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HOTĂRÂREA NR.146 

privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Mangalia, pentru anul 2021 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.10.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.147/26.07.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.53223/26.07.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului 

Mangalia, înregistrat cu nr.53567/27.07.2021; 

• Planul de ordine și siguranță publică al Municipiului Mangalia pentru anul 2021 înregistrat sub nr.27801 din 

data de 13.04.2021; 

• Avizul favorabil emis în data de 14.07.2021 de Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul 

Municipiului Mangalia, întrunită în baza convocatorului nr.49187 din data de 08.07.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.70 din 09.06.2021 privind actualizarea componenței Comisiei de ordine publică la nivelul 

municipiului Mangalia constituită prin H.C.L. nr.73 din 26.10.2012, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.C.L. nr.73 din 26.10.2021 privind constituirea la nivelul municipiului Mangalia a comisiei de 

ordine publică; 

• Prevederile H.C.L. nr.310/18.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Direcţiei Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia 

• Prevederile art.6 lit.a), art.28, art.29 alin.(1), lit.c) și art.30 lit.g) din Legea nr.155/2010 a poliției locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Ordinului M.A.I. nr.92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului d eordine și 

siguranță publică al poliției locale; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisiei Sociale, Sănătate, 

Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului  Mangalia; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.g), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), 

art.197 alin.(1) și alin.(4), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) prin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă Planul de ordine și siguranță publică al Municipiului Mangalia pentru anul 2021, conform Anexei, care 

se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

Art.2 Primarul municipiului Mangalia, prin intermediul Comisiei de ordine publică constituită la nivelul Municipiului 

Mangalia și Direcției Poliția Locală, va duce la îndeplinire prevederile prezentului act administrativ. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de specialitate 

în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru 

controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 22.10.2021 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  



2 
 

 
 

Anexă la H.C.L. nr.146/22.10.2021 

 

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL 

 MUNICIPIULUI MANGALIA 
 

 

BAZA  LEGALĂ 

 

La baza întocmirii acestui plan au stat următoarele legi, hotărâri ale guvernului , ordine ale Ministerului Admi-

nistraţiei şi Internelor , precum şi dispoziţiilor ale Inspectoratului General al Poliţiei: 

1. O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

2. Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală; 

3. Legea nr.333/08.07.2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţiei persoanelor; 

4. Legea nr.218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, modificată; 

5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

6. Legea nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române; 

7. Regulamentul U.E.679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

8. Hotărârea de Guvern 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului -Cadru de organizare şi funcţionare a 

Poliţiei Locale; 

9. Ordinul M.A.I. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei 

publice; 

10. Dispoziţia Adjunctului Şefului Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică nr.1/1226 din 06.05.2010, pen-

tru aprobarea Metodologiei de punere în aplicare  a O.M.A.I. Nr .60/2010; 

11. O.M.A.I. nr.92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică a 

poliţiei locale; 

12. H.C.L. nr.9 din 27.02.2011 privind înfiinţarea Direcţiei Poliţiei Locale Mangalia 

  

 

CAPITOLUL I 

ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE 

 

 

 A.TERITORIU 

a)Aşezarea geografică a teritoriului de competenţă 

 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 a Municipiului Mangalia este de 43 0 49 , latitudine , respectiv 28 0 35, longitudine estică 

             Localităţi învecinate : 

-Nord -Com.23 August 

-Sud-Com.Limanu 

-Est-Ţărmul Mării Negre 

-Vest-teren agricol (Com.Albeşti,Pecineaga) 

 

b)Suprafaţa şi configuraţia terenului 

 Suprafaţa totală :6224 ha din care: 

-suprafaţa agricolă-3432 ha 

-vii şi pepiniere viticole-167 ha 

-suprafaţa locuibilă-558971 m2 

 La est , localitatea este scăldată de apele Mării Negre, o mare cu golfuri larg deschise şi puţine peninsule.Datorită 

configuraţiei ţărmului şi reliefului submarin , adâncimea apei este mică. 

Relieful este determinat de interacţiunea morfologică a Podişului Dobrogei cu Marea Neagră .De-a lungul coastei marine 

trecerea între podiş şi platforma marină se face lin , pe o pantă uşoară cu numeroase plaje , cu acces facil în apă pe 

distanţe remarcabile.Aceasta , cât şi faptul că Marea Neagră este lipsită de curenţi litorali , plante sau peşti periculoşi o 

fac ideală pentru băi în mare şi sporturi nautice.Mareea este nesemnificativă(10-20 cm) 
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 În funcţie de condiţiile fizico-geografice pe teritoriul Mun.Mangalia se găsesc concentrate un număr mare de 

ecosisteme, de o mare varietate , începând cu ecosistemele terestre de stepă , silvostepă şi pădure sfârşind cu ecosistemele 

acvatice , marine şi lacustre , din lungul litoralului. 

 Zona stepei , cu limita superioară de 50-100 m altitudine, cuprinde o vegetaţie superioară doar în locurile im-

proprii culturilor de fâşiile de păşuni ori în rezervaţiile naturale. 

 Zona silvostepei ocupă spaţii reduse ca suprafaţă în sud-vestul judeţului , dar sub formă de pâlcuri izolate apare 

şi pe versanţii văilor abrupte. 

