii de birouri 
etc.) 

Pentru autorizarea executării oricăror construcţii în zona de siguranţă a obiectivelor din 
zona conductelor de transport de înaltă presiune  este obligatorie obţinerea avizului scris al 
operatorului conductei S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ, - Str. Constantin Motaş 
nr. 1 prin intermediul  EXPLOATARII TERITORIALE CONSTANŢA - Str. 
Caraiman  nr. 2 bis – telefon 0241 580 210. 

Pentru conductele de repartiţie (medie presiune – între 6 şi 2 bar)  şi distribuţie (sub 2 
bar) a gazelor naturale,  în conformitate cu prevederile Normelor  tehnice pentru 
proiectarea,  executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
NTPEE 2008, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009 şi publicate în MO 
255 bis / 16.04.2009 şi modificate prin Ordinul ANRE nr. 19 /2010 publicat în MO 531 / 
29.07.2010 diametrele minime admise pentru conductele subterane de presiune redusă sunt: 

 Conducte de distribuţie, de regulă  OL 2”, respectiv  PEID 40 mm 

 Branşamente şi instalaţii de utilizare OL 1”, respectiv  PEID 32 mm  

Conform normelor tehnice în vigoare, în localităţi conductele subterane de distribuţie se 
pozează numai în domeniul public, pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, 
ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă: zone verzi, trotuare, alei pietonale, 
carosabil. 

Conductele, fitingurile şi armăturile din polietilenă, precum şi cele din oţel cu protecţie 
exterioară anticorosivă se montează îngropate direct în pământ, adâncimea minimă de 
montaj fiind de 0,9 m de la generatoarea superioară. 

Se recomandă ca, pentru conductele de distribuţie montate subteran, să fie utilizate 
conductele de polietilenă, cu respectarea strictă a instrucţiunilor de montare. 

In paralel cu execuţia reţelelor,  trebuie realizată operaţiunea de cartografiere a lor, inclusiv 
pe suport magnetic, pentru a fi posibilă informarea rapidă a solicitanţilor, remedierea 
avariilor, branşarea noilor consumatori, extinderea reţelelor, reechilibrarea lor etc. 

Este necesar ca pozarea reţelelor de gaze naturale şi, pe cât posibil, a branşamentelor,  ca şi 
a celorlalte reţele, să se realizeze înainte de executarea carosabilului ţinând seama de 
circulaţiile şi lotizările proiectate.  

La executarea reţelelor de gaze se va ţine seama obligatoriu de faptul că în spaţiul 
disponibil urmează a se monta şi alte conducte: apă, canalizare, cabluri electrice, canalizaţie 
telefonică etc. şi de aceea trebuie lăsate spaţiile necesare  pentru montarea acestora,  
precum şi distanţele de securitate între aceste reţele, conform SR 8591 – 1997 
„Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură”, precum şi 
Tabelului 1 din „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor 
de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008”, reprodus în Anexa 1. 



251 

 

 

Pentru locuinţele individuale  se recomandă realizarea unui branşament prevăzut cu 
regulator de presiune comun la câte 2 locuinţe ale căror curţi sunt alăturate, micşorându-se 
astfel numărul de branşări la conducta publică de distribuţie 

In Anexa 2 sunt prezentate distanţele de securitate între staţii şi posturi de reglare sau 
reglare-măsurare şi diferite construcţii sau instalaţii conform NTPEE 2008. 

In ceea ce priveşte reţelele de repartiţie şi de distribuţie, activitatea de proeictare şi 
execuţie se desfăşoară astfel încât utilizatorii finali existenţi, dar  şi cei din zonele de 
dezvoltare ale Municipiului să aibă certitudinea unor servicii de calitate pentru alimentarea 
cu un combustibil care nu poate fi stocat şi ai cărui parametri trebuie să fie cât mai constanţi 
indiferent de condiţiile exterioare. 

Randamentul cazanelor utilizate pentru încălzirea centrală  trebuie să fie peste 92%, 
urmând a se acorda o atenţie deosebită realizării unui ansamblu corect calculat şi executat 
arzător – cazan – coş. Coşul va fi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere 
al prevenirii incendiilor, respectiv  izolat termic şi amplasat la distanţă faţă de elementele 
combustibile ale clădirii,  fiind etanş la gaze arse şi scântei. 

Incăperea în care va fi amplasată fiecare centrală termică va corespunde din punct de 
vedere al volumului, suprafeţei vitrate şi ventilării prevederilor  Normelor tehnice pentru 
proiectarea,  executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 2008 
NTPEE, elaborate de ANRE  şi, din punct de vedere al structurii, prevederilor Normativului 
P 118-1999 de siguranţă la foc a construcţiilor. 

In conformitate cu prevederile Normelor tehnice mai sus menţionate  „Pentru cazul în care 
geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, tip 
Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de 
sensibilitate de 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere 
(electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de 
combustibili gazoşi.” Această prevedere este valabilă şi pentru celelelte încăperi în care 
sunt amplasate aparate consumatoare de gaze naturale, inclusiv  bucătăria. 

Prin proiectul instalaţiilor de gaze naturale pozate subteran, se vor prevedea măsuri de 
etanşare împotriva infiltraţiilor de gaze naturale la trecerile subterane ale instalaţiilor de 
orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, CATV etc) prin pereţii 
subterani ai clădirilor racordate la sistemul de distribuţie de gaze naturale. De asemenea, se 
etanşează toate trecerile conductelor prin placa pe sol sau peste subsol (dacă este cazul), 
pentru evitarea pătrunderii gazelor naturale la parter şi nivelurile superioare, în caz de 
infiltrare a acestora.  

Utilizatorul final (beneficiarul) fiecărei centralei termice trebuie să respecte cerinţele 
Prescripţiei tehnice ISCIR PT A1 – 2010 – „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil 
solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW” privind: 

 Montarea / instalarea 

 Punerea în funcţiune (PIF) 

 Service-ul şi repararea 

 Verificarea tehnică periodică şi autorizarea funcţionării 

 Garanţia şi siguranţa în exploatare 

 Exploatarea 

Pentru aceasta, utilizatorul final trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare, autorizarea 
făcându-se de către o firmă autorizată ISCIR la prima punere în funcţiune şi periodic, cel 
puţin o dată la 2 ani.  
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In cazul în care locatarii doresc alimentarea cu gaze la sobe, se recomandă montarea de 
arzătoare automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic cu debite de 0,68 şi 0,82 
m3N/h, aprobate ISCIR CERT care respectă Norma europeană 90/396/EEC. Aceste 
arzătoare utilizează plăci ceramice radiante care asigură ardere completă în sistem turbojet, 
dezvoltând temperaturi de cca. 1000ºC. Această ardere reduce nivelul noxelor la cel mai 
redus nivel posibil, în comparaţie cu arzătoarele utilizate în prezent. 

Sistemul complet de automatizare asigură întreruperea gazului atunci când se detectează 
lipsa de oxigen,  lipsa tirajului la coş sau când scade presiunea din reţeaua de gaze; se 
asigură, de asemenea, protecţia la aprinderi accidentale, funcţionarea la presiune constantă, 
aprinderea piezoelectrică fără conectare la priza electrică şi posibilitatea reglării 
temperaturii ambiante. 

 

In contextul analizării soluţiilor privind alimentarea cu  gaze naturale trebuie menţionate 
zonele urbane protejate unde elementele instalaţiilor de asigurare a energiei termice 
(pentru încălzire, dar şi pentru răcire) pot fi amplasate foarte agresiv, deteriorând de multe 
ori iremediabil imaginea unui monument istoric şi/sau de arhitectură. Se recomandă de 
aceea următoarele:  

 Montarea firidelor de gaze care conţin regulatoarele de presiune şi contoarele de gaze 
şi care trebuie, conform Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale 
tranzacţionate în România, amplasate la limita de proprietate a abonatului, trebuie să se facă 
într-un astfel de mod în care să nu facă notă discordantă cu aspectul clădirilor.  

 De asemenea, montarea conductei aeriene de gaze din oţel (vopsită conform normelor 
în culoare galbenă) trebuie să se facă, de asemenea, discret, fără a se plimba pe faţada spre 
stradă a clădirii, deasupra uşilor şi ferestrelor sau sub ferestre. Conform NTPEE 2008, 
montarea instalaţiilor în exteriorul clădirilor trebuie să se realizeze cu asigurarea accesului 
în vederea întreţinerii şi cu protejarea coloanelor cu măşti ventilate (perforate) şi 
demontabile. 

 Kit-ul de introducere / evacuare pentru aer / gaze de ardere de la microcentralele 
termice sau de la convectoare pe gaze trebuie poziţionat astfel încât să nu fie vizibil din 
stradă sau pe faţadele cu elemente decorative. 

 

Utilizarea combustibilului solid se poate face, ca şi până acum, în sobe clasice de teracotă 
cu acumulare de căldură, precum şi în alte surse de energie termică care pot alimenta mai 
multe încăperi, unele dintre ele fiind cazanele care funcţionează pe principiul gazeificării 
lemnului. 

Cazanele construite conform acestui sistem prezintă o serie de avantaje faţă de  arderea  
lemnului în sistem clasic, cele mai importante fiind : 

 Sistem de injecţie a aerului pentru combustie care asigură arderea timp de 6-8 ore .  

 Utilizarea unui ventilator pentru injecţia aerului permite ca, în momentul opririi 
alimentării cu energie electrică a ventilatorului, arderea să se oprească şi temperatura să 
scadă,  evitându-se astfel pericolul fierberii apei în cazan şi al exploziei. 

 Posibilitatea montării unei pompe de siguranţă alimentate de la  un acumulator de 12 V 
care să permită circulaţia apei la un debit redus o perioadă de timp pentru reducerea 
temperaturii din cazan prin transmiterea căldurii la instalaţie în situaţia opririi alimentării cu 
energie electrică 
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 Existenţa la unele modele  a unui panou de comandă care controlează temperatura apei 
din cazan, viteza ventilatorului şi pompa de încălzire 

 Randament până la circa 85%. 

Un alt tip de cazan care poate fi utilizat poate fi acela care foloseşte drept combustibil 
peleţii (peletele) de lemn rezultaţi din compactarea (sinterizarea) rumeguşului de lemn sau 
a unor plante cu creştere rapidă. Este un sistem care, pe de o parte, găseşte o utilizare 
rumeguşului rezultat de la exploatările forestiere şi care, aruncat în râuri ar distruge fauna şi 
flora prin consumarea oxigenului şi, pe de altă parte, evită pericolul de explozie pe care îl 
poate avea arderea ca atare a rumeguşului în cazane. 

 

Pentru clădirile propuse a se edifica în zona IS3a - Instituţii publice de tip turistic cu 
regim de încălzire mic (pensiuni, moteluri, minihoteluri) considerăm că nu este necesară 
alimentarea cu gaze naturale, aceste construcţii urmând a fi folosite numai în perioada 
sezonului estival. Pentru prapararea apei calde menajere şi, eventual, a hranei se recomandă 
utilizarea energiei electrice, avantajele importante constând în următoarele: 

 Instalaţiile de utilizare mai simple din punct de vedere al normelor care trebuie 
respectate la proiectare şi aplicate în execuţie, 

 Posibilitatea utilizării ca sursă de rezervă / de sprijin pentru apa caldă menajeră încălzită 
cu panouri solare,  

 Posibilitatea utilizării fără pericol de accidente de către persoane mai puţin instruite şi 
care utilizează aceste clădiri numai o perioadă scurtă de timp, practic fără nici o 
responsabilitate, 

 Posibilitatea funcţionării automatizate sigure în perioada de iarnă pentru a preveni 
îngheţul apei (dacă există acest pericol). 

In ceea ce priveşte clădirile propuse în zona M2 – Zona mixtă (locuinţe, comerţ, servicii) 
considerăm că astfel de clădiri nu pot fi alimentate decât din sistemul de alimentare cu gaze 
naturale având în vedere densitatea termică scăzută a consumatorilor, realizarea aleatorie în 
timp şi spaţiu a noilor construcţii, distanţa mare faţă de zonele alimentate din sistemul 
centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) etc. 

Debitul instalat de gaze naturale pentru astfel de clădiri este estimat la următoarea 
valoare: 

 Pentru  locuinţele încălzite cu sobe, debitul instalat de gaze q1 = 3,60 m3N/h*locuinţă, 
defalcat astfel:  

o 2,04 m3N/h - încălzire 3 focuri x 0,68 m3N/h*foc 

o 0,68 m3N/h -  cazan baie pt. preparare apă caldă menajeră      

o 0,67 m3N/h – maşină de gătit tip aragaz 

o 0,21 m3N/h – cotă parte dotări publice (≈6%) 

 Pentru locuinţele încălzite cu microcentrale termice, debitul instalat de gaze q2 = 3,70 
m3N/h*locuinţă, defalcat astfel: 

o 2,73 m3N/h – microcentrala termică pentru încălzire şi preparare  apă caldă menajeră 

o 0,67 m3N/h – maşină de gătit tip aragaz 

o 0,30 m3N/h – cotă parte dotări publice (≈6%) 
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Deoarece debitele sunt aproximativ egale s-a considerat un debit de calcul de 3,70 
m3N/h*locuinţă. 

Pentru cele 150 locuinţe propuse în zona M2, debitul total instalat se estimează la valoare: 

G total instalat ≈ 150 locuinţe x 3,70  m3N/h*locuinţă = 555 m3N/h 

(Valoarea debitului instalat de gaze naturale va fi calculată exact la fazele următoare de 
proiectare, în funcţie de mobilarea finală a  teritoriului şi de coeficienţii de simultaneitate 
consideraţi la calculele de dimensionare.)      

