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Proiectul „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA NEPTUN OLIMP”  este finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: ,,Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 SUERD: ,,Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării 
forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 
zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și 
dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice  (Investiții în infrastructura de turism)”. Contractul de 
Finanțare Nr. 3990/12.03.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de 
Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar. Proiectul de față implică o investiție consistentă în 
reabilitarea și modernizarea infrastructurii publice a stațiunii Neptun-Olimp – străzi, trotuare, sistemul de 
iluminat aferent rutier și pietonal, amenajarea de parcări, sens giratoriu și amenajarea spațiilor verzi, tip 
fâșii plantate.



Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea durabilă a turismului și, implicit, creșterea numărului mediu de salariați în 
stațiunea turistică și balneoclimatică Neptun-Olimp. Proiectul include investiții în reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere 
și pietonale pe străzile Scriitorilor, Delta, Gării, Crinului, Plopilor, Școlii, Aleea Steaguri, Vilele Speciale, Faleza Neptun din stațiunea 
Neptun Olimp precum și investiții în modernizarea sistemului de iluminat public rutier și pietonal, amenjarea de piste de bicicliști și 
spații verzi pe străzile modernizate. Proiectul de față, prin obiectivele și activitățile pe care le propune contribuie în mod direct la 
creșterea gradului de atractivitate turistică a stațiunii întrucât generează confort și siguranță urbană, dar și o bună accesibilitate și 
conectivitate cu rețeaua europeană TEN –T, facilitând astfel mobilitatea persoanelor și mărfurilor. Din acceastă perspectivă devine 
evident faptul că proiectul are implicații directe asupra stimulării circulației turistice, determinând, astfel, creșterea eficienței și 
competitivității economice a stațiunii Neptun- Olimp, prin aportul de valoare adaugată inserat la nivelul mediului de afaceri cu 
activitate în turism și servicii conexe acestuia. Un mediu de afaceri dinamic, într-o stațiune turistică și balneoclimaterică precum 
Neptun – Olimp, generează competitivitate economică și o piață a forței de muncă flexibilă și în creștere.
Faptul că stațiunea Neptun-Olimp are și componenta balneoclimaterică implică circulație turistică pe tot parcursul anului, nelimitată 
la sezonul estival, ceea ce reprezintă un avantaj consistent în contextul dezvoltării economico-sociale durabile, iar proiectul de față 
contribuie în mod esențial la valorificarea acestui avantaj, întrucât creează un cadru infrastructural optim circulației turistice.



Obiectivele specifice ale proiectului

1.  Proiectul are ca obiectiv specific principal, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale (străzile Scriitorilor, 
Delta, Gării, Crinului, Plopilor, Școlii, Aleea Steaguri, Vilele Speciale, Faleza Neptun), pe o suprafață totală de 59.641 mp, compusă din 
suprafața străzilor modernizate (carosabil+parcări) : 49.015 mp, sens giratoriu, 1.200 mp și trotuare: 9.426 mp. Realizarea obiectivului 
specific contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivului general al proiectului, întrucât creează un cadru infrastructural optim 
dezvoltării turistice a stațiunii Neptun - Olimp. Infrastructura rutieră și pietonală are o maximă importanță în dezvoltarea și menținerea 
unui fenomen turistic intens pe tot parcursul anului, condiționând practic acest fenomen atât din punct de vedere al accesibilității 
turiștilor, cât și al confortului și siguranței acestora pe parcursul sejurului. Menținerea și intensificarea fenomenului turistic într-o zonă 
cu potențial antropic și natural uriaș cum este Neptun – Olimp contribuie la dezvoltarea competitivității economice a tuturor entităților 
care activează în domeniul turismului și în domenii conexe acestuia, fapt care generează oportunități de progres la nivelul ocupării 
forței de muncă.

2. Amenajare piste de bicilisti in suprafata totala de 1.398 mp pe strada Gării (678 mp) și strada Crinului (720 mp).
Realizarea acestui obiectiv specific contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivului general, întrucât creează o infrastructură 
atractivă pentru turiști, promovând, totodată, mersul cu bicileta ca modalitate de deplasare "verde", într-o stațiune turistică. Stațiunea 
Neptun-Olimp este un produs turistic în sine, iar acest obiectiv specific marchează determinarea UAT Mangalia de a dezvolta produse 
turistice “verzi”, prietenoase cu mediul înconjurător și atractive pentru turiști.