 Zona de pădure ocupă,în Mun.Mangalia arealele cele mai restrânse cca 3%din teritoriul acestuia.  

 Zona vegetaţiei nisipurilor maritime ocupă suprafeţe restrânse. 

 În vederea consolidării falezelor şi fixarea nisipurilor pe plaje au fost plantate specii de arbuşti.Pe solurile sără-

toase , de-a lungul zonelor nordice a litoralului , apare o vegetaţie halofilă(de sărături). 

 În zona litorală a limanurilor cu apă dulce , pe depozite lacustre , se conturează biotopul marginal palustru , în 

care vegetaţia este predominant hidrofilă. 

 Vegetaţia Mării Negre este formată din asociaţii de plante , alge marine de  culori diferite şi iarbă de mare , 

singura plantă cu flori din apele marine româneşti. 

 În Mun.Mangalia şi în staţiunile litoralului , în special , spaţiile verzi intravilane,au un rol estetic peisagistic 

deosebit. 

 

c) Organizarea administrativ-teritorială 

 Municipiul Mangalia a fost înfiinţat în actuala unitate administrativ -teritorială în anul 1995 , structura acesteia 

cuprinzând  oraşul Mangalia şi şase staţiuni de interes naţional:Saturn, Venus, Cap-Aurora,Jupiter, Neptun şi Olimp. 

 

 Date despre teritoriu: 

 -suprafaţa locuibilă total-558971 m2 

 -suprafaţa locuibilă -proprietate majoritară de stat -34057m2 
 -suprafaţa locuibilă -proprietate majoritar privată-524914m2 

 -locuinţe existente -total-15822 

 -locuinţe în proprietate majoritară de stat-1595 

 -locuinţe în proprietate majoritar privată-14227 

 -suprafaţa intravilană  a Mun.Mangalia -2384 ha 

 -suprafaţa spaţiilor verzi a Mun.Mangalia-304 ha 

 -lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile -140,1 km 

 -lungimea totală a conductelor de canalizare-135,9 km 

 

d)Regimul climateric 

 Clima este temperat-continentală cu influenţe maritime.Temperatura medie în lunile iunie-august depăşeşte 

250C.Precipitaţiile sunt reduse , sub 400mm/an.Durata de strălucire a soarelui atinge, vara , 10-120H/zi.Nebulozitatea 

este redusă.Vânturile dominante bat din direcţia N-E, iar brizele de mare şi de uscat răcoresc vara aerul.Apa mării are o 

mineralizare de15.5 g/l, în timpul verii   atinge o temperatură de 20-250C . 

  

e)Reţelele hidrografice 

 Marea Neagră mărgineşte localitatea spre est şi este o mare de tip continental deschisă. 

 Salinitatea apei mării oscilează între 17% pe litoralul romînesc , 18% în largul mării şi 22 %la mari adân-

cimi.Temperatura medie anuală a apelor Mării Negre în zona litoralului românesc este de 12,70C. Au fost înregistrate 

cele mai ridicate temperaturi ale mării de 22,40C , iar cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în luna februarie (2,90 

C). 

 Pe raza Mun.Mangalia se găsesc un număr de 5 lacuri : 

-lacul Mangalia cu o suprafaţă de 199 ha , în nordul căruia sunt numeroase izvoare de apă mezotermală (26-

280C) sulfuroase. 

-Lacul Razelm cu o suprafaţă de 1,58 ha din staţiunea Venus , fiind în administrare privată. 

-Lacul Tismana cu o suprafaţă de 1,58 ha din staţiunea Jupiter , fiind în administrare privată. 

-două lacuri în staţiunea Neptun cu suprafaţă de 15 , respectiv 14,8 ha , aflate în administrarea Consiliului Local 

Mangalia . 

 

f)Căile de comunicaţie 

 Infrastructura de transport 

-lungimea totală a drumurilor publice -114 km , din care : 

-lungimea drumurilor naţionale -10 km 

-lungimea drumurilor orăşeneşti-104 km 
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 Municipiul Mangalia este traversat de la Nord la Sud de drumul european DN 39 , drum ce face legătura cu 

Bulgaria şi Turcia şi este tranzitat de autoturisme şi autovehicule de transport persoane şi marfă , intensificarea traficului 

rutier fiind în creştere , mai ales în perioada sezonului estival. 

 Facilităţile de transport sunt portul comercial , drumul naţional DN 39 şi gara CFR Mangalia , punct terminus 

al reţelei de căi ferate din partea de S-E a României. 

 

 

g)Zone de agrement 

 Municipiul Mangalia 

Mangalia este al doilea municipiu ca mărime din judeţul Constanţa, fiind aşezat aproape de extremitatea sudică 

a litoralului românesc. A fost declarat municipiu in anul 1995. Este cea mai importantă staţiune balneoclimaterică per-

manentă de la Marea Neagră, oraş de aceiaşi vechime istorică ca şi Constanta, (peste 2000 ani atestare istorică), benefi-

ciază de o climat deosebit, asemănător celui mediteranean, cu media de temperatură anuală cea mai ridicată din ţara. 