In concluzie, edificarea  noilor zone de dezvoltare a Municipiului Mangalia trebuie să fie 
coordonată cu dezvoltarea reţelelor tehnico-edilitare pe terenurile neocupate în prezent de 
construcţii. Există astfel posibilitatea realizării unei sistematizări a reţelelor de la proiectare 
până la exploatare, cu dimensionare la debite calculate pentru un orizont de perspectivă de 
cel puţin 10 ani.  

 

In ceea ce priveşte UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE, în 
Municipiul Mangalia trebuie menţionată cu prioritate (şi la ora actuală, în exclusivitate) 
energia solară cu cele 2 componente ale sale: energia termică şi energia fotovoltaică. 

 Conform datelor ICPE-SA, Municipiul Mangalia se află în zona de radiaţie solarǎ II, 
potenţialul energetic al radiaţiei solare fiind de 1250 kWh/m2.an, ceea ce permite utilizarea 
componentei termice a energiei solare în primul rând pentru prepararea apei calde 
menajere. 

Prepararea apei calde menajere  se poate realiza  prin montarea de captatoare solare   pe 
acoperişul clădirilor, în special a celor individuale. Instalaţiile sunt total ecologice, sursa 
este practic inepuizabilă şi nu implică echipamente de prelucrare sau transport a resurselor 
înainte de utilizare. O instalaţie cu un singur panou solar de 1,8 x 1,5 m permite satisfacerea 
consumurilor de a.c.m. pentru 4 persoane în regim de conform mediu (50 litri/pers.zi) sau 
pentru 2 persoane în regim de confort ridicat (120 litri/pers.zi). Deoarece prepararea a.c.m. 
cu energie solară este concentrată cu precădere în perioada verii, este nevoie de o sursă 
suplimentară de căldură, fiind necesară montarea unui boiler cu dublă serpentină racordat şi 
la o centrală termică clasică, ce poate folosi drept combustibil hidrocarburile sau chiar 
combustibili solizi. 

 Este de remarcat faptul că problema stocării energiei acumulate este practic rezolvată fiind 
folosite sistemele utilizate la prepararea apei calde menajere prin sisteme clasice. 

Din punct de vedere al principiului de funcţionare folosit de captatoare, există: 

 Captatoare cu rezervor atmosferic exterior – captatoarele sunt nepresurizate, presiunea la 
punctele de consum fiind asigurată de înălţimea la care se află amplasat rezervorul de 
colectare a apei calde menajere; sunt recomandate pentru utilizare sezonieră şi case de 
vacanţă. 

 Captatoare cu rezervor presurizat exterior – captatoarele funcţionează la presiunea reţelei 
exterioare de apă, fiind recomandate pentru prepararea apei calde menajere în cea mai mare 
parte a anului. Pot fi echipate cu o rezistenţă electrică încorporată cu funcţionare automată. 

 Captatoare fără rezervor – acestea se utilizează în instalaţii mai complexe sau de 
capacităţi mai mari, care stochează apa caldă într-un rezervor din incinta clădirii deservite 
sau în subteran. Montate în baterii pot asigura apa caldă pentru pensiuni, hoteluri etc. pe tot 
timpul anului. Alimentând un boiler cu două serpentine, una cu agent termic preparat clasic 
şi cealaltă cu agent termic preparat solar, există posibilitatea  alimentării cu apă caldă la 
parametrii doriţi în orice moment. 
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Un captator solar eficient se foloseşte cel puţin opt luni pe an. Captatoarele cu tuburi vidate 
pot fi folosite şi iarna,  fiind mult mai eficiente decât colectoarele plane. Este de subliniat 
faptul că sistemele de utilizare a energiei termice solare trebuie echipate cu instalaţii 
aferente de automatizare pentru a putea valorifica cât mai deplin şi în condiţii de siguranţă 
şi confort această energie. 

Experienţa realizatorilor şi utilizatorilor de sisteme solare pentru prepararea apei calde 
menajere din municipiul Mangalia  reprezintă o garanţie că energia primită gratuit de la 
Soare  va conduce la reducerea preţului Gcal la populaţie, astfel încât aceasta să reprezinte 
un imbold pentru răspândirea utilizării surselor regenerabile de energie în situaţia în care, 
până acum, utilizarea SRE a dus  practic numai la noi costuri pentru utilizatorul final. 

Energia solară poate fi utilizată şi pentru producerea energiei electrice prin utilizarea 
celulelor fotovoltaice (PV) , soluţie care prezintă un interes din ce în ce mai mare mai ales 
pentru utilizări locale. Existenţa unei game diversificate de panouri fotovoltaice care pot fi 
montate pe sol, pe acoperiş sau integrate în clădire (inclusiv cuplate cu izolaţia hidrofugă a 
acoperişului depozitelor sau Mall-urilor – celule fotovoltaice în strat subţire), scăderea 
continuă a preţului celulelor, precum şi creşterea capacităţii de stocare a energiei electrice 
în acumulatoare pot fi folosite în situaţiile în care există pericolul întreruperii alimentării cu 
energie electrică la vârfurile de consum. 

De asemenea, utilizarea energiei fotovoltaice pentru iluminatul public reprezintă o sursă de 
economii.  Montarea pe fiecare stâlp a unui panou fotovoltaic de 60 Wp (putere produsă la 
vârf) care, pe timpul zilei, produce energie electrică şi care, stocată într-o baterie de 80 Ah, 
este folosită după apusul soarelui pentru aprinderea unei lămpi tip LED cu o putere de 8 W 
şi eficienţa luminoasă de 13 lux. 

In ceea ce priveşte utilizarea utilizarea apelor geotermale din zăcământul Hârşova – 
Mangalia pentru utilizări energetice, aceasta nu este  posibilă, deoarece temperatura 
agentului termic este redusă (ape mezotermale). 

Sursele regenerabile de energie trebuie încorporate unor sisteme hibride în 
concordanţă cu structura anvelopei clădirilor şi cu caracteristicile elementelor de 
construcţie ale acesteia, cu modul de utilizare a energiei şi, de asemenea, cu condiţiile 
climatice ale zonei. Trebuie, de asemenea,  ţinut seama de faptul că, pentru funcţionarea la 
vârful de sarcină şi în condiţii de siguranţă, aceste sisteme trebuie montate în paralel cu  
surse clasice de energie şi prevăzute cu echipamente minime de automatizare pentru 
evitarea întreruperilor în alimentare, a disconfortului, dar şi a accidentelor.  
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3.9.6. Colectare si depozitare deseuri 
In conformitate cu Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor- Constanta 2010, sunt 
prezentate urmatoarele optiuni de dezvoltare viitoare pentru municipiului Mangalia: 

 

 

 

 

 

Tabel 8: Populatia urbana si respectiv populatia rurala pentru zonele deservite, pe obiective, 
conform arondarilor stabilite (la nivelul anului 2008) 

Statiile de sortare si compostare care vor fi construite in conformitate cu varianta 
optima recomandata de Analiza Optiunilor, au fost propuse a fi amplasate in 
imediata vecinatate a depozitelor de deseuri Ovidiu, Costinesti, Albesti si din zona 
Medgidia pentru optimizarea rutelor de transport al deseurilor. Tinand cont de 
faptul ca in imediata vecinatate a depozitelor nu exista teren disponibil pentru 
amplasarea investitiilor propuse, au fost analizate urmatoarele locatii: 

- Statie de sortare pentru zona 3 Mangalia - Oras Negru Voda - terenul 
disponibil indeplineste conditiile tehnice si legale necesare pentru 
constructia unei statii de sortare, insa distanta fata de depozitul Albesti si 
fata de principalul generator al zonei, orasul Mangalia (30-40 km) nu 
justifica amplasarea statiei de sortare arondate depozitului Albesti in aceasta 
locatie.  
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- Nota: Zona 3 Mangalia este arondata Depozitului Albesti, situat la cca. 6 km 
de orasul Mangalia, principalul generator al zonei. In prezent, pe platforma 
depozitului se realizeaza sortarea deseurilor, prin intermediul firmei SC 
Recycling Mat SRL, care recuperareaza PETurile si metalele. Prin proiect, a 
fost prevazuta o linie de sortare a deseurilor, pe amplasamentul sau in 
imediata vecinatate a actualului depozit, pentru recuperarea fractiilor hartie, 
plastic, metale, lemn, din fractia uscata a deseurilor colectate selectiv. 
Tinand cont de cantitatile si de fluxul deseurilor din zona, sortarea deseurilor 
in alta locatie nu este fezabila din punct de vedere tehnico-economic 

Astfel, in cadrul acestei zone cele 2 optiuni sunt:  

- Eliminarea sortarii prin intermediul statiei prevazute prin proiect, 
continuand practica actuala de sortare pe platforma depozitului. 

- Mentinerea sortarii prin intermediul statiei prevazute prin proiect, in cadrul 
PITL, pe platforma depozitului sau in imediata vecinatate a acestuia 

 

Figura 1: Zonarea solectarii deseurilor la nivel judetean, sursa: Planul Judetean de 
Gestiune a Deseurilor- Constanta 2010 

 

 

3.10 PROTECŢIA MEDIULUI 

(1)  Planificarea spaţială suferă unele mutaţii importante, devenind o 
activitate din ce în ce mai complexă, care cuprinde o gamă largă de probleme, de la 
amplasarea fizică şi utilizarea a terenurilor, la probleme complexe de mediu. 
Schimbărilor aduse trebuie să aibă în vedere permanent principiile dezvoltării 
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durabile. Se arăta va modul de păstrare a echilibrului între spaţiul liber şi cel 
construit, între dezvoltarea economică şi cadrul natural. 

(2) Se vor menţiona obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel 
naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru plan.   

Protecţia mediului înconjurător are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, 
menţinerea şi ameliorarea calităţii factorilor naturali, dezvoltarea valorilor naturale 
ale ţării, asigurarea unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mai bune generaţiilor 
actuale şi viitoare. 

Protecţia mediului înconjurător se realizează prin utilizarea raţională a 
resurselor naturale, prevenirea şi combaterea poluării mediului înconjurător şi a 
efectelor dăunatoare ale fenomenelor naturale. 

  Pentru a se reduce efectele poluării se vor avea în vedere respectarea 
normelor în vigoare privind regimul deşeurilor, emisiilor şi deversărilor de 
substanţe poluante în mediul înconjurător. 

  În ceea ce priveşte diminuarea surselor de poluare a apelor se vor respecta 
revederile G.H. Nr.352/2005 care modifică şi completeză H.G. NR.188/2002  - 
NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de  canalizare a 
localităţii şi direct în staţia de epurare şi limitele admise conform normelor şi legilor 
în vigoare. 

 Valorile limită pentru apele subterane vor respectă valorile admise conform 
legii 458/2002 – privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin legea 
Nr.  311/2004. 

 Valorile concentraţilor agenţilor poluanţi specifice activităţilor desfăşurate 
pe raza comunei, prezenţi în solul terenurilor nu  vor depăşi limitele prevăzute în 
ordinl MAPPM 756/1997. 

 Se va avea în vedere ca nivelul de zgomot în apropierea unităţilor 
economice porductive să respecte STAS10009/1988, respectiv 65 Db. 

 Emisiile în sol vor respecta Valorile Limită de emisie stabilite de legislaţia 
în vigoare.  
RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE 

Se vor lua măsuri legate de prevenirea şi stoparea fenomenelor de ravenare 
si a celor de formare a crovurilor. 

Gradul de degradare a terenurilor poate fi redus în condiţiile derulării 
proiectelor de extindere și modernizare a reţelei de aprovizionare cu apă potabilă şi 
de canalizare în municipiul Mangalia 

 
Priorităţi şi măsuri necesare pentru menţinerea calităţii mediului: 

1. Încadrarea în standardele de calitate a emisiilor de impurificatori din apele 
uzate evacuate de sursele majore de poluare; 

2. Depozitarea controlată a tuturor categoriilor de deşeuri; 
3. Stoparea defrişărilor ilegale, generatoare de produse geomorfologice de 

degradare a  solului materializate prin alunecări de teren, eroziuni etc.; 
4. Diminuarea impactului antropic (defrişări, turism, construcţii etc.) asupra 

habitatelor naturale ale unor specii de plante şi animale declarate 
monumente ale naturii sau pe cale de dispariţie. 