3.  Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public rutier și pietonal pe străzile Scriitorilor, Delta, Gării, Crinului, Plopilor, Școlii, Aleea 
Steaguri, Vilele Speciale, Faleza Neptun și in sensul giratoriu prin instalarea a 10 sisteme cu surse LED în lungime totală de 6.464 mp.
Îndeplinirea acestui obiectiv specific contribuie, în mod direct la atingerea obiectivului general, întrucât creează un cadru infrastructural optim 
dezvoltării turistice a stațiunii Neptun-Olimp. Infrastructura de iluminat rutier și pietonal reprezintă o infrastructură de utilitate publică cu mare impact 
asupra siguranței și confortului urban. Performanța acestui tip de infrastructură determină creșterea gradului de atractivitate turistică a stațiunii, fiind 
practic o condiție de bază pentru menținerea și dezvoltarea fenomenului turistic.

4. Amenajarea spatiilor verzi de tip fâșii plantate pe străzile Scriitorilor, Delta, Gării, Crinului, Plopilor, Aleea Steaguri, Vilele Speciale și sens 
giratoriu în suprață totală de 7612 mp.
Îndeplinirea acestui obiectiv specific contribuie în mod direct la atingerea obiectivului general intrucât creeaza un cadru infrastructural optim dezvoltării 
turistice a stațiunii Neptun-Olimp. Spațiile verzi au un aport consistent în determinarea calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației și, 
în același timp, contribuie la estetica peisajului urban determinând creșterea gradului de atractivitate turistică a stațiunii și implicit dezvoltarea acesteia.

5. Informarea publicului (beneficiari direcți/ indirecți, publicul general) privind Programul Operațional Regional 2014-2020 și proiectul finanțat în 
cadrul acestuia (obiective, activități, rezultate), precum și promovarea investiției.
Îndeplinirea acestui obiectiv concură la asigurarea vizibilității programului de finanțare a proiectului, si, evident, la transferul de bune practici către alte 
autorități publice locale. Acțiunile de marketing și promovare turistică a investiției contribuie la creșterea vizibilității stațiunii turistice de interes 
național și baleno-climaterice Neptun-Olimp și au un impact direct asupra creșterii circulației turistice care, la rândul său, generează o creștere a 
economiei locale, cu consecințe directe în creșterea favorabilă a ocupării forței de muncă. Astfel, acest obiectiv specific contribuie în mod direct la 
îndeplinirea obiectivului general al proiectului.



 
Descrierea investiției

Investiția vizează în principal realizarea unei structuri rutiere care să asigure o capacitate portantă și o suprafață de rulare 
corespunzătoare, respectiv realizarea unor trotuare care să asigure circulația în siguranță și confort a pietonilor pe următoarele 
străzi:
Scriitorilor, Delta, Gării, Crinului, Plopilor, Școlii, Aleea Steaguri, Vilele Speciale, Faleza Neptun. Se vor amenaja, de asemenea, 
parcări pe străzile Plopilor, Crinului, Gării, Aleea Steaguri și Scriitorilor și un sens giratoriu la intersecția străzilor Trandafirilor, Gala 
Galaction și Ferdinand pentru fluidizarea și siguranța traficului. Pentru promovarea unui turism durabil și verde, nepoluant, se vor 
amenaja piste pentru cicliști pe străzile Gării și Crinului, dar și spații verzi, tip fasii plantate, pe străzile Scriitorilor, Delta, Gării, 
Crinului, Plopilor, Aleea Steaguri, Vilele Speciale și în sensul giratoriu. Proiectul prevede și realizarea unui sistem de iluminat public 
rutier și pietonal modern și eficient energetic, cu corpuri de tip LED. De asemenea, se vor realiza și lucrări de semnalizare rutieră și 
pietonală pe veritcală și orizontală, inclusiv marcaje tactile pentru nevăzători.



Grup țintă

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului este reprezentat de turiștii români și străini (potențiali)  care vin în stațiunea NEPTUN-OLIMP atât pentru 
petrecerea vacanțelor estivale (practicând un turism de odihnă și agrement), cât și pentru tratamentele balneo-climaterice. Numărul 
estimat al acestora ar fi de circa 293.608 turiști români și străini.