Tratamentul balnear se practică pe tot timpul anului, îmbinându-se factorii caracteristici marini cu existenţa izvoarelor 

minerale descoperite şi folosite aici la Mangalia de pe vremea romanilor. La Hotel Mangalia şi la Sanatoriul Balnear se 

efectuează toate tipurile de tratamente de recuperare şi luptă împotrivă diverselor afecţiuni şi a îmbătrânirii oraganismu-

lui. 

Printre obiectivele turistice interesante putem menţiona existenţa uneia din cele mai vechi moschei din România 

(1590), deasemenea se mai pot vizita şi Muzeul de arheologie care găzduieşte câteva exponate unice în ţară, descoperite 

în zonă, colecţia de pipe şi curiozităţi ,,Mercurius'' şi ruinele cetăţii Callatis.Pentru cei care nu au fost în ultimii ani la 

Mangalia, trebuie să ştie că imaginea staţiunii s-a schimbat mult în sens pozitiv, Mangalia devenind o atractivă destinatie 

de vacanţă pentru turişti datorită următoarelor atuuri: - un oraş curat şi atractiv; preţuri rezonabile la serviciile turistice ; 

posibilităţi de cazare la particulari la tarife convenabile : apropierea de celelalte staţiuni din sudul litoralului, (între 

Mangalia şi Neptun Olimp pe cei 7 km distanţă se înşiră înlănţuite celelalte staţiuni: Saturn,Venus, Jupiter - Cap Aurora, 

Neptun şi Olimp iar la sud se află 2 Mai la 5 km şi Vama Veche 10km), evenimentele estivale consacrate cum ar fi ,,Zilele 

Mangaliei'' şi Ziua Marinei.Mangalia are o plajă cu formă uşor circulară întinzându-se între digul de nord al Portului 

comercial Mangalia şi plaja Saturn cu care comunică printr-o scurtă porţiune neamenajată , în partea de nord a oraşului. 

În partea centrală plaja are circa 120 m lăţime şi este mărginită de o faleză înaltă folosită că loc de promenadă în serile 

calde de vară de turişti. Accesul pe plajă se face de regulă pe scările care coboară pe plajă chiar din zonă centrală a 

oraşului.Portul Mangalia, este al doilea port maritim dupa cel din Constanţa având o suprafaţa de 142, 19 Ha.In prezent, 

s-au început lucrările şi pentru construcţia unui port turistic în Mangalia. Pe litoralul românesc mai sunt amenajate alte 

doua porturi turistice: unul, la Constanţa, (Tomis) , care opereaza cu ambarcaţiuni de agrement, şi altul la Eforie Nord. 

 

 Staţiunea Saturn    

Este staţiunea aflată în imediata vecinatate a oraşului Mangalia, la 43 km de Constanţa. La nord staţiunea Saturn 

se învecinează cu staţiunea Venus. Pe langă posibilitaţile de agrement, punctul forte al staţiunii îl reprezintă existenţa 

izvoarelor mezotermale sulfuroase şi a nămolului cu valoare terapeutica, utilizate în tratarea afecţiunilor ginecologice şi 

cele ale aparatului locomotor.  

Saturn este o staţiune curată, veselă, cu o plajă foarte bună, iar tarifele practicate la cazare sunt printre cele mai 

mici.Saturn este  introdusă în lista staţiunilor balneare româneşti în anul 1972. Staţiunea s-a dezvoltat odată cu celelalte 

staţiuni de pe litoralul românesc. Din punct de vedere administrativ aparţine Municipiului Mangalia.Plaja se întinde între 

plaja din Mangalia și cea din Venus. Zona sudica a plajei (spre Mangalia) este dantelată de numeroase golfulețe create 

artificial, cu acces în mare relativ lejer, dar cu latimi ale plajei mai mici. Partea dinspre nord (spre Venus) are o lungime 

de aproximativ 2 km si o latime de 100 – 150 metri. Pe toata lungimea plajei intrarea în apă este lină. 

Cazarea se poate face atât în hoteluri cât și în vile, pensiuni și camping-uri. Majoritatea hotelurilor ofera o 

priveliște frumoasă asupra mării. Există în stațiune hoteluri de o stea, doua si trei stele, iar în anul 2007 a fost inaugurat 

și singurul hotel de 5 stele din stațiune – Hotel Saturn. 

Acesta oferă spații de cazare moderne și servicii de calitate. Majoritatea hotelurilor de trei stele sunt renovate și 

dețin piscine, iar hotelurile Hora si Balada dețin și baze de tratament moderne. 

Cele doua baze de tratament sunt situate în hotelurile Hora și Balada. Aici sunt folosiți factorii naturali de cura 

(apa mării, nămol sapropelic, ape mezotermale sulfuroase) în tratarea mai multor afecțiuni, cum ar fi: afecțiuni 

reumatismale degenerative ( spondiloza cervicală, lombară si dorsală), afecțiuni ortopedice posttraumatice(fracturi, 

luxații), anemii, manifestări articulare ale bolilor de nutriție ( rahitism), boli ale aparatului respirator (emfizem pulmonar, 

bronsite cronice, alergii respiratorii ), boli dermatologice (psoriazis, eczeme cronice, neurodermite), boli metabolice 