5. Diminuarea impactului antropic asupra zonelor protejate de peisaj lacustru 
și maritim 

6. Desfășurarea unor programe și proiecte pentru stoparea eroziunii costiere. 



259 

 

 

Pentru conservarea și protejarea factorilor de mediu sunt necesare: 
- extinderea și modernizarea reţelei de alimentare cu apă a populaţiei pentru 
funcţionare la parametri normali; 
- extinderea și modernizarea reţelei de canalizare, împreună cu o staţie de 

 epurarea apei menajere; 
- educarea în spirit  ecologic a membrilor comunităţii; 
- monitorizarea teritoriului municipiului şi pe cel al stațiunilor aparţinătoare 
astfel încât să se evite existenţa depozitelor spontane şi necontrolate de 
deşeuri menajere provenite din activitățile industriale, servicii și din zonele 
de locuire individuală sau colectivă; 
- monitorizarea anuală a  calităţii factorilor de mediu, prin efectuarea de 
măsurători şi  determinarea calităţii la nivelul fiecărui element component al 
mediului; 
- regularizarea, consolidarea şi protejarea malurilor pe văile şi viroagelor 
care au fost identificate în studiul geotehnic cu caracter torenţial; 
 - replantarea şi consolidarea prin măsuri specifice a terenurilor ce prezintă 
fenomene de alunecare ( terasări, banchete de sprijin din piatră, gărduleţe, 
pardoseli de piatră etc.,) 
- reconstrucţia ecologică în zonele degradate ca urmare a eroziunii datorate 
exploatării necorespunzătoare a lemnului, turismului neorganizat. 
- interzicerea campării în locuri neorganizate şi neamenajate; 
- protecţia vegetaţiei existente prin măsuri speciale de îngrijire, regenerare 
naturală sau prin reîmpădurire şi replantări - în special în zona Pădurii 
Comorova și Mlaștina Hergheliei; 
- programe şi măsuri pentru dezvoltarea municipiului pentru însușirea de 
funcţii de  echilibru regional; 
 
Se vor amenaja  spaţii verzi  ce vor fi suprafeţe înierbate, amenajări florale 

arbori şi arbuşti şi parcuri conform normativelor în vigoare. Aplicarea 
îngraşămintelor organice pe terenurile aflate în gestiune se va face pe baza Planului 
de Management a Nutrienţilor elaborat conform recomandărilor Codului de Bune 
Practici Agricole. Excedentul de gunoi din unităţile cu personalitate juridică trebuie 
să primească un tratament special (uscare rapidă, compostare, etc.) pentru a putea fi 
utilizat sau comercializat şi în alte localităţi. 

 

 

3.11 REGLEMENTĂRI URBANISTICE 
Zonificarea funcţională propusă are următoarea structură: 

Denumire UTR Zone și subzone funcționale 
componente 

RH 
Maxim 

POT 
maxim 

CUT 
maxim 

UTR 1- PUZ 
Olimp 

L1b  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 

P+2 50 

(70 % 
pentru 
extinderi) 

1.5 

(2.0 
pentru 
extinderi) 
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arhitectural-urbanistice;  

IS3e  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime si densitate  redusa 

P+1 40 0.8 

IS3f - Subzona institutiilor și 
serviciilor de tip turistic cu densitate 
redusă 

P+2 10% 0,3 

M2a  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;  

P+5 60 3.5 

UTR 2-Zona 
agrement Olimp 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

IS3d  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime si densitate  redusa 

P+1 20 0.5 

At1 - zona de agrement- turism P 40 0.5 

L1b  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2 50 

(70 % 
pentru 
extinderi) 

1.5 

(2.0 
pentru 
extinderi) 

L4a - subzonă locuințe individuale și 
servicii turistice 

P+1 40 1,6 

L4b - subzonă locuințe individuale și 
servicii turistice 

P+3 40 2,0 

ZONA TERENURILOR CU 
DESTINATIE SPECIALA (S1) 

P+4 50 2.5 

UTR 3 Zona 
agrement Neptun 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

UTR 4- Zona IS3a  - subzona institutiilor publice si P+2 40 1.2 
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agrement Neptun serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

UTR 5- Zona 
agrement Neptun 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

IS1  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor;  

P+4 50 2.5 

UTR 6- Zona 
vile Neptun 

S3 - zona cu destinatie speciala  P+4 20 1.0 

UTR 7- Zona 
agrement Neptun 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

IS3e  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime si densitate  redusa 

P+1 40 0.8 

L5a- subzonă locuințe individuale și 
servicii turistice 

P+1 40% 1,6 

L5b- subzonă locuințe individuale și 
servicii turistice 

P+3 40% 2,0 

UTR 8- Zona 
agrement Neptun 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

IS1  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor;  

P+4 50 2.5 

UTR 9- Bazar 
Neptun 

IS1  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor;  

P+4 50 2.5 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

IS3c  - subzona institutiilor publice si P+9 si 60 4.8 
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serviciilor de tip turistic cu regim inalt  peste 

L2  - subzona de locuire colectiva, 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+4E  

P+4 40 2.0 

M4-  subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 

regim mic de inaltime  

P+1 90 1.8 

A2  - subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu; 

P+2 60 1.8 

UTR 10- Zona 
agrement 
Steaguri Neptun 

IS3e  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime si densitate  redusa 

P+1 40 0.8 

At2 - zona de agrement P+teras
a 
circulab
ila 

50 (80% 
pentru 
extinderi) 

0.5 (0.8 
pentru 
extinderi) 

UTR 11- Zona 
agrement Jupiter 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

IS3a 1 - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+3 40 1.6 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

IS3f - Subzona institutiilor și 
serviciilor de tip turistic cu densitate 
redusă 

P+2 10% 0,3 

UTR 12- Zona 
agrement Jupiter 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

IS1  - subzona institutiilor publice si P+4 50 2.5 
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serviciilor;  

UTR 14- Zona 
agrement Jupiter 

IS3a 1 - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+3 40 1.6 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

UTR 15- Zona 
agrement Cap 
Aurora 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

UTR 16- Zona 
agrement Cap 
Aurora 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

UTR 17- Zona 
agrement Cap 
Aurora 

M2a  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;  

P+5 60 3.5 

UTR 18- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

M2  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;  

P+4 40 2.0 

UTR 19- Zona 
agrement Venus 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

UTR 20- Zona 
agrement vile 
Venus 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

IS3d  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime si densitate  redusa 

P+1 20 0.5 

UTR 21- Zona 
agrement Venus 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

IS1  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor;  

P+4 50 2.5 
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UTR 22- Zona 
agrement Venus 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

IS3d  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime si densitate  redusa 

P+1 20 0.5 

UTR 23- Zona 
agrement Venus 

At1 - zona de agrement- turism P 40 0.5 

UTR 24- Zona 
agrement Venus 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

At2 - zona de agrement P+teras
a 
circulab
ila 

50 (80% 
pentru 
extinderi) 

0.5 (0.8 
pentru 
extinderi) 

UTR 25- Zona 
activități 
productive 
nepoluante 

A3 - subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
unitati agricole; 

P+2 60 1.8 

V4- terenuri aferente ferme agricole P+1 10 0.3 

UTR 26- Zona 
agrement stadion 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

UTR 27- Zona 
mixtă 
locuințeindividua
le servicii 

M1b  - subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E; 

P+2 40 1.2 

UTR 28- Zonă 
locuițe 
individuale 

L1b  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2 50 

(70 % 
pentru 
extinderi) 

1.5 

(2.0 
pentru 
extinderi) 

UTR 29- Zonă 
locuițe 
individuale 

L1b  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2 50 

(70 % 
pentru 
extinderi) 

1.5 

(2.0 
pentru 
extinderi) 
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UTR 30- Zona 
ativități 
poductive și 
servicii 

A2  - subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu; 

P+2 60 1.8 

UTR 31- Zona 
agrement Saturn 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

IS2  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip comercial  

P+2 40 1.2 

UTR 32- Zona 
agrement vile 
Saturn 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

UTR 33- Zona 
agrement Saturn 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

UTR 34- Zona 
agrement Saturn 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

UTR 35- Pol 
urban principal 
Mangalia 

IS1  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor;  

P+4 50 2.5 

IS2  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip comercial  

P+2 40 1.2 

IS2a- Subzona instituțiilor publice și 
serviciilor de tip comercial 

P+2 50% 1,5 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

L2  - subzona de locuire colectiva, 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+4E  

P+4 40 2.0 

M2  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 

P+4 40 2.0 
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regim mediu de inaltime P+4E;  

UTR 36- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

L2  - subzona de locuire colectiva, 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+4E  

P+4 40 2.0 

L3  - subzona de locuire colectiva, 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+10E  

P+10 60 4.0 

M3  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mare de inaltime P+10E;  

P+10 60 4.8* 

UTR 37- Zona 
centrală 
Mangalia 

IS1  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor;  

P+4 50 2.5 

IS1a - subzona institutiilor publice si 
serviciilor;  

P+5 50 1,5 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

L1a  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+1E amplasate in situl urban 

P+1 40 

(70 % 
pentru 
extinderi) 

0,8 

(1,4 
pentru 
extinderi) 

L2  - subzona de locuire colectiva, 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+4E  

P+4 40 2.0 

M1a  - subzona mixta situata in situl 
urban, cu regim de construire continuu 
si discontinuu cu inaltime maxima de 
P+1E;  

P+1 40 1.0 

M2  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;  

P+4 40 2.0 

C1  - subzona centrală cu regim de P+1/ 40 0.8 
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construire continuu si discontinuu 
amplasata in situl urban. 

P+4 pentru 
P+1 

2.0 
pentru 
P+4 

C2  - subzona centrala cu regim de 
construire continuu si discontinuu 
situata in afara zonelor de protectie ale 
valorilor istorice si arhitectural 
urbanistice; 

P+2 60 1.8 

UTR 38- Pol 
urban principal 
Mangalia 

L1b  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2 50 

(70 % 
pentru 
extinderi) 

1.5 

(2.0 
pentru 
extinderi) 

L2  - subzona de locuire colectiva, 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+4E  

P+4 40 2.0 

M1b  - subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E; 

P+2 40 1.2 

M2  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;  

P+4 40 2.0 

IS1  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor;  

P+4 50 2.5 

IS2  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip comercial  

P+2 40 1.2 

UTR 39- Pol 
urban principal 
Mangalia 

M1b  - subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E; 

P+2 40 1.2 

M2  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;  

P+4 40 2.0 
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IS1  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor;  

P+4 50 2.5 

IS2  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip comercial  

P+2 40 1.2 

L2  - subzona de locuire colectiva, 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+4E  

P+4 40 2.0 

L3  - subzona de locuire colectiva, 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+10E  

P+10 60 4.0 

G2  - cimitire si cladiri anexa; P+1 50 1.0 

ZONA TERENURILOR CU 
DESTINATIE SPECIALA (S1) 

P+4 50 2.5 

UTR 40- Zona de 
agrement Insula 
Mangalia 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

UTR 41-Terenuri 
cu destinație 
specială 

A2  - subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu; 

P+2 60 1.8 

ZONA TERENURILOR CU 
DESTINATIE SPECIALA (S1) 

P+4 50 2.5 

UTR 42- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

M1b  - subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E; 

P+2 40 1.2 

M2  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;  

P+4 40 2.0 

UTR 43- Zona 
locuințe 
individuale 

L1b  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 

P+2 50 

(70 % 
pentru 

1.5 

(2.0 
pentru 
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protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

extinderi) extinderi) 

UTR 44- Zona 
locuințe 
individuale 

L1b  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2 50 

(70 % 
pentru 
extinderi) 

1.5 

(2.0 
pentru 
extinderi) 

UTR 45- Zona 
locuințe 
individuale 

L1b  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2 50 

(70 % 
pentru 
extinderi) 

1.5 

(2.0 
pentru 
extinderi) 

UTR 46- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

M2  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;  

P+4 40 2.0 

UTR 47- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

L1b  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2 50 

(70 % 
pentru 
extinderi) 

1.5 

(2.0 
pentru 
extinderi) 

M1b  - subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E; 

P+2 40 1.2 

 A2  - subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu; 

P+2 60 1.8 

UTR 48- Zona 
agrement 

IS3a  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic 
de inaltime;  

P+2 40 1.2 

UTR 49- Zona 
mixtă locuințe 

IS1  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor;  

P+4 50 2.5 
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colective/ servicii M2  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;  

P+4 40 2.0 

L2  - subzona de locuire colectiva, 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+4E  

P+4 40 2.0 

UTR 50- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

L1b  - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2 50 

(70 % 
pentru 
extinderi) 

1.5 

(2.0 
pentru 
extinderi) 

M1b  - subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E; 

P+2 40 1.2 

M2  - subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;  

P+4 40 2.0 

UTR 51- Zona 
șantier naval 

M1b  - subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E; 

P+2 40 1.2 

A2  - subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu; 

P+2 60 1.8 

UTR 52- Pol 
agrement 
Pădurea 
Comorova 

IS3c  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt  

P+9 si 
peste 

60 4.8 

UTR 53- Zona 
ativități 
poductive și 
servicii 

A2  - subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 

P+2 60 1.8 
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dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu; 

UTR 54- Pol 
agrement 
Pădurea 
Comorova 

IS3b  - subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim 
mediu de inaltime;  

P+4 40 2.0 

 

Indicatorii urbanistici maximali sunt detaliați conform Regulamentului Local 
de Urbanism. 