Cuantificarea grupului țintă s-a realizat pornind de la numărul de sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe toate tipurile de 
structuri de pe raza UAT Mangalia, în 2012 - 2016. Astfel, conform INS, valorile indicatorului antemenționat sunt: 234524 (2012), 
213936 (2013), 233672 (2014), 245553 (2015), 332437 (2016). Valoarea medie rezultată este de 252024 turiști. Dacă analizăm 
creșterea numărului de turiști în ultimii 4 ani, observăm că în anul 2014, nr. turiștilor crește cu 9.23% față de anul 2013,  în anul 2015 
cu 5,08% față de 2014, iar în 2016 cu 35,38% față de 2015. Rezultă o rată medie anuală de creștere de 16,56%. Aplicând această rată 
medie anuală de creștere la numărul mediu de sosiri obținem 293.608 sosiri, de unde rezultă și numarul estimat al turiștilor care se 
constituie în grupul tintă al proiectului.



Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

- Primăria Municipiului Mangalia, care își îndeplinește obiectivele stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2023, anexată 
cererii de finanțare;

- operatorii economici (existenți și viitori), care desfășoară activitați în Mangalia și Saturn;

- operatori de turism (existenți si viitori) implicați în vânzarea de servicii turistice în Mangalia și Saturn;

- angajații operatorilor economici (existenți și viitori), care desfășoară, direct sau indirect, activitate în stațiunea Neptun-Olimp.

Consultarea publică realizată în perioada de pregătire a proiectului (octombrie – noiembrie 2017) și prezentată în anexa la cererea de 
finanțare demonstrează atât interesul pentru realizarea investiției propusă prin proiect, cât și angajamentul operatorilor economici 
locali de a investi în dezvoltarea afacerilor în urmatorii 5 ani, fiecare dintre investițiile asumate urmând a genera cel puțin un loc de 
muncă. Operatorii economici care s-au implicat activ în procesul de consultare își asumă investitii în domeniile: turism, alimentație 
publică, dezvoltare imobiliară și comerț, în urma cărora vor fi create mai multe locuri de muncă.



Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:
- populația Municipiului Mangalia, în număr de 41.879 locuitori, întrucât prin dezvoltarea stațiunii Neptun – Olimp cresc încasările la bugetul 
local din turism, iar fondurile respective vor fi reinvestite de autoritatea publică locală în alte necesități de dezvoltare a comunității;
- familiile persoanelor care vor obține un nou loc de muncă în urma dezvoltării de noi afaceri, urmare a implementării proiectului;
- Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020, care își va îndeplini obiectivele propuse la nivel de program, în 
contextul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării;

Valoarea proiectului:
Valoarea totală a proiectului este de 22.647.857,25 lei, din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%): 19.249.968,96 lei;
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%): 2.944.112,89 lei;
- valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%): 452.940,45 lei;
- valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 834,95 lei.

Implementarea proiectului:
Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni de la data depunerii, respectiv 01.08.2017 - 31.07.2021, aceasta cuprinzând și 
perioada activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Beneficiarul 
proiectului este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice iar Organismul Intermediar  este Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare  Sud – Est.



Echipa de implementare a proiectului:
Daniliuc Mihai – Manager  de Proiect ( Consilier, Compartiment GIS)

Lionte Alexandra-Magdalena – Responsabil Financiar (Consilier juridic, Direcția Economică)

Gheorghe Șerban – Responsabil Tehnic ( Consilier, Direcția GUSUP)

Pața Cristina – Responsabil Achiziţii  ( Consilier Serviciul  Achiziţii Publice)

Gheorghe Ana-Maria  - Responsabil Secretariat/Promovare ( Director Executiv, Directia Turism și Mediul de Afaceri)















Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare

Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
 

Date de contact:
 

Șoseaua Constanței, nr. 13, 905500, Mangalia, România
Telefon: 0241. 75 .10. 60 / Fax: 0241. 75. 56. 06

Contact: secretariat@primaria.mangalia.ro
Persoana de contact: Daniliuc Mihai – Manager de proiect

Site web: www.mangalia.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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