(obezitate, diabet, guta), boli ginecologice (anexite, metroanexite, sterilitate). Dintre tipurile de proceduri folosite, 

amintim: hidroterapie, kinetoterapie, electroterapie, termoterapie (băi sulfuroase, băi de nămol, băi de plante, băi 

galvanice, gimnastică medicală, duș subacval, împachetari cu nămol sau cu parafina, masaje uscate sau cu nămol, cura 

geriatrică.Aqua Parc Balada aparține hotelului cu același nume și, cu toate ca este inferior celui din Mamaia reprezintă 

un loc care nu trebuie ratat în vacanta dumneavoastră din Saturn. Este dotat cu piscine, topogane,jacuzzi,baruri,jocuri 

http://ghid.imopedia.ro/dex/constanta-6280.html
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pentru copii. Herghelia și hipodromul din Mangalia ocupă o suprafata totală de 588 hectare și deține aproape 400 de cai, 

majoritatea pur-sange arab . Aici se pot lua lecții de călărie sau se pot face plimbări mai lungi cu caii. In lunile iulie-

septembrie se organizează curse de cai la care participă herghelii și crescători particulari din toata țara.  

Stațiunea Saturn are deschise mai multe discoteci, terenuri de tenis, mini-golf, săli de bowling si un cinematograf în aer 

liber. 

 Staţiunea Venus 

Este o stațiune aparută in 1972, care se remarcă prin varietatea si frumusețea arhitecturii hotelurilor și vilelor 

sale, cât și prin confortul sporit al acestora. Hotelurile de aici au în majoritate cinci etaje si poarta nume de fete (Anca, 

Corina, Dana, Felicia, Irina, Raluca, etc.). 

Stațiune balneoclimaterică estivală, de interes general, este asezată între Saturn și Cap Aurora, pe latura sudică 

a golfului Aurora, la 3 kilometri de Mangalia și la aproximativ 40 de kilometri de Constanța. 

Pe langă numeroase hoteluri și vile, stațiunea dispune și de un camping, mai multe restaurante, magazine, cafe-

nele, baruri și cluburi de noapte, un cinematograf în aer liber, terenuri de volei, handbal și minigolf, discoteci, un parc 

de distractii etc. 

În stațiune se pot practica sporturi nautice (iahting, wind-surfing, hidrobiciclete etc.), în partea de S a stațiunii 

există un pavilion amenajat pentru ungeri cu nămol sapropelic și băi sulfuroase și, tot in această parte, în apropierea 

stațiunii există o herhghelie, putându-se practica echitația.  

Plaja se întinde pe o lungime de circa 3 km, are o lațime maximă de cca 200 metri. 

Este acoperită cu un strat de nisip fin și protejată de 7 diguri. Intrarea în mare este lină în unele locuri cu nisip 

fin, alteori cu nisip și pietre mici.   

Factorii naturali de cură sunt climatul maritim, excitant - solicitant, bogat în aerosoli salini și apa Mării Negre 

cu un grad de mineralizare de 15,5%,Statiunea Venus este recomandată atât pentru persoanele sănătoase care pot bene-

ficia de cura heliomarina în timpul vacantelor de vara, cât și pentru tratamentul unor afecțiuni reumatismale degenera-

tive, posttraumatice, al unor stări de anemie secundară, de debilitate, rahitism, al unor boli dermatologice, endocrine, 

ginecologice etc. 

Temperatura medie în timpul sezonului estival este de aproximativ 21 de grade Celsius. 

 

 Stațiunea Cap Aurora 

Are un farmec deosebit în cadrul stațiunilor litoralului românesc. Cap Aurora are o poziție particulară care îi 

conferă un farmec unic pe litoralul românesc. Este situată pe o peninsulă cu aspect de promontoriu care iese în mare 

spectaculos în contrast cu nota dominantă a litoralului nostru de întindere netedă fără golfuri și peninsule. Acestă mică 

peninsulă prezintă o faleză fragmentată în numeroase golfulete mici, mărginite de diguri de protecție, construite de pe 

vremea când s-au făcut și hotelurile.Cap Aurora se întinde între Jupiter(1 km ) și Venus(1 km) la circa 5km de  Mangalia. 

Cap Aurora a fost inaugurată în 1973, fiind ultima stațiune construită și deci cea mai tânără dintre ele, aflată pe o fâșie 

de teren de circa 250 m lățime și pe o lungime de aproximativ 1 km. Concepția arhitecturală este îndrăzneață, originală 

și rafinată, hotelurile purtând, în cea mai mare parte, nume de pietre prețioase (Agat, Rubin, Diamant, Topaz, Onix, 

Opal, etc.), fiind construite pe faleza cu o înălțime de până la 20 m, cu descreșteri volumetrice până la nivelul plajei, 

astfel încât hotelurile se oferă privirii sub forma unor amfiteatre cu fața către mare. Toate hotelurile au restaurante proprii 

și acces facil la plaja aflată la 30-40 de metri.Plaja din Cap Aurora are un ușor aspect fragmentat datorită golfuletelor 

numeroase, vegetației cât și de vecinatatea foarte apropiată a hotelurilor. Turiștii cazați aici coboara de pe hotel direct pe 

plaja. Aceste aspecte cât și arhitectura unica pe litoralul românesc a hotelurilor de aici au făcut ca acestă micuță stațiune 

să fie asaltată mulți ani la rând de turiști români dar și de foarte mulți turiști străini. 