 

În conformitate cu Studiul de fundamentare privind istoria și evoluția urbană, se 
recomandă: 

 Controlul limitelor intravilane ale așezărilor componente (se includ stațiunile 
dintre Mangalia și 23 August); pentru a nu exceda ocuparea teritoriului din 
limitele administrative, în detrimentul conservării unor calități naturale ale spațiilor 
libere; 

 Controlarea riguroasă a spațiilor de plaje și faleze, eliminând factori 
perturbatori ai stabilității acestora (factori generatori de eroziune costieră) și 
practic, aplicând cu exactitate prescripțiile Legii Zonelor Costiere; 

 Conservarea prin controlul construirii a tuturor perspectivelor valoroase, cu 
precădere ale celor ce includ vederi spre Marea Neagră; 

 Delimitarea materializată pe documente urbanistice în coordonate STEREO 
70 a tuturor siturilor, ansamblurilor și obiectivelor de patrimoniu construit și 
arheologice și a zonelor lor de protecție, precum și a zonelor naturale protejate; 

 Delimitarea unor zone construite protejate care să sprijine punerea în valoare 
a unor trăsături morfo-spațiale caracteristice, cu reglementarea echilibrată a 
restricțiilor și permisivităților (indici de ocupare și utilizare a terenurilor care 
să nu depășească excesiv valorile existente, înălțimi acordate cu cadrul 
ambiental și cu percepțiile vizuale interesante, controlul utilizării limbajului 
arhitectural în raport cu peisajul și cu trăsăturile culturale locale, etc.); 

 Propuneri de reamenajări ale unor spații publice (pavaje, reorganizări de spații 
verzi, refacerea imaginii unor fațade ale obiectivelor de interes public), urmărind 
crearea de plusvaloare pentru  acestea, în raport cu rolul urban și cu interesul 
public; 

 Studierea posibilităților de refacere, restaurare, revitalizare a unor 
ansambluri hoteliere din stațiunile-satelit, în concordanță cu calitățile 
arhitecturale, dar și cu posibilitățile structurale oferite de fiecare obiectiv; 
particularizat se pot gândi programe specifice de turism, utilizabile, fie de către 
proprietari/antreprenori, fie e către autoritățile publice, în cazul în care acestea au 
interes și drept de intervenție pe respectivele construcții și/sau ansambluri; 

 Conceperea utilizării/reutilizării uno spații libere sau construite pentru 
evenimente repetabile, care să construiască branduri ale stațiunilor (ex.: 
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festivaluri, concerte, etc.); 

 

 

 Zonificarea funcțională a teritoriului intravilan în relație cu capacitățile 
portante ale terenurilor și a inter-relaționărilor prefigurate de vocațiile acestora 
(zone centrale – chiar și în stațiuni, zone de servicii publice, zone balneare, 
zone industriale, zone portuare, etc.); 

 Tratarea atentă, cu reglementări precise, a zonelor de faleze și plaje, în 
acord cu prescripțiile legale de ocupare și utilizare a zonelor costiere; 

 Reglementarea ocupării terenurilor de pe ariile sub care se află vestigii 
arheologice; conservând posibile urme valoroase, reprezentative, precum și pe 
teritoriile aferente zonelor de protecție ale acestora; 

 Conservarea reglementată strict a vestigiilor arheologice descoperite sau care 
se pun în evidență odată cu realizarea unor lucrări de amenajări diverse; 
respectarea obligativității descărcării de sarcină arheologică; 

 Controlul oricăror intervenții în zone protejate sau de protecție a unor 
monumente, ansambluri, situri de către personal specializat în domeniul protecției 
patrimoniului și atestat de către MCIN; 

 Restricționarea definitivă a îndesirilor de construcții, în special în stațiuni; 

 Reglementarea atentă a spațiilor de parcări, luând în considerare exercitarea 
funcțiunii turistice, concomitent cu alte funcțiuni urbane; 

 Conservarea atentă a spațiilor verzi aferente ansamblurilor turistice sau a 
celor de locuințe; 

 Restricționarea construirii pe terenuri cu risc de eroziune și/sau alunecare; 

 Reglementarea construirii pe parcele.raportată la așezarea față de aliniament 
sau față de limitele laterale/posterioare, cu prevederea strictă a regimurilor de 
aliniere  în cadrul unor zone cu ansambluri construite  sub forma unor compoziții 
omogene; 

 Restricționarea anvelopării fațadelor hotelurilor sau ale altor edificii publice 
reprezentative, cu scopul izolării termice; eventuale "re-fațadizări" sau modificări 
de volume sau forme ale clădirilor din stațiunile existente se vor autoriza 
numai sub controlul respectării RLU aferent PUG, efectuat de reprezentații 
serviciului de urbanism al Primăriei Municipiului Mangalia, chiar dacă 
proprietatea obiectivelor este privată;. 

 Recomandări reglementate privind stiluri arhitecturale, concepții stilistice, 
cromatică, materiale, publicitate, sugerând prin RLU, adecvarea la zona litorală 
și interzicând orice denaturare a peisajului  prin adoptarea unor concepții 
nepotrivite. 

 

Reguli privitoare la modul de construire şi amenajare pentru punerea în 

valoare a elementelor protejate/protejabile 
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Se propun pentru clasare următoarele clădiri/ ansambluri considerate valoroase și 
reprezentative: 

 Ansamblul Hotel Amfiteatru- Belvedere Olimp 

 Structurile hoteliere aferente stațiunii Cap Aurora (Diamant, Onix, Rubin, 
Agat, Coral, Topz, Cristal, Opal etc.) 

 Casa de cultură Mangalia 

Pentru acestea se instutie zonă de protecție conform planșei de Reglementări. 

 

ZP 1- A.Obiectul protectiei: "Oraşul antic Callatis",  

CT-I-s-A-02696 Situl arheologic "Oraşul antic Callatis", municipiul 
MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie 
şi intrarea în portul comercial  

CT-I-m-A-02696.01 Cetatea romană şi romano-bizantină sec. I - VII p. Chr., 
municipiul MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, 
Geamie Epoca romană şi şi intrarea în portul comercial  

CT-I-m-A-02696.02 Morminte hypogee paleocreştine cu inscripţii, municipiul 
MANGALIA,Pe şoseaua spre Albeşti, în zona intersecţiei cu str. Vârtejan, în 
dreptul Fabricii de lapte, staţia de betoane şi de biogaz, sec. VI – VII,  Epoca  
romano-bizantină  

CT-I-m-A-02696.03 Bazilică, municipiul MANGALIA, La S de stadion, lângă 
zidul incintă (latura de N), sec. V - VI p. Chr. Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.04 Clădire sec. V - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În 
marginea de SE a stadionului, Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.05 Necropolă sec. IV - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În 
marginea de V a oraşului, între calea ferată, drumul spre Albeşti şi grajdurile CAP, 
Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.06 Zidul de apărare al cetăţii Callatis, municipiul MANGALIA, 
La S de oraş, lângă staţia de decantare, sec. VI a. Chr. - V p. Chr. Epoca greco-  

romană  

CT-I-m-A-02696.07 Necropola tumulară, municipiul MANGALIA, Între cartierul 
"Colonişti" şi Topitoria de in, în marginea oraşului ( cuprinzând lacul Blebea) sec. 
III - I a. Chr. Epoca elenistică  

CT-I-m-A-02696.08 Colonia greacă Callatis, municipiul MANGALIA, Între 
Sanatoriul balnear, Casa Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul 
comercial, de sec. IV - I a. Chr. Epoca greacă  
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CT-I-m-A-02696.09 Mormântul "cu papirus”, municipiul MANGALIA În partea de 
V a stadionului, lângă Muzeu, sec. IV - I a. Chr. Latčne  

CT-I-m-A-02696.10 Necropolă, municipiul MANGALIA, Zona stadionului şi a 
Sanatoriului TBC, sec. IV - II a. Chr. Epoca elenistică  

CT-I-m-A-02696.11 Mormântul cu boltă (scitic), municipiul MANGALIA, Pe 
malul lacului Mangalia, la V de satul 2 Mai, sec. IV - III a. Chr. Latčne  

CT-I-m-A-02696.12 Zid de incintă, municipiul MANGALIA Pe latura de S a 
stadionului, sub hala centrală şi piaţa actuală, sec. IV a. Chr. Epoca romană 

 

- Suprafata zonei protejate : cca 170 ha 

- Modul de delimitare:  prin bornare şi marcare sistematizată, în colaborare şi 
sub supravegherea specialiştilor Muzeului Judeţean Constanţa şi  a Muzeului de 
Arheologie Mangalia. 

 Functiuni admise : în zonele rămase neconstruite, unde rezervaţia 
arheologică poate fi prezentată liber (după parcurgerea unui nou proces de 
restaurare – consolidare), trebuiesc interzise cu desăvârşire orice tip de 
construcţii sau amenajări, altele decât cele legate de conservarea sau valorificarea 
obiectivelor arheologice. 

 În zonele unde suprapunerea de locuire există, trebuie limitată la maxim 
posibilitatea degradării subsolului arheologic prin săparea de beciuri, subsoluri 
chiar canale tehnice, iar când acestea sunt imperios necesare, ele nu se vor face 
decât după cercetarea exhaustivă şi descărcarea de sarcină arheologică. 

 Functiuni interzise: orice activitate de tip industrial si agricol de natură să 
aducă atingere, fie şi parţial siturilor arheologice;  

 Conditionare la autorizare : descarcare de sarcina istorica, aviz CNMI; 

 

ZP 2 

Obiectul protectiei : CT-II-a-A-02901 Ansamblul geamiei "Esmahan Sultan", 
municipiul MANGALIA, Str. Oituz 1, 1590  

CT-II-m-A-02901.01 Geamia "Esmahan Sultan", municipiul MANGALIA, Str. 
Oituz 1, 1590 

CT- II-m-A- 02901,02 Cimitirul musulman  

CT-II-m-B-02902 Şcoală, municipiul MANGALIA, Str. Oituz 2, înc. sec. XX  

 

CT-II-s-B-02899 Sit urban, municipiul MANGALIA Str. Frumoasei, Pârvan V.,  

Mărăşeşti, Alecsandri V., Eminescu M., 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul, 
Delfinului  
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CT-II-m-A-02897 Casa Mehmet Hagi Ismail, municipiul MANGALIA, Str. 
Delfinului 12, sf. sec. XVIII  

CT-II-m-B-02898 Casa Şerban, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 16, sf. sec. 
XIX  

CT-II-m-B-20161 Casă, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 22, 1897  

 

CT-II-m-B-02900 Biserica "Sf. Gheorghe”, municipiul MANGALIA, Str. Mihai 
Viteazul 7, 1914 - 1929  

- Modul de delimitare : pe limite cadastrale  

    

  Functiuni admise : locuire şi funcţiuni complementare, servicii, comerţ, 
alimentaţie publică, circulatie carosabilă şi pietonală, reţele edilitare, spaţii 
plantate cu rol  decorativ şi de protectie;  

 Functiuni interzise: activităţi industriale şi de depozitare cu excepţia 
activităţilor meşteşugăreşti; 

 Conditionari la autorizare : aviz DJCCPCN  Constanţa . 

- Regim maxim de înălţime : P + 1; 

- Module volumetrice maxime: 8 x 15, Se recomandă modul tradiţional de 
folosire a parcelei, cu front spart la stradă şi orientarea clădirii în lungul lotului; 

- POT  maxim : 40 % ; CUT = 0,80 ; Nr. niv. = 2 

- Se interzice comasarea parcelelor; 

- Acoperişurile : în două/ patru ape; 

- Invelitoare : material ceramic;  

- Se recomandă păstrarea raportului plin / gol la faţade, conform construcţiilor 
existente în zonă;  

- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuante pastelate, calde, 
deschise; 

 

Pentru situri, monumente arheologice și tumuli izolați se instituie o zonă de 
protecție de 200 m.  Pentru restul zonei maritime limitrofe municipiului 
Mangalia se va institui o zonă de protecție preventivă de 100m. 

Pentru situl submers cod CT-1-S-A-02561 se instituie o zonă de protecție de 
100 m de la țărm.  

Toate documentațiile întocmite asupra monumentelor istorice, siturilor 
arheologice, situl urban, inclusiv a clădirilor și ansamblurilor propuse spre 
clasare ca monumente istorice, și zonele de protecție ale acestora vor fi 
transmise spre avizare la Ministerul Culturii prin Direcția Județeană pentru 
Cultură Constanța. 
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Pe toată suprafața introdusă în intravilan delimitată de coordonate stereo-70 
conform Studiului Arheologic și preluată în cadrul Planșei de Reglementări 
Urbanistice, se va solicita cf.leg.50/1991 în certificatul de urbanism avizul 
DJPCCPCN Constanța. 

Pentru complexele arheologice identificate anterior, în conformitate cu 
reperele STEREO 70 se vor efectua cercetări arheologice preventive necesare 
obținerii certificatului de descărcare de sarcină. 

 

Conform Master Plan General de Transport al României aprobat cu H.G. 666/ 2016, 
sunt propuse următoarele proiecte de dezvoltare: 
- Electrificare și modernizare CF (43 km, val. 100,6 mil. Euro, perioada 2021- 

2025) 
- Realizare variantă ocolitoare mun. Mangalia (8 km, 19,20 mil. Euro, perioada 

2021- 2023) 
- Modernizare stație CF Halta Neptun perioada 2016- 2020 
-  Transregio Marea Neagră TR81- modernizare DE 87 (49 km tronson 

Constanța- Vama Veche, 36,70 mil. Euro, perioada 2021- 2023) 
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3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

Obiectivele de utilitate publică de pe teritoriul municipiului Mangalia sunt: 
Administraţie:   

1. Primăria municipiului Mangalia; 
2. Judecătoria Mangalia; 
3. Direcţia tehnică Mangalia; 
4. Oficiul Poştal Mangalia; 
5. Oficiul Poştal Neptun; 
6. Poliţia mun. Mangalia; 
7. Gară; 
8. Crucea Roşie; 
9. Centrul miliar al armatei 
10. Casa Naţională de Pensii 
11. Casa de Cultură 
12. Căpitănia Portului Mangalia 
13. Cantina socială 
14. Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului 
15. Asociaţia Pensionarilor 
16. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
17. ADP 
18. Administraţia Finanţelor Publice 
19. Administraţia Consiliului Local 
20. Enel Electrica Dobrogea 
21. Raja Constanta 
22. Romtelecom 
23. Interactive C&T 
24. Roming Services Therm 

Instituţii financiar-bancare: 
9. Banci – 6; 
10. Asigurari – 1; 

Unităţi medicale-sănătate: 
1. Spitalul Municipal Mangalia 
2. Sanatoriu Balnear; 
3. Dispensar medical; 
4. Cabinet medical şcolar; 
5. Cabinete medicale individuale – 17; 
6. Farmacie în sectorul public – 1; 
7. Ambulatorii de spital – 1; 
8. Cabinete stomatologice – 7; 
9. Creşe – 2; 
10. Laboratoare medicale – 5; 

Învăţământ şi cultură: 
1. Grădiniţe de copii – 5; 
2. Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial – 5 buc; 
3. Licee – 3; 
4. Săli de sport – 6; 
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5. Terenuri de sport – 11; 
6. Biblioteci – 12; 
7. Bibliotecti publice – 1; 
8. Muzee – 2; 

Culte: 
1. Arhiepiscopia Tomisului; 
2. Biserică Militară de Garnizoană 
3. Biserică Creştină Penticostală 
4. Biserică Catolică 
5. Biserici Ortodoxe – 6; 
6. Moschea Geamia Esmahan Sultan 

Tipuri de proprietate existente în teritoriul intravilan sunt 
1. Terenurile apartinand domeniului public de interes national; 
2. Terenurile apartinand domeniului public de interes judetean ; 
3. Terenurile apartinand domeniului public de interes local; 
4. Terenurile apartinand domeniului privat al Consiliului local. 
5. Terenurile proprietate privata a persoanelor fizice şi juridice. 
Circulatia terenurilor 
Circulaţia terenurilor va fi dependentă de obiectivele de interes public propuse şi 
modificările apărute în infrastructura de transport (trasee rutiere şi pietonale, 
modernizări ale tramelor stradale, instituirea de zone de protecţie etc.). 
 

La nivelul propunerilor Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de 
Urbanism sunt considerate obiective de utilitate publică următoarele: 

- dezvoltarea portului turistic pentru ambarcațiuni ușoare 

- dezvoltare funcțiuni de interes public (instituții) inclusiv cele cu rol supra-
municipal, regional și european 

- dezvoltarea și amenajarea falezei 

- dezvoltarea căilor de comunicație rutieră, feroviară, portuară, a parcajelor, 
amenajarea intersecțiilor etc. 

- dezvoltarea/ amenajarea circulațiilor/ traseelor pietonale și a pistelor de bicicliști 

- spațiile verzi 

- Utilizarea zonei costiere aflate in proprietatea publica a statului se va face in mod 
liber pentru imbaiere si plaja, plimbare, sporturi nautice, pescuit sportiv si recreativ, 
navigatie, in cazurile in care acestea nu necesita lucrari si/sau instalatii de orice fel. 

- Pentru protectia unor zone de mare valoare ecologica sau peisagistica ori a zonelor 
de habitat al speciilor protejate, precum si pentru asigurarea accesului liber la tarm 
pot fi expropriate cu justa si prealabila despagubire terenuri si cladiri, in conditiile 
legii. 

- plaja/ fășia litorală 

Prin verificările efectuate la predarea documentației și în cadrul procesului de avizare, Autoritatea 
Locală (Primăria Municipiului Mangalia) își asumă reglementprile referitoare la spațiile verzi și 
incadrarea acestora în conformitate cu prevederile Legii 24/ 2007 cu modificările și completările 
ulterioare. 
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Conform Master Plan General de Transport al României aprobat cu H.G. 666/ 2016, 
sunt propuse următoarele proiecte de dezvoltare: 
- Electrificare și modernizare CF (43 km, val. 100,6 mil. Euro, perioada 2021- 

2025) 
- Realizare variantă ocolitoare mun. Mangalia (8 km, 19,20 mil. Euro, perioada 

2021- 2023) 
- Modernizare stație CF Halta Neptun perioada 2016- 2020 
-  Transregio Marea Neagră TR81- modernizare DE 87 (49 km tronson 

Constanța- Vama Veche, 36,70 mil. Euro, perioada 2021- 2023) 
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4. CONCLUZII - MĂSURI 

În urma analizei situaţiei existente a municipiului Mangalia s-au observat o 
serie de elemente de potenţial şi disfuncţii ce influenţează în mod direct dezvoltarea 
comunei pe termen scurt şi mediu. Factorii de influenţă sunt proveniţi din mediul 
intern al municipiului – din configuraţia urbanistică locală – şi din mediul extern – 
presiuni şi elemente generatoare de dezvoltare existente în special în zona costieră 
a Mării Negre pe axul Constanţa - Mangalia. Dezvoltarea durabilă a municipiului 
Mangalia trebuie direcţionată către valorificarea resurselor locale existente 
(naturale şi antropice), dezvoltarea infrastructurii tehnice şi a căilor de circulaţie, 
definirea unui caracter specific municipiului prin reabilitarea, conservarea şi 
promovarea elementelor de patrimoniu natural şi construit existente,  conversia 
funcţională a zonelor industriale dezafectate, axarea economiei locale pe unităţi 
industriale nepoluante mici şi mijlocii – primordiale pentru o dezvoltare 
sustenabilă,promovarea agriculturii moderne la scară largă, reabilitarea 
staţiunilor tursitice prin introducerea unor funcţiuni şi activităţi noi, atractive.  

Administraţia locală trebuie sa susţină o serie de strategii de dezvoltare, 
politici şi programe integrate pe termen mediu şi lung pentru a putea defini o 
direcţie coerentă de dezvoltare sustenabilă a localităţii bazată pe elementele 
menţionate anterior și afirmarea municipiului la nivel național și european. 
Perpetuarea acestor politici de dezvoltare şi abordarea unor politici suplimentare 
ce încurajează limitarea extinderii teritoriului intravilan, creşterea densităţii de 
locuire, implementarea unor politici sociale ce privesc în mod direct conversia 
profesională a forţei de muncă existente la nivel local şi egalitatea socială, 
extinderea zonelor de locuire destinate tinerilor, reabilitarea fondului construit şi 
diversificarea gamei de servicii existente, profitând astfel de resursele de teren liber 
disponibil în teritoriul intravilan şi de configuraţia actuală a oraşului, preotejarea 
resurselor litorale, amenajarea unor facilităși turistice alternative (faleză 
pietonală, portul turistic pentru ambarcațiuni ușoare, rețea de circulații pietonale 
și piste de bicicliști care să valorifice accesul la patrimoniul construit existent), 
dezvoltarea unor pachete turistice integrate, care să valorifice atât resursa litorală 
cât și siturile arheologice, monumentele istorice și trdițiile locale culturale, poate 
determina o dezvoltare sustenabilă a localităţii şi a staţiunilor turistice. 
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4.1  POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII NECESARE 
PENTRU IMPLEMENTARE.  

Viziunea prezentei strategii va fi atinsa prin dezvoltarea de masuri si proiecte 
care sa conduca la atingerea obiectivelor declarate, respectiv: 

 Municipiul Mangalia devine Green City pana in anul 2023 

Acest obiectiv strategic ambitios poate fi atins prin realizarea unui plan de 
actiune detaliat, bine definit in timp si prin mobilizarea exemplara a comunitatii 
in vederea crearii unei constiinte colective a cetatenilor. Cadrul general al 
municipiului Mangalia, frumusetile naturale intalnite aici si dezvoltarea 
economica impreuna cu mediul social creaza premisele dezvoltarii acestui 
obiectiv strategic si plasarea municipiului pe harta oraselor verzi din lume, pe 
langa Copenhagen, Stockholm, Oslo, Vienna, Amsterdam, Zurich, Helsinki. 

Obiectivul  Mangalia ‐ Green City are in vedere in primul rand imbunatatirea 
vietii populatiei din municipiu dar si dezideratul de a deveni un exemplu de 
dezvoltare durabila in regiune cat si la nivel national. 

Angajamentele asumate de municipiul Mangalia in vederea atingerii scopului de 
dezvoltare ca oras verde nu se vor putea realiza fara o buna cooperare intre 
populatie, reprezentantii societatii civile si administratia publica locala.  

Acest obiectiv poate fi atins doar prin realizarea unui plan de actiune concret, 
plasat in timp, cu termene de realizare si responsabilitati, monitorizare si 
implementare corecta a actiunilor si raportare detaliata a acestora. Planul de 
actiune trebuie sa contina minim urmatoarele actiuni: 

- producerea de energie electrica si termica folosind resurse regenerabile; 

- reglementarea  domeniului  constructiilor  in  vederea  respectarii  conditiilor  
de  mediu  si favorizarea tehnologiilor ecologice; 

- implementarea unui sistem de transport public eficient si ecologic (electric sau 
hybrid); 

- amenajarea de spatii publice de calitate (piete, parcuri, locuri de joca si 
relaxare); 

- construirea unei retele functionale si bine puse la punct pentru piste de 
biciclete care sa acopere tot orasul, inclusiv statiunile (bike sharing); 

- reglementarea  sistemului  de  gestionare  a  deseurilor  in  vederea  promovarii  
unui  mediu curat si fara factori poluanti; 

- reducerea  consumului  de  apă  in  vederea  economisirii  resurselor  naturale  si  
alinierii  cu standardele europene din domeniu; 

- reducerea nivelului de CO2; 

- incurajarea economiilor creative; 

- facilitarea accesul la alimente ecologice cu preturi accesibile; 

- implementarea unui sistem de guvernare la nivel de municipiu care sa 
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functioneze prin puterea exemplului; 

- incurajarea eforturilor cetatenilor comunitatii în atingerea acestui deziderat; 

- mentinerea densitatii populatiei la nivelul actual; 

  

 Mangalia ‐ destinatie de vacanta 365 zile în fiecare an; 

Municipiul Mangalia impreuna cu cele 6 statiuni turistice pe care le gestioneaza 
poate atinge acest obiectiv prin realizarea unor investitii in diversificarea 
serviciilor de agrement. Sunt necesare minim 5 investitii majore in cele 7 statiuni 
din municipiu pentru a asigura reusita acestui obiectiv. 

Pe langa extinderea sezonului turismului de litoral, care in prezent ocupa de 
departe primul loc, trebuie dezvoltate si celelate tipuri de turism ‐ turism de 
recreere şi agreement, turism balnear, turism cultural, turism sportiv, turism 
religios , serviciilor de agrement. Municipiul Mangalia isi propune realizarea pana 
in 2023, in parteneriat cu operatorii in turism urmatoarele investitii: 

- dezvoltarea unui teren de golf cu 18 gauri la standarde internationale; 

- dezvoltarea unui water park la standarde internationale functional 365 de 
zile pe an; 

- dezvoltarea unui centru de wellness si spa cu aplicatii terapeutice folosind 
ape termale, sulfuroase, apa de mare; 

- reabilitarea si punerea in valoare a hipodromului si a hergheliei; 

- construirea unui camping cu facilitati la nivel international (zone rulote, 
bungalow, corturi, 

glamping, etc.) 

Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie in primul rand de cooperare intre 
Primaria Mangalia si agentii economici cu profil in turism de pe raza Mun. 
Mangalia, constituiti in CLUSTERE sau GRUPURI DE ACTIUNE LOCALA 
care au ca rol identificarea resurselor si realizarea acestor investitii. In acest sens 
pot fi realizate parteneriate benefice cu Institutul National de Recuperare 
Medicina Fizică Balneologie București (1924) și Institutul Național de 
Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" 

 

 Municipiul Mangalia în topul celor mai atractive destinatii pentru 
relocarea pensionarilor. 