 Staţiunea Jupiter 

Jupiter este o stațiune climaterică estivală situată între pădurea Comorova și țărmul mării. Nucleul stațiunii este 

lacul artificial Tismana. Plaja este fragmentată de numeroase golfulețe care dau un aspect dantelat acestei porțiuni de 

litoral.Această statiune aflata in extremitatea sud-estica a Romaniei, pe tarmul Marii Negre, la 5 km nord de orasul 

Mangalia, se întinde între Neptun si Venus. 

Jupiter dispune de numeroase hoteluri moderne, de restaurante, baruri și cluburi de noapte, camping, 

cinematograf, terenuri de tenis și minigolf, bazine de înot, popicarie etc. Plaja din Jupiter se întinde pe aproximativ 1 

km în jurul unui golf. 

Este largă, cu nisip, iar intrarea in mare se face în unele locuri lin, în altele abrupt. 

Stațiunea este indicată atât pentru odihnă și cura heliomarină, cât și pentru tratament curativ (hipotiroidism, limfatism, 

anemii secundare, stari de debilitate, decalceferi, unele dermatoze etc.). Factorii naturali de cură sunt apa Marii Negre, 

clorurată, sulfatată, sodică, magneziană și climatul maritim, bogat în aerosoli salini.    

 

 Statiunea Neptun 

Neptun este una dintre cele mai elegante și mai luxoase stațiuni de pe litoralul romanesc.  

Stațiunea Neptun se află in extremitatea sud-estică a României, într-o zona cu o vegetatie relativă bogată, pădurea 

Comorova, pe tarmul Mării Negre, la 7 km nord de orașul Mangalia și la 38 kilometri de Constanța.Printre posibilitațile 
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de agrement se numără un cinema în aer liber, Teatrul de Vară, Bazarul Neptun, debarcaderul, terenurile polivalente de 

sport, doua terenuri de minigolf, un parc de distracții, facilitățile pentru sporturi nautice și un sat de vacanța.  

Restaurantele ofera o bogată varietate de preparate culinare autohtone, specialitați din pește și programe 

folclorice. Exista posibilitați diverse de practicare a sporturilor nautice pe mare sau pe lacul Neptun. Punctul forte al 

stațiunii îl reprezintă plaja, La Steaguri, care este cea mai bine amenajată plaja de pe litoral. Plaja din Neptun este una 

din cele mai frumoase de pe litoral, cu nisip fin și intrare în mare lină cu fund nisipos.   

Aici se pot trata boli reumatismale degenerative, inflamatorii și diartritice, stări posttraumatismale, boli ale 

sistemului nervos periferic, boli dermatologice, tulburari respiratorii și de alta natura. 

Factorii de cură naturală sunt clima marină bogată în aerosoli salini și radiații solare, apa de mare clorată, sulfatată, 

sodică, magneziana și hipotonică (grad de mineralizare: 15,5 gr.), izvoarele de ape sulfuroase mezotermale (22-27 grade 

Celsius), și nămolul sapropelic extras din Lacul Techirghiol. 

Clima marină este caracterizată de veri fierbinti (temperatura medie în luna iulie depășește 22 grade), majoritatea 

zilelor fiind însorite (soarele strălucește 10-12 ore pe zi), și ierni blânde cu ninsori slabe (temperatura medie în luna 

ianuarie este de 0 grade). 

Temperatura medie anuală este de 11,2 grade Celsius iar precipitațiile sunt reduse (sub 400 mm anual).                                 

 

 Staţiunea Olimp 

Este alcatuită din trei ansambluri hoteliere,din care unul cu nume de orase: Arad, Slatina, Sibiu etc., altul cu o 

arhitectură interesantă, reliefată de jocul de volume și terase: Amfiteatru, Panoramic, Belvedere și al treilea, Olimp-

Nord, cu hoteluri ale caror nume amintesc provinciile românești: Transilvania, Banat, Moldova, Muntenia, Oltenia, 

Crișana, Maramureș. 

Olimp este una din cele mai solicitate stațiuni de pe litoralul românesc ,situată în prelungirea stațiunii Neptun 

spre Nord. Olimp a avut întotdeauna un aspect de stațiune occidentală dat în primul rand de arhitectura hotelurilor, a 

spațiilor comerciale, a cluburilor și teraselor existente care au transformat Olimpul în una din stațiunile cele mai 

frecventate de turiști încă din de înainte de 1989. 

În trecut, această stațiune era foarte scumpă, considerată o stațiune de lux ce se adresa oamenilor cu dare de 

mână. În prezent nu mai este așa populata și cei care vin aici sunt în căutare de liniște și relaxare. 

Plaja stațiunii Olimp are doua caracteristici : cea din partea de sud spre Neptun este o plaja îngustă , mărginită 

de o faleza destul de înaltă cu apa curată, și aglomerată, cu intrarea în apa puțin pietroasă și partea din Nord (lângă 

Complex Amfiteatru, Panoramic-Belvedere) mai lată dar care este fragmentată de numeroase golfulete artificiale. 