Alaturi de Malta, Portugalia si Spania care ocupa in 2016 primele 3 locuri ca 
destinatii potrivite pentru pensionarii care doresc sa se reloce in aceasta etapa a 
vietii lor, Mangalia poate aduce Romaniei un asemenea statut datorita climei 
blande, accesului la Marea Neagra si a unei dietei mediteraneene, sistemului 
medical, de asigurari de sanatate si alte facilitati, toate la un cost redus raportat 
la veniturile persoanelor pensionare din strainatate, 

Pentru a putea deveni o destinatie atractiva cu acest specific, Mangalia trebuie să 
investeasca in: 
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- cresterea calitatii serviciilor medicale si sociale; 

- diversificarea serviciile medicale si sociale; 

- cresterea nivelului de siguranta al cetateanului; 

- oferirea unui sistem facil de acces atat in zonele publice cat si private a 
persoanelor cu dezabilitati; 

- dezvoltarea unui sistem de locuinte cu facilitati specifice persoanelor in 
varsta; 

- facilitarea integrarii acestor persoane in comunitate; 

- implementarea unui sistem de transport public adaptat persoanelor varstince; 

- amenajarea de spatii publice de calitate (piete, parcuri, relaxare, cluburi 
pentru varsnici); 

 

 Întreg Municipiu Mangalia se va transforma intr‐un veritabil Muzeu de 
istorie si arheologie 

Avand o  istorie milenara si  multiculturala, Mangalia  are resursele istorice 
pentru  a se transforma intr‐un veritabil muzeu in aer liber. Acest obiectiv poate fi 
realizat numai prin cooperare intre administratie, societatea civila si institutiile 
guvernamentale, avand si o componenta majora de constientizarea a locuitorilor 
municipiului a valorilor istorice si culturale locale. Pentru a reusi sa indeplineasca 
acest obiectiv strategic pe termen mediu si lung, Mangalia trebuie sa: 

- desfasoare ample campanii de constientizare in randul comunitatii, cu 
predilectie in randul 

tinerilor; 

- sa aplice reglementarile in vigoare cu privire la autorizarea constructiilor numai 
dupa descarcarea arheologica a terenurilor; 

- sa identifice cat mai multe puncte in care se gasesc sau au fost gasite vestigii 
arheologice si sa le marcheze corespunzator prin mijloace moderne: reprezentare 
digitala, reconstituire 3D, machetare, etc; 

- sa cartografieze punctele de vestigii arheologice si sa le promoveze intensiv; 

- sa faciliteze infiintarea de tabere arheologice deschise  atat  profesionistilor  cat  
si amatorilor de astfel de activitati; 

- sa initieze parteneriate cu alte muzee; 

- sa expuna in locuri publice artefacte si piese cu valoare arheologica si 
istorica din patrimoniul propriu; 

- sa reconstituie digital orasul scufundat Callatis pe baza datelor existente si sa 
realizeze o campanie de promovare a acestuia; 
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Distribuția spațială a zonelor de dezvoltare 
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Obiective specifice Obiective a căror 
implementare este 
condiționată de 
asigurarea 
cadrului spațial- 
corelare PUG 

1. Protejarea si dezvoltarea patrimoniului istoric si cultural, un 
avantaj competitiv in cresterea atractivitatii municipiului 

• 

2. Cresterea calitatii vietii prin transformarea orasului intr‐o zona 
verde, cu spatii publice de calitate, un mediu mai curat, conditii de 
locuit mai bune si un transport public ecologic; 

• 

3. Creşterii competitivităţii locale si crearea de noi locuri de muncă, 
prin sprijinirea mediului de afaceri; 

• 

4. Crearea unui brand turistic local, promovare intensiva a zonei şi 
cresterea gradului de valorificare economică prin diversificarea 
turismului (turism de agreement, turism balnear si de tratament, 
turism cultural , turism oenologic si gastronomic, etc); 

• 

5. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de turism specifice în 
vederea creşterii atractivităţii zonei ca destinaţie turistică si ca 
adresabilitate  pentru  toate  segmentele potentiale; 

• 

6. Extinderea si modernizarea infrastructurii de alimentăre cu apă 
potabilă a populaţiei şi colectarea şi epurarea apelor uzate în vederea 
creşterii calităţii vieţii; 

• 

7. Extinderea si dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deseurilor, promovarea solutiilor si sprijinirea investitiilor care 
previn generarea de deseuri, reutilizarea inclusiv utilizarea lor  ca  
materii  prime  secundare  si  decontaminarea  siturilor  contaminate,  
in vederea protejarii mediului inconjurator; 

- 

8. Promovarea unui  management  durabil pentru ariilor  protejate, 
conservarea şi refacerea ecosistemelor  naturale; 

- 

9. Cresterea eficienţei energetice a clădirilor atat din sectorul 
rezidenţial cat şi din sectorul public si trecerea catre productia 
energiei electrice şi termice din resurse regenerabile; 

- 

10. Trecerea la un invatamant orientat spre nevoile economiei 
locale actuale,  promovarea unui invatamat in sistem dual, 
îmbunătăţirea serviciilor şi a infrastructurii din sistemul educaţional; 

- 

11. Diversificarea si cresterea calităţii serviciilor si a infrastructurii 
medicale, în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei si a 

• 
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cresterii accesului la aceste servicii; 

12. Diversificarea si cresterea calităţii serviciilor şi a infrastructurii 
de servicii sociale in vederea combaterii sărăciei şi incluziunii 
sociale; 

• 

13. Cresterea performanţelor resurselor umane, refacerea bazinului 
de capital uman prin investiţii în infrastructură si diversificarea 
serviciilor de resurse umane; 

- 

14. Promovarea permanenta a cooperării transfrontaliere prin 
implementarea de proiecte în vederea creşterii competitivităţii şi 
crearea de noi locuri de muncă; 

- 

15. Imbunătăţirea capacităţii de cooperare şi a  eficienţei  
administraţiilor  publice  în contextul CBC. 

- 

 

4.2. PRINCIPALE PROIECTE DE DEZVOLTARE 

La nivelul propunerilor Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de 
Urbanism sunt considerate prioritare următoarele: 

- dezvoltarea portului turistic pentru ambarcațiuni ușoare 

- dezvoltare funcțiuni de interes public (instituții) inclusiv cele cu rol supra-
municipal, regional și european 

- dezvoltarea și amenajarea falezei 

- dezvoltarea căilor de comunicație rutieră, feroviară, portuară, a parcajelor, 
amenajarea intersecțiilor etc. 

- dezvoltarea/ amenajarea circulațiilor/ traseelor pietonale și a pistelor de bicicliști 

- spațiile verzi- extindere, amenajare, valorificare 

 

În corelare cu Strategia de Dezvoltare Locală Municipiul Mangalia (2016- 2023) 
principalele proiecte de dezvoltare sunt: 

- Reabilitare și valorificare Movila Documaci 

- Reamenajarea sediului expozițional Muzeul Callatis Mangalia 

- Reabilitare stramă stradală Mangalia și stațiuni 

- Crearea de spații verzi și parcuri 

- Piste pentru biciclete mangalia și stațiuni 

- Reabilitare sală polivalentă 

- Amenajare și modernizare Faleză Mangalia Sud 

- Alimentare cu apă și canalizare  Dobrogea 2 
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- Reamenajare și modernizare parcuri 

- Înfiintare centru multifuncțional expozițional 

- Sat pescăresc 

- Extindere institut balnear Mangalia 

- Campus sportiv 

- Construire și dotare creșă 

- Modernizare bază sportivă Pescăruș 

- Creare și dotare campus preuniversitar 

- Construire centru pentru persoane vârstnice 

- Construire locuințe sociale 

- Grădină zoologică Pădirea Comorova 

- Amenajare Obor animale 

- Amenajare Piața de pește 

 

4.3. PLAN ACTIUNI PENTRU IMPLEMENTARE 

 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 1: Impulsionarea dezvoltarii locale prin 
conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii 
culturale; 

Obiectiv specific 1. Protejarea si dezvoltarea patrimoniului istoric si cultural, 
un avantaj competitiv in cresterea atractivitatii municipiului; 
Nr
. 
crt
. 

Acțiune/ Programe Proiecte propuse Surse de finanţare 

1. Reabilitare, 
conservarea, protejarea 
si promovare 
patrimoniului istoric  

Reabilitarea si valorificarea 
Movila Documaci; 

 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  
Axa  
prioritară 5 ‐ Îmbunătățirea me
diului urban și conservarea,  
protecția și valorificarea durabi
lă a patrimoniului cultural;  
Prioritatea  de  investitii  5.1  
Conservarea,  protejarea,  
promovarea  și  dezvoltarea  
patrimoniului  natural  și  
cultural.  

Callatis - istorie la malul 
marii -  Reamenajarea 
sediului expozitional al 
Muzeului de arheologie 
Callatis Mangalia 

2. Infiintarea unui muzeu etnografic; 

3. Mobilarea si ambientarea spatiior publice cu lucrari de 
arta contemporana; 

Buget local 

4. Infiintarea Casei Artistilor – loc de recreere si creatie; Buget local 
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5. Tabere de creatie; Buget local 
6. Centru de informare cultural;  Buget local 
7. Cinematograf; PROGRAMUL  

OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  Axa  
prioritară 5 ‐ Îmbunătățirea me
diului urban și conservarea,  
protecția și valorificarea durabi
lă a patrimoniului cultural;  
Prioritatea  de  investitii  5.1  
Conservarea,  protejarea,  
promovarea  și  dezvoltarea  
patrimoniului  natural  și  
cultural.   

 
 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 2: Modernizarea infrastructurilor mun 
Mangalia 

Obiectiv specific 2. Cresterea calitatii vietii prin transformarea orasului intr-
o zona verde, cu spatii publice de calitate, un mediu mai curat, conditii de 
locuit mai bune si un transport public ecologic; 
Nr
. 
crt
. 

Acțiune/ Programe Proiecte propuse Surse de finanţare 

1. Constructia, 
reabilitarea, 
modernizarea, cladirilor 
publice si a locuintelor; 
 

Sala polivalenta  
 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  
Axa  prioritară  nr.  9  –  
Sprijinirea  regenerarii  
economice  si  
sociala a comunitatilor defavo
rizate din mediul urban; 9.1  –
  Dezvoltare  locala  plasata  
sub  responsabilitatea  
comunitatii.  
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2. R e abilitarea si 
modernizarea zona 1- piata 
republicii si aleea teilor; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  
Axa  prioritară  7:  
Diversificarea  economiilor  
locale  prin  
dezvoltarea durabilă a turismu
lui; Prioritatea de investitii  
7.1:Sprijinirea unei creșteri fa
vorabile ocupării forței de  
muncă, prin dezvoltarea poten
țialului endogen ca parte a  
unei  strategii  teritoriale  
pentru  anumite  zone,  care  
să  
includă reconversia regiunilor
 industriale aflate în declin,  
precum și sporirea accesibilită
ții și dezvoltarea resurselor  
naturale și culturale specifice.  
Investia  este  asimilata  
conceptului  de  dezvoltare  a  
infrastructurii pentru turismul 
balnear.   

3. Mansardarea blocurilor de 
locuit; 

Buget local 

4. Amenajare casa casatoriilor;  Buget local 
5. Dezvoltarea unui nou 

cimitir; 
Buget local 

6. Constructia, 
modernizarea, 
reabilitarea tramei 
stradale din mun. 
Mangalia. 

Reabilitare trama stradala 
Mangalia statiuni;  
 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  
Axa  prioritară  7:  
Diversificarea  economiilor  
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7. Constructia, 
reabilitarea, 
modernizarea aleilor, 
trotuarelor din mun. 
Mangalia 

Lucrari de amenajare si 
modernizare faleza Mangalia 
Saturn; 
Amenajare si modernizare 
promenada cordon Saturn 
Venus; 
Reabilitare si modernizare 
alee de promenada Cap-
Aurora; 

locale  prin  
dezvoltarea durabilă a turismu
lui; Prioritatea de investitii  
7.1:Sprijinirea unei creșteri fa
vorabile ocupării forței de  
muncă, prin dezvoltarea poten
țialului endogen ca parte a  
unei  strategii  teritoriale  
pentru  anumite  zone,  care  
să  
includă reconversia regiunilor
 industriale aflate în declin,  
precum și sporirea accesibilită
ții și dezvoltarea resurselor 
naturale și culturale specifice.  
Investia  este  asimilata  
conceptului  de  dezvoltare  a  
infrastructurii pentru turismul 
balnear.   

8. Construirea, reabilitarea, modernizarea parcarilor din 
mun. 
Mangalia 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  
Axa  prioritară  7:  
Diversificarea  economiilor  
locale  prin  
dezvoltarea durabilă a turismu
lui; Prioritatea de investitii  
7.1:Sprijinirea unei creșteri fa
vorabile ocupării forței de  
muncă, prin dezvoltarea poten
țialului endogen ca parte a  
unei  strategii  teritoriale  
pentru  anumite  zone,  care  
să  
includă reconversia regiunilor
 industriale aflate în declin,  
precum și sporirea accesibilită
ții și dezvoltarea resurselor  
naturale și culturale specifice.  
Investia  este  asimilata  
conceptului  de  dezvoltare  a  
infrastructurii pentru turismul 
balnear 
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9. Constructia, 
reamenajarea pistelor 
de biciclete din mun. 
Mangalia;  

Piste pentru biciclete in 
Mangalia si statiuni; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  
Axa 
prioritară 3 ‐ Sprijinirea  tranz
iției către o economie cu  
emisii  scăzute  de  carbon,  
Prioritatea  de  investitii  
3.2:Promovarea  strategiilor  
de  reducere  a  emisiilor  de  
dioxid  de  carbon  pentru  
toate  tipurile  de  teritoriu,  
în  particular  zone  urbane,  
inclusiv  promovarea  
planurilor  sustenabile  de  
mobilitate  urbană  și  a  unor  
măsuri  relevante.  

10. Crearea si dezvoltarea 
infrastructurii de 
agrement;  

Gradina zoologica padurea 
Comorova; 
 

Buget local 

11. Crearea, mentinerea, 
dezvoltarea retelei de 
spatii verzi;  

Crearea de spatii verzi si 
parcuri; 
Reamenajare si Modernizare 
parcuri;  
Sistem de irigatii in 
Mangalia si statiuni; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  
Axa  prioritară  7:  
Diversificarea  economiilor  
locale  prin  
dezvoltarea durabilă a turismu
lui; Prioritatea de investitii  
7.1:Sprijinirea unei creșteri fa
vorabile ocupării forței de  
muncă, prin dezvoltarea poten
țialului endogen ca parte a  
unei  strategii  teritoriale  
pentru  anumite  zone,  care  
să  
includă reconversia regiunilor
 industriale aflate în declin,  
precum și sporirea accesibilită
ții și dezvoltarea resurselor  
naturale și culturale specifice.  
Investia  este  asimilata  
conceptului  de  dezvoltare  a  
infrastructurii de recreere pent
ru turismul balnear.   

12. Extinderea retelelor de 
alimentare cu apa, 
canalizare, electricitate, 
gaze naturale, energie 
termica;  

Alimentare cu apa si 
canalizare Dobrogea 2; 
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13. Crearea, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice 
din municipiu;  

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  
Axa  prioritară  7:  
Diversificarea  economiilor  
locale  prin  
dezvoltarea durabilă a turismu
lui; Prioritatea de investitii  
7.1:Sprijinirea unei creșteri fa
vorabile ocupării forței de  
muncă, prin dezvoltarea poten
țialului endogen ca parte a  
unei  strategii  teritoriale  
pentru  anumite  zone,  care  
să  
includă reconversia regiunilor
 industriale aflate în declin,  
precum și sporirea accesibilită
ții și dezvoltarea resurselor  
naturale și culturale specifice.  
Investia  este  asimilata  
conceptului  de  dezvoltare  a  
infrastructurii pentru turismul 
balnear.   