Urmează o porțiune de plajă sălbatică între Olimp, 23 August și Tuzla care nu este frecventată de turisti exceptând 

gruprile de nudistii,plaja care este mai lată dar este neamenajată. 

Cazarea și masa este asigurată de numeroase hoteluri amenajate elegant. În stațiunea Olimp există o singură 

discotecă, Vision, și foarte multe teresa și restaurante cu specific românesc și internațional. Acestea asigură zilnic 

programe artistice. 

 

h)Obiectivele turistice economice, instituţiile de interes public, cult muzeistic, şcoli şi alte locuri ce pot prezenta 

interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice. 

 

1) Obiective turistice 

 Muzeul de Arheologie ,,Callatis,, Mangalia 

Primele cercetări de arheologie la Mangalia au fost întreprinse de către C.Butculescu , urmat de inginerul 

topometru Pamfil Polonic, care a lucrat sub îndrumarea lui Grigore Tocilescu.La toate lucrările pentru fundaţii de 

construcţii la Mangalia se descopereau urme ale trecutului foarte îndepărtat al oraşului.Cel care a sesizat pentru prima 

oară distrugerile aduse patrimoniului istoric al localităţii a fost însuşi ,, părintele arheologiei româneşti ,, Vasile 

Pârvan.Marele istoric român a demarat primele cercetări arheologice în Dobrogea(Histria , Tomis şi Callatis)în anii 

1915-1920 şi a aplicat primele măsuri practice de ordin muzeologic din România.Acesta este momentul naşterii 

nucleului primului muzeu istoric al oraşului. 

 Mormântul cu papirus; 

Cu ocazia nivelării a doi tumuli pentru construirea stadionului din Mangalia , s-a descoperit un ring de piatră 

ecarisată , cu un diametru de 13 m, iar în mijlocul acestuia un sarcofag datând din sec.IV-III î.Ch. 

 Mormântul creştin cu psalmi; 

Acest mormânt a fostdescoperit în marea necropolă a cetăţii Callatis datată în epoca romano-bizantinăşi aparţine 

http://www.constanta.ws/despre/statiuni/neptun/
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categoriei de morminte de tip hypogeu răspândite în întregul Imperiu Roman.Mormântul se află la 1,20m faşă de actualul 

nivel de călcare , accesul în camera funerară făcându-se prin dromos , ce are tavanul boltit, acoperit cu plăci de calcar şi 

cinci trepte din blocuri de calcar fasonate. 

 Incinta romano-bizantină, latura de nord 

Este situată nu departe de mare, zidul de incintă fiind refăcut în secolul al II- lea “din ordinul guvernatorului 

proviniciei, Marcus Valeriu Bradua”, după cum ne informează o inscripţie. Pe laturile de nord şi vest, săpături mai vechi 

au identificat o serie de turnuri patrulatere exterioare, specifice tipului de fortificaţie aparţinând celor doi arhitecţi bi-

zantini Cleodamos şi Athenaios.  Zidul, gros de circa 2 m, este construit din mari blocuri de piatră cioplită, dispuse 

regulat după ordinea pseudoisodomon. 

 

 Situl arheologic din incinta Centrului de Afaceri,, Marea Neagră,, 

În colţul de nord-est al cetăţii , lângăm zidul de incintă din recepţia ,,Hotelului President,, a fost descoperit un 

mare edificiu dromano-bizantin datat în secolele V-VI d.Ch.Clădirea este de formă rectangulară şi a fost consstruită din 

blocuri mari de piatră de calcar, legate de mortar de var.Se păstrează doar baza construcţiei 

 Monumentul Eroilor 

Este situat în centrul oraşului (Piaţa Unirii ), în faţa Casei de Cultură şi s-a născut din din necesitatea unui simbol 

care să reprezinte Mangalia datorită istoriei sale milenare şi a rolului care l-a avut în antichitate. 

 Geamia ,,Esmahan Sultan,, 

Moscheea a fost construită în anul 1525 de fiica sultanului Selim al II-lea (1566-1575)care era soţia lui Sokollu 

Paşa , vizirul tatălui său.Geamia este înconjurată de un cimitir musulman, la fel de valoros prin vechimea sa , atât din 

punct de vedere cultural cît şi spiritual , ce conţine morminte vechi de peste 300 de ani. 

 Biserica Sf.Mina 

Este o biserică de lemn , de tip maramureşan , ce aduce pe meleaguri dobrogene o veche tradiţie romînească- 

aceea a lemnului . 

 Muzeul Marinei Mangalia 

În august 2004 , într-o clădire a cazarmei dezafectate au început lucrările de reparaţii şi de organizare a instituţiei 

muzeale.Conceput ca un muzeu al tehnicii navale , el evidenţiază aspecte ale activităţii portului militar Mangalia în 

perioada 1952-2000. 

 Peştera Movile 

Dobrogea este o regiune săracă în peşteri.Dintre cele peste 12000 de cavităţi înregistrate în cadastrul peşterilor 

din România , Dobrogea deţine1%.Cauza o constitue constituţia geologică.Lângă Mangalia se află cea mai vestită 

peşteră din lume:Peştera Movile .Abia descoperită în 1986 , într-un puţ minier , peştera nu părea să prezinte caracteristici 

deosebite .Avea doar o galerie , lungă de 200 m , scundă şi neaspectaculoasă. 

 Herghelia Mangalia 

 

Este situată la numai 3 km nord de Mangalia şi la numai 500 m de malul vestic al Mării Negre;nu a fost aşezată 

aici întâmplător , ci s-a ţinut cont de condiţiile geoclimaterice de formare a rasei arabe.Condiţiile de climă au permis 

formarea unui cal arab de Mangalia cu calităţi deosebite. 

 Pădurea Comorova 

La sfârşitul secolului al XIX-lea în zona pădurii Comorova de astăzi era un cătun cu acelaşi nume.Populaţia era 

formată din 4 familii , numărând 14 suflete , turci şi bulgari pescari.Lacul Comorova avea o suprafaţă de 60 ha şi era 

acoperit de stuf. 

Între anii 1903-1906 au fost însămânţate la Comorova peste 5 ha de teren cu mai mult de un milion de puieţi de 

salcâmi, glădiţă , frasin , dud , caişi, castani,pruni, oţetari şi stajari.Peste 100 ani , un pâlc dintre stejarii brumării plantaţi 

la începutul sec XX-circa 60 de exemplare pe o suprafaţă de 1,2 ha , aflaţi la diferite vârste şi dimensiuni – afost declarat 

rezervaţie naturală fiind ocrotit de lege. 

 

 2) Industrie-Comerţ-Transporturi 

Alături de activitatea balneară şi turistica în Mangalia se desfăşoară o importantă activitate industrială la Damen 

Shypiard Mangalia cu o infrastructură şi un plan de dezvoltare rapidă în următorii ani. Damen Shypiard Mangalia este 

cel mai mare constructor de nave din Olanda.Acesta mai deţine în România şi şantierul naval de la Galaţi.În prezent la 

Damen Shypiard Mangalia sunt 2000 de salariaţi. 
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În structura pe ramuri ale industriei oraşului, industria alimentară are o pondere de 37.2%. Agricultura 

caracterizată prin cultura cerealelor(grâu,porumb)şi creşterea animalelor(ovine ,bovine)deţine o pondere importantă în 

economia oraşului, suprafaţa arabilă fiind de 2935ha. 

Totodată Mangalia este o zonă cu potenţial comercial ridicat datorită apropierii de graniţa cu Bulgaria şi aşezării 

geostrategice-nod al rutelor comerciale-est-vest şi nord-sud . 

Sectorul comercial privat are o pondere de peste 80 % fiind reprezentat în majoritate de firme mici şi mijlocii. 

 3) Învăţământ 

 În Mangalia funcţionează trei licee : Economic,Teoretic şi Tehnologic cu 2.310 elevi la cursuri de zi şi serale: 

-Colegiul Economic Mangalia cu 788 elevi și 47 cadre didactice; 

-Liceul Teoretic ,,Callatis,, Mangalia 918 elevi și 55 cadre didactice; 

- Liceul Tehnologic,,Ion Bănescu,, Mangalia 604 elevi și 42 cadre didactice; 

 Cele trei licee asigură pregătirea în domeniile principale cerute de economia de piaţă:industrie, comerţ, limbi 

străine,turism. 

 Există, de asemenea 5 şcoli generale cu 2.483 de elevi: 

-Şcoala Gimnaziala Nr.1 Mangalia 520 elevi și 48 cadre didactice; 

-Şcoala Gimnaziala,,Sf.Andrei,, Mangalia 440 elevi și 36 cadre didactice; 

-Şcoala Gimnaziala Nr.3 Mangalia 857 elevi și 56 cadre didactice; 

-Şcoala Gimnaziala -,,Gala Galaction,, Mangalia(corpA) 369 elevi și 21 cadre didactice; 

-Şcoala Gimnaziala -,,Gala Galaction,, Mangalia(corp B+C) 297 elevi și 27 cadre didactice; 

 

 4)Obiective de cult 

-Biserica Sf.Mare Mucenic ,,Gheorghe,, 

-Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului,, 

-Biserica  Arhanghelii ,,Mihail şi Gavril,, 

-Biserica ,,Naşterea Domnului,,; 

-Biserica ,,Sf.Nicolae,,; 

-Biserica ,,Sf.Maria,,; 

-Biserica ,,Sf.Ioan Botezătorul,, 

-Biserica ,,Sf.Mina,, 

-Biserica,, Adormirea maicii domnului,, -Neptun; 

-Geamia,,Esmahan Sultan,,. 

 La aceste biserici în zilele de săbătoare este o afluenţă mare de enoriaşi . De asemenea toate bisericile sunt dotate 

cu obiecte de cult de mare valoare ce pot face obiectul infracţiunilor de furt. 

 

 5) Unităţi cazare (sunt cuprinse in Anexa I a prezentului plan) 

 Obiectivele cuprinse la punctele 1-5 prezintă interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice,acestea 

fiind cuprinse în itinerariul de patrulare a Poliţiei Locale Mangalia. 

 

i) Conducte Magistrale de transport de produse petroliere cu instalaţiile aferente, lungimea traseul. 

 Nu sunt pe raza de competenţă. 

 

  B.POPULATIA 

a) Numărul populalaţiei şi structura acesteia după vârstă, sex, naţionalitate. 