14. Crearea unui sistem de 
transport in comun 
ecologic la nivelul 
municipiului 

Crearea transportului in 
comun in Mangalia si 
statiuni;  

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  
Axa  
prioritară 3 ‐ Sprijinirea  tranz
iției către o economie cu  
emisii  scăzute  de  carbon,  
Prioritatea  de  investitii  
3.2Promovarea  strategiilor  
de  reducere  a  emisiilor  de  
dioxid  de  carbon  pentru  
toate  tipurile  de  teritoriu,  
în  particular  zone  urbane,  
inclusiv  promovarea  
planurilor  sustenabile  de  
mobilitate  urbană  și  a  unor  
măsuri  relevante.  
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15. Reabilitarea si 
extinderea instalatiilor            
de iluminat public prin      
folosirea energiilor 
regenerabile;  

Reabilitare iluminat public 
Mangalia si statiuni;  

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  
REGIONAL  2014‐2020,  
Axa  
prioritară 3 ‐ Sprijinirea  tranz
iției către o economie cu  
emisii  scăzute  de  carbon,  
Prioritatea  de  investitii  
3.2Promovarea  strategiilor  
de  reducere  a  emisiilor  de  
dioxid  de  carbon  pentru  
toate  tipurile  de  teritoriu,  
în  particular  zone  urbane,  
inclusiv  promovarea  
planurilor  sustenabile  de  
mobilitate  urbană  și  a  unor  
măsuri  relevante.  

16. Construirea unei piete de peste PROGRAMUL  
OPERATIONAL  DE  
PESCUIT  SI  AFACERI  
MARITIME  2014‐2020  –  
CLLD  :  Axa  Prioritara  5  –  
Stimularea comercializarii si a
 prelucrarii.  

17. Construirea de piete agroalimentare in fiecare statiune PROGRAMUL  
OPERATIONAL  DE  
PESCUIT  SI  AFACERI  
MARITIME  2014‐2020  –  
CLLD  :  Axa  Prioritara  5  –  
Stimularea comercializarii si a
 prelucrarii.  

 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 3: Investitii in crearea si extinderea 
capacitatilor de productie si dezvoltarea servicilor pentru firme; 

Obiectiv specific 3. Creşterii  competitivităţii locale si crearea de noi locuri de 
muncă, prin sprijinirea mediului de afaceri; 
Nr
. 
crt
. 

Acțiune/ Programe Proiecte propuse Surse de finanţare 

1. Stimularea infiintarii de 
noi intreprinderi in 
parcul industrial 
Mangalia; 

Infiintarea de ateliere de 
reparatie, mestesugarit, 
ateliere; 
 

Buget local 
Parteneriat cu Camera de 
Comerț și Industrie a 
României 
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2. Activitati de promovare 
si sprijin pentru afaceri 
(targuri, expozitii, 
conferinte); 

Infiintare centru 
multifunctional expozitional; 

Buget local 
Parteneriat cu Camera de 
Comerț și Industrie a 
României 

3. Centru de informare pentru investitori; Buget local 

4. Investitii in infrastructura parcului industrial 
Mangalia; 

Buget local 
Parteneriat cu Camera de 
Comerț și Industrie a 
României 

 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 4: Investitii in activitati, evenimente 
culturale cu potential turistic; Imbunatatirea infrastructurii turistice in 
vederea cresterii atractivitatii regiunii ca destinatie turistica; 
Obiectiv specific 4. Investitii in activitati, evenimente culturale cu 

potential turistic; Imbunatatirea infrastructurii turistice in vederea 

cresterii atractivitatii regiunii ca destinatie turistica; 

Crearea unui brand turistic local, promovare intensiva a zonei şi cresterea 
gradului de valorificare economică prin diversificarea  turismului (turism de 
agreement, turism balnear si de tratament, turism cultural , turism oenologic 
si gastronomic, etc); 
Nr
. 
crt
. 

Acțiune/ Programe Proiecte propuse Surse de finanţare 

1. Crearea, dezvoltarea si promovarea centrelor de 
informare si promovare turistica;  

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  
2014‐2020,  Axa  prioritară  7:  
Diversificarea  economiilor  
locale  prin  
dezvoltarea durabilă a turismului
; Prioritatea de investitii  
7.1:Sprijinirea unei creșteri favor
abile ocupării forței de  
muncă, prin dezvoltarea potenția
lului endogen ca parte a  unei  
strategii  teritoriale  pentru  
anumite  zone,  care  să  
includă reconversia regiunilor in
dustriale aflate în declin,  
precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor  
naturale și culturale specifice.  
Investia  este  asimilata  
conceptului  de  dezvoltare  a  
infrastructurii pentru turismul ba
lnear.   
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2. Promovarea turismului 
bazat pe pescuitul 
sportiv la Marea 
Neagra;  

Sat pescaresc; PROGRAMUL  
OPERATIONAL  DE  
PESCUIT  SI  AFACERI  
MARITIME  2014‐2020  –  
CLLD  :  Axa  Prioritara  5  –  
Stimularea comercializarii si a pr
elucrarii.  

3. Reabilitarea monumentelor creand noi puncte de 
atractie; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  
2014‐2020,  Axa  
prioritară 5 ‐ Îmbunătățirea medi
ului urban și conservarea,  
protecția și valorificarea durabilă
 a patrimoniului cultural;  
Prioritatea  de  investitii  5.1  
Conservarea,  protejarea,  
promovarea  și  dezvoltarea  
patrimoniului  natural  și  
cultural 

4. Organizarea de festivaluri, concerte, targuri de 
turism; 

Buget local 

5. Dezvoltarea turismului 
balnear 

Creare baze de tratament 
balnear Hotel Egreta;  
Extinderea institutului 
balnear Mangalia; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  
2014‐2020,  
Axa prioritară 8 ‐ Dezvoltarea in
frastructurii sanitare şi  sociale;  
Prioritatea  de  investitii  8.1  ‐  
Investiţiile  în  
infrastructurile sanitare şi sociale
 care contribuie la  dezvoltarea  
la  nivel  naţional,  regional  şi  
local,  
reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de  sănătate  şi  
promovând  incluziunea  socială  
prin  
îmbunătăţirea accesului la servic
iile  sociale, culturale  și  de  
recreare,  precum  și  trecerea  
de  la  serviciile  
 
4  
  
instituționale  la  serviciile  
prestate  de colectivitățile  
locale.  
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DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 5: Investitii in infrastructura turistica 
pentru imbunatatirea facilitatilor turistice; 

Obiectiv specific 5. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de turism 
specifice în vederea creşterii atractivităţii zonei ca destinaţie turistică si ca 
adresabilitate pentru toate segmentele  potentiale;. 
Nr
. 
crt
. 

Acțiune/ Programe Proiecte 
propuse 

Surse de finanţare 

1. Infiintarea dezvoltarea modernizarea infrastructurii 
specifice de agrement acvatic;  

Buget local 
Invesiții private 

2. Infiintarea dezvoltarea modernizarea infrastructurii 
turismului pentru pescuit; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  DE  
PESCUIT  SI  AFACERI  
MARITIME  2014‐2020  –  
CLLD  

3. Crearea modernizarea dezvoltarea infrastructurii 
balneare si de tratament; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  
2014‐2020,  
Axa prioritară 8 ‐ Dezvoltarea in
frastructurii sanitare şi  sociale;  
Prioritatea  de  investitii  8.1  ‐  
Investiţiile  în  
infrastructurile sanitare şi sociale
 care contribuie la  dezvoltarea  
la  nivel  naţional,  regional  şi  
local,  
reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de  sănătate  şi  
promovând  incluziunea  socială  
prin  
îmbunătăţirea accesului la servic
iile  sociale, culturale  și  de  
recreare,  precum  și  trecerea  
de  la  serviciile  instituționale  
la  serviciile  prestate  
de colectivitățile  locale.  
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4. Dezvoltarea retelelelor de captare si transport a 
izvoarelor mineral - sulfuroase a apei de mare cu 
potential terapeutic, namoluri terapeutice din 
statiuni. 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  
2014‐2020,  Axa  prioritară  7:  
Diversificarea  economiilor  
locale  prin  
dezvoltarea durabilă a turismului
; Prioritatea de investitii  
7.1:Sprijinirea unei creșteri favor
abile ocupării forței de  
muncă, prin dezvoltarea potenția
lului endogen ca parte a  unei  
strategii  teritoriale  pentru  
anumite  zone,  care  să  
includă reconversia regiunilor in
dustriale aflate în declin,  
precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor  
naturale și culturale specifice.  
Investia  este  asimilata  
conceptului  de  dezvoltare  a  
infrastructurii pentru turismul ba
lnear.   

5. Crearea de locuri de campare, locuri pentru picnic, 
amenajare sporturi acvatice; 

 

6. Amenajare piste de biciclete si trasee de ciclism si a 
infrastructurii conexe; 

 

 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 6: Investitii in educatie pentru imbunatatirea 

calitatii invatamantului si dezvoltarea infrastructurii 

Obiectiv specific 6. Trecerea la  un  invatamant orientat spre nevoile 
economiei locale actuale, promovarea unui invatamat in sistem dual, 
îmbunătăţirea serviciilor şi a infrastructurii din sistemul educaţional; 
Nr
. 
crt
. 

Acțiune/ Programe Proiecte propuse Surse de finanţare 

1. Constructia, consolidarea, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea infrastructurii  
educationale; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  

2014‐2020,  
2. Dotarea    infrastructurii   

educationale 
ante‐prescolare, after 
school; 

Construire si dotare cresa 
 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  

2014‐2020,  

3. Constructia infrastructurii de educatie 
pre‐universitara; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  

2014‐2020,  
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4. Constructia  si  dotarea   
unui   campus 
pre‐universitar; 

Creare si dotare
 campus pre‐ 
universitar; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  

2014‐2020,  
5. Infiintarea, dezvoltarea 

bazelor sportive, 
dotarea bazelor de 
agrement si recreere; 
 

Campus sportiv;  
Modernizare baza sportiva
Facilitati pentru tabara 
sportiva;  

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  

2014‐2020,  

 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 7: Investitii in sanatate pentru imbunatatirea 

calitatii serviciilor oferite de dezvoltarea infrastructurii 

Obiectiv specific 7. Diversificarea si cresterea calităţii serviciilor si a 
infrastructurii medicale, în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a 
populaţiei si a cresterii  accesului  la  aceste servicii; 
Nr
. 
crt
. 

Acțiune/ Programe Proiecte propuse Surse de finanţare 

1. Constructia,  
reabilitarea,  
dezvoltarea, extinderea 
infrastructurii de 
sanatate;  

Reabilitarea  si  dotare  
ambulatoriu spital 
municipal Mangalia;  

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  

2014‐2020,  
Axa prioritară 8 ‐ Dezvoltarea in
frastructurii sanitare şi  sociale;  
Prioritatea  de  investitii  8.1  ‐  

Investiţiile  în  
infrastructurile sanitare şi sociale
 care contribuie la  dezvoltarea  
la  nivel  naţional,  regional  şi  

local,  
reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de  sănătate  şi  

promovând  incluziunea  socială  
prin  

îmbunătăţirea accesului la servic
iile  sociale, culturale  și  de  

recreare,  precum  și  trecerea  
de  la  serviciile  instituționale  

la  serviciile  prestate  
de colectivitățile  locale.  

2. Reabilitarea si dotare 
policlinica 
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DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 8: Investitii in  sistemul social si a 

infrastructurii de servicii sociale 

Obiectiv specific 8. Diversificarea si cresterea calităţii serviciilor şi a 
infrastructurii de servicii sociale in vederea combaterii sărăciei şi incluziunii 
sociale 
Nr
. 
crt
. 

Acțiune/ Programe Proiecte propuse Surse de finanţare 

1. Constructia, 
reabilitarea, 
dezvoltarea, 
extinderea 
infrastructurii 
sistemelor sociale 

Infiintarea unui 
centru de informare    
consiliere    si mediere 
pentru persoanele aflate 
in dificultate; 

Buget local 

2. Imbunatatirea 
constructiilor de 
locuinte pentru 
persoanele 
defavorizate; 

Construirea de locuinte 
sociale; 

PROGRAMUL  
OPERATIONAL  REGIONAL  

2014‐2020,  
Axa prioritară 8 ‐ Dezvoltarea in
frastructurii sanitare şi  sociale;  
Prioritatea  de  investitii  8.1  ‐  

Investiţiile  în  
infrastructurile sanitare şi sociale
 care contribuie la  dezvoltarea  
la  nivel  naţional,  regional  şi  

local,  
reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de  sănătate  şi  

promovând  incluziunea  socială  
prin  

îmbunătăţirea accesului la servic
iile  sociale, culturale  și  de  

recreare,  precum  și  trecerea  
de  la  serviciile  

instituționale  la  serviciile  
prestate  de colectivitățile  

locale.  
.  
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Conform Master Plan General de Transport al României aprobat cu H.G. 666/ 2016, 
sunt propuse următoarele proiecte de dezvoltare: 
- Electrificare și modernizare CF (43 km, val. 100,6 mil. Euro, perioada 2021- 

2025) 
- Realizare variantă ocolitoare mun. Mangalia (8 km, 19,20 mil. Euro, perioada 

2021- 2023) 
- Modernizare stație CF Halta Neptun perioada 2016- 2020 
-  Transregio Marea Neagră TR81- modernizare DE 87 (49 km tronson 

Constanța- Vama Veche, 36,70 mil. Euro, perioada 2021- 2023) 

 

Conform P.M.U.D.2016 proiecte cu implementare spațială 

Proiect Val 
estimată 
(mii Euro) 

Finanțare 

Proiecte naționale de infrastructură 

Varianta de ocolire Mangalia idenitifcată prin MPGT 
România 8km 

19,200 MGTR 
(FEDER) 

Modernizare/ Realziare sector de drum din Drum 
TransREgio Constanța- Mangalia- Vama Veche 

100,600 MGTR 
(FEDER) 

Modernizare infrastructură rutieră 

Sistematizare circulație rutieră str. Oituzp Gen. 
Vârtejan- str. Portului 

250 BL 

Reabilitare străzi descărcare trafic către rețeaua TEN - 
T (1 Decembrie 1918 , Rozelor, Portului, Oituz, Matei 
Basarab, Ion Creanga, Doctor Motas, Negru Voda, 
Soseaua Constantei, Stefan cel Mare, Libertatii, Tepes 
Voda, Mihai Viteazu, I.C.Bratianu, Vanatori, Mircea 
cel Batran, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Vasile 
Parvan, Marasesti, Muncitorului, Frumoasei 

3,419 INTERREG 

Str.Nicolae Grigorescu, Ion Mincu, Neagoe Basarab, 
Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Costache 
Negrutzzi, Tudor Arghezi, Alexandru Macedonschi, 
Duiliu Zamfirescu, George Calinescu, George 
Bacovia, Octavian Goga, George Toparceanu, 
Constantin Brancusi 

650 PNDL 

Reabilitarea carosabilului, amenajarea trotuarelor, 
operațiuni de peisagistică, pe traseele de circulație a 
mijloacelor de transport public. Lucrările se vor 

5,000 POR 
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executa pe tronsoanele de drum care nu sunt cuprinse 
în alte proiecteș Strada Trandafirilor Tronson 1,strada 
Delta Tronson 1, Strada Delta Tronson 2, Strada 
Scolii, Strada Crinului Tronson 1, Strada Faleza 
Neptun Tronson 1, Strada Faleza Neptun Tronson 2, 
Strada Plopilor, Aleea Steagurilor Tronson 1, Aleea 
Steagurilor Tronson 2, Strada Garii, Strada Vilele 
Speciale Tronson 1, Strada Scriitorilor 

Reabilitarea zonelor din cartierele Municipiului 
Mangalia prin: asfaltarea carosabilului, refacerea 
trotuarelor, amenajarea aleilor pietonale intre blocuri, 
amenajarea parcărilor rezidențiale, amenajare 
urbanistică 

10,000 BL 

Sistematizare zona șos Constanței  - pe tronsonul  
intersecție Saturn - Gara Mangalia 

Amenajare trotuare de incadrare DN39 (dr) între Km 
41+300 - 41+956 

250 POR 

Strada Greenport, Strada Henny Ignatie, Strada 
Corneliu Coposu, Strada Lavrion 

3,589 POR 

Dezvoltare Turistica in Statiunea Neptun-Olimp 

Asfaltare drum, Refacere trotuare, Parcari, Piste de 
biciclete, Alveole copaci+plantari, Spatii verzi, Statii 
de autobuz, Iluminat public, Colectarea si evacuarea 
apelor pluviale, Amenajarea intersectiilor (creearea 
unui sens giratoriu), mobilier urban si amplasarea 
panouri informative tip le 

4,277 POR 

Reabilitare căi acces catre obiective turistice naturale 
stațiunea Jupiter 

Reabilitare / Modernizare infrastructurii rutiere, 
inclusiv utilitățile din corpul drumului, 
crearea/reabiltarea traseelor marcate pt tratament, 
iuminat public 

3,000 POR 

Realizare infrastructură destinată deplasărilor pietonale, cu bicicleta sau alte 
moduri piretenoase cu mediul 

Intervenții asupra rețelei stradale și trotuarelor in 
vederea realizării unui circuit urban pt biciclete traseu 
conex zona promenada (zona centrala - Sos Portului - 
Sos Oituz - Parc Evergreen continuată cu traseul 
turistic Faleza Mangalia- Faleza Saturn - Faleza 
Jupiter - Cap Aurora 

4,263 POR 
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- Tronson Faleza Mangalia - Sos Portului - Sos Oituz - 
Parc EverGreen 

- Tronson Soseaua Constantei Zona Pietonala - Piata 
Republicii - Aleea Teilor 

- Tronson Faleza Mangalia - Venus – Saturn 

- Tronson Jupiter - Cap Auora 

- Tronson Neptun - Olimp 

Intervenții asupra rețelei stradale și asupra trotuarelor 
in vederea realizării unui circuit turistic obiective 
istorice pt biciclete 

250 POR 

Amenajare  parcări pentru biciclete conectate cu 
traseul de biciclete definit 

10 BL 

Realizare infrastructură pentru siguranța pietonilor 

Construcție pasarelă pietonală pentru traversare calea 
ferată cu rampă acces/deplasare biciclete în zona Gara 
Mangalia 

1,000 BL 

Reabilitare pod catre Insula Mangalia 200 BL 

Construcție / refacerea plasa siguranta la trecerea peste 
calea ferata Sos Portului / Oituz 

2 BL 

Management trafic rutier 

Realizare sens giratoriu zona intersecție drum local - 
E87 (zona de intoarcere catre Mangalia dupa UM),  în 
vederea fluidizării traficului și creșterii siguranței 
participanților în trafic prin reglementarea întoarcerii 
în / din direcția Mangalia 

150 BL 

Refacere / Redesenare si constructie / Amenajare 
sensuri giratorii și insule de dirijare a circulatiei în 
vederea creșterii siguranței în trafic: 

- Intersecție Oituz – Portului 

- Intersecție 1 Decembrie - Negru Vodă - Teofil 
Săveanu 

50 BL 

Transport public în Municipiul Mangalia 

Construirea Garajului destinat mijloacelor de transport 
aparținând transportului local și echiparea cu 
echipamente și utilaje, inclusiv spălătorie ecologică 

250 POR 
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Reabilitarea stațiilor si amenajarea de noi stații de 
transport public 

- POR 

Dezvoltare zone de transfer multimodal 

Zona transfer multimodal transp public local-judetean/ 
parcare / biciclete prin reamenajare zona 1 Decembrie 
nr.15 - 1 Decembrie 13   

500 POR 

Zona transfer multimodal transp public local-judetean/ 
parcare / biciclete prin reamenajare zona Gara 

500 POR 

Sistematizarea parcărilor în municipiul Mangalia 

Desființarea bateriilor individuale de garaj și 
amenajarea parcărilor rezidențiale 

2100 BL 

Amenajări parcari publice 

Amenajări parcari publice la nivel în Mangalia și în 
stațiuni 

Amenajare parcare publică supraetajata, colectivă în 
str. Rozelor (Biserica Sf Arh. Mihail si Gavril) 

Amenajare parcare publică supraetajata, colectivă în 
str. Peles - str. Muncelului 

Amenajare parcare in zona declarata multifuctionala 
(comert+servicii+parcare) str. Vasile Parvan - Mihai 
Eminescu - Mărășeșt 

Amenajare parcare in zona declarata multifuctionala 
(comert+servicii+parcare) str. Vasile Alecsandri - 
Mihai Eminescu 

Amenajare parcare in zona declarata multifuctionala 
(comert+servicii+parcare) str. Vasile Alecsandri - 
Mihai Eminescu – Frumoasei 

Amenajare parcare publică supraetajata, colectivă  str. 
Teilor - Oituz - Faleza Mangalia 

Amenajare parcare publică supraetajata, colectivă  str. 
Vânători - str. Ion. C. Brătianu 

Amenajare parcare publica supraetajată în str. Albatros 
- Saveanu 

 POR 

Sistematizarea parcărilor organizate pe drumurile 
publice 

250 POR 

Refacere profil trotuar în vederea realizării unui număr   
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de locuri de  parcare pe Soseaua Constantei 

 

 

Sef proiect (2013), 

Urb. Andreea POPA 
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ANEXA 1 

DISTANŢELE DE SECURITATE  INTRE CONDUCTELE (RETELELE DE 
DISTRIBUTIE / INSTALATIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE  

GAZE  NATURALE  ŞI  DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALATII  

Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea  

sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 

Nr.  
crt. 

Instalaţia, construcţia sau 
obstacolul 

Distanţa minimă în [m] 
de la conducta  

de gaze din PE de: 

Distanţa minimă în [m] 
de la conducta  

de gaze din oţel de: 
pj pr pm pj pr pm 

1 Clădiri cu subsoluri sau 
aliniamente de terenuri 
susceptibile a fi construite 

1 1 2 2 2 3 

2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0.5 1 1,5 1,5 2 
3 Canale pentru reţele termice, 

canale pentru instalaţii 
telefonice, televiziune etc. 

0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 

4 Conducte de canalizare 1 1 1,5 1 1 1,5 
5 Conducte de apă, cabluri 

electrice de forţă, cabluri 
telefonice montate direct în sol, 
cabluri TV  sau căminele 
acestor instalaţii 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6 Cămine pentru reţele termice, 
telefonice şi canalizare sau alte 
cămine subterane 

0,5 0,5 1 1 1 1 

7 Linii de tramvai până la şina 
cea mai apropiată 

0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 

7 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 
8 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
9 Linii de cale ferată, exclusiv 

cele din staţii, triaje şi incinte 
industriale: 
 În rambleu 
 În debleu, la nivelul 

terenului 

 
 

1,5* 
3,0** 

 
 

1,5* 
3,0** 

 
 

1,5* 
3,0** 

 
 

2* 
5,5** 

 
 

2* 
5,5** 

 
 

2* 
5,5** 

Notă: Distanţele exprimate în metri se măsoară în proiecţie orizontală între limitele 
exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. 

*) De la piciorul taluzului 

**) Din axul linei de cale ferată 

Conductele, fitingurile şi armăturile din PE se montează îngropat direct pământ, adâncimea 
minimă de montaj fiind de 0,9 m. 

Se interzice montarea reţelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundaţiilor 
clădirilor, pe trasee paralele cu acestea, până la distanţa de 2 m de la clădire. 

Se interzice montarea de conducte din oţel supraterane la mai puţin de 20 m de calea ferată 
electrificată şi/sau linii electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune. 
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ANEXA  2 

DISTANŢELE DE SECURITATE INTRE STATII SAU POSTURI DE 
REGLARE SAU REGLARE – MASURARE SI DIFERITE CONSTRUCTII 
SAU INSTALATII 

Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 completate conf. Ord. 19 din 6 iulie 2010 

 
Nr. 
crt. 

 
Destinaţia 

construcţiilor 
învecinate 

Distanţele de siguranţă [m], pentru staţii de capacitate: 
până la 6.000   [m3/h] 6.000 … 30.000 [m3/h] peste 30.000 

[m3/h] 
Presiunea la intrare [bar] 

< 2 2…6 > 6 < 2 2…6 > 6 < 6 > 6 

1. Clădiri industriale şi 
depozite de materiale 
combustibile 
- risc  foarte ridicat de 
incendiu , asociat 
pericolului de incendiu  
- rezistenţă redusă la foc  
- risc mediu sau redus     

de incendiu 

 
 
 

7 
 

 
 
 

10 

 
 
 

12 

 
 
 

11 

 
 
 

13 

 
 
 

18 

 
 
 

22 

 
 
 

27 

7 10 15 12 15 20 25 30 

7 10 12 10 12 15 20 25 

2. Instalaţii industriale în aer 
liber 
 

 
7 

 
10 

 
13 

 
11 

 
13 

 
18 

 
18 

 
27 

3. Clădiri civile (inclusiv 
cele administrative de pe 
teritoriul unităţilor 
industriale) 
- rezistenţă mare la foc 
 - rezistenţă mică la foc 

7 10 12 10 12 15 20 25 

7 12 15 12 15 20 25 30 

4. Linii de cale ferată 
- curentă 
- de garaj 

20 20 20 20 20 20 25 30 

20 20 20 20 20 20 20 25 

5. Marginea drumurilor 
carosabile 

4 5 8 4 6 10 6 10 

6. Linii electrice de înaltă 
tensiune 

20 20 20 20 20 20 20 40 

Art. 3.20 (1) Posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 1000 m3/h se pot 
alipi de un perete al clădirii învecinate, cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la 
explozie, să nu aibă goluri (ferestre, uşi) pe: a) o lungime care depăşeşte 5 m limitele staţiei în 
ambele direcţii; b) o înălţime de 3 m, deasupra postului. 
(2) Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse cu 
max. 50% pentru lit. a) şi cu max. 65% pentru lit. b), cu condiţia să se prevadă cel puţin una 
dintre următoarele soluţii tehnice: 
a) montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze; 
b) montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a 
imobilului în cazul în care în amonte se întrerupe furnizarea gazelor naturale. 
Art. 3.21 Pentru posturile de reglare sau reglare – măsurare de capacitate până la 250 m3/h, 
distanţa minimă de securitate faţă de marginea drumuriloe carosabile este de 1,5 m. 