 Conform Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date Privind Evidenţa Persoanelor Constanţa,la data 
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de 30.03.2021: Municipiul Mangalia , incluzând şi staţiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Neptun şi Olimp, are o 

populaţiei de 40.044 locuitori, densitatea acesteia fiind de 661 locuitori/ Kmp.   

Structura după grupe de varstă: 

 

U.A.T Gen Grupe de varstă 

  0-16 17-18 19-20 21-35 36-55 56-60 60-peste 

Mun.Mangalia Feminin 3062 350 415 3463 7026 1277 5249 

Mun.Mangalia Masculin 3196 385 364 3504 6904 1078 3771 

Mun.Mangalia Total U.A.T 6258 735 779 6967 13930 2355 9020 

 

Ocupaţii de baza şi/sau temporare conform Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date Privind 

Evidenţa Persoanelor Constanţa,la data de 30.03.2021: 

-6206 persoane nu au înregistrată în baza de date ocupaţia; 

-2203 locuitori –fără ocupaţie; 

-4749-casnice; 

-5068-pensionari; 

-3075-elevi; 

-535-studenţi; 

-514-şomeri; 

-Componenţa etnică a municipiul Mangalia ,conform recesamântului efectuat în anul 2011: 

-români 82,4% 

-turci 4,05% 

-tătari 3,25% 

-necunoscută 9,16% 

-altă etnie 1,13% 

Componenţa confesională a municipiul Mangalia ,conform recesamântului efectuat în anul 2011: 

-ortodocşi 81,22% 

-musulmani 7,52% 

-catolici 9,21% 

-altă religie 2,04% 

Fluctuaţia populaţiei în anul 2020: 

 

 Anul 2020 

Trimestrul 1 Trimestrul 2 Trimestrul 3 Trimestrul 4 

Stabilirea reşedinţei 79 35 147 42 

Schimbări de domiciliu-în aceiaşi localitate 277 106 301 281 

Schimbări de domiciliu-din altă  localitate 103 49 122 96 

 

            C) EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE,POLITICE SAU RELIGIOASE 

 Având în vedere starea de urgentă/alertă decretată la nivelul României ,datorate pandemiei de COVID19 (SARS-

Cov2) în municipiul Mangalia nu au avut loc manifestări cultural artistice şi religioase .Printre cele mai importante 

evenimente desfăşurate în anii anteriori amintim: 
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1)Sărbători Naţionale 

-24 ianuarie- Ziua Unirii Principatelor Unite (depunere de coroane) 

-2 iunie-Ziua Eroilor-(depunere de coroane) 

-24 iunie- Ziua Drapelului naţional (depunere de coroane) 

-25 octombrie- Ziua Armatei(depunere de coroane) 

-1 Decembrie-Ziua Naţională a României (depunere de coroane) 

2) Zilele Municipiului Mangalia 

-09-15 august Festivalul Mangalia 

3)Sărbătorile Organizaţiilor şi  Asociaţiilor profesionale 

-8 martie-Ziua Internaţională a femeii 

-8 martie -Cupa Mărţişorului la şah 

-24 aprilie-Concurs de încondeiat ouă 

-1 mai – Marele 1 mai/ Freedom Days 

-7-8 mai-Mangalia Art 

-1 iunie- Ziua copilului 

5 iunie- Crosul verde 

12 iunie -Ziua Apelor române 

10-12 iunie Festivalul internaţional ,,Zile şi nopţi de literatură,, 

20-24 iunie Festivalul Internaţional de folclor ,, Dobroge Mandra Grădină,, 

3 iulie -Demonstarţii de lupte pe plajă 

17 iulie -Liberty Parade 

18-20 iulie-Europa F.M. 

12-17 iulie -Festivalul de balet 

15 august -Sf.Maria-seniorii cetăţii 

15 august -Campionatul de rugby pe plajă 

1 octombrie Ziua internaţională a persoanelor vârstnice 

2-3 octombrie  Ziua recoltei 

30 octombrie -Sărbătoarea vinului dobrogean 

4)Sărbători religioase la nivel naţional şi local 

-6 ianuarie –Boboteaza; 

-24 aprilie Naşterea Domnului ,,Lumina de la Malul Mării; 

-2 iunie -Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor; 

-25 decembrie -Naşterea Domnului; 

 

 D. STAREA INFRACŢIONALA ŞI CONTRAVENŢIONALA 

 Întrucât pe raza de competenţă a Municipiului Mangalia îşi desfăşoară activitate două unităţi de poliţie distincte, 

respectiv Poliţia Municipiului Mangalia şi Poliţia Staţiunii Neptun , aspectele privind starea infracţională şi 

contravenţională şi dispozitivele de ordine şi siguranţă publică şi zonele de responsabilitate vor fi evidenţiate separat în 

funcţie de zona de responsabilitate a celor două unităţi de poliţie. 

   A) Date referitoare la evoluţia fenomenului infracţional 

1-Zona de responsabilitate a Poliţiei Municipiului Mangalia (Municipiul Mangalia şi staţiune Saturn) 

La nivelul Poliţiei Municipiului Mangalia în anul 2020 numărul infracţiunilor constatate  a fost de 420 ,din care 

de natura judiciară =225,de alta natură=195 
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 Princincipalele categorii de fapte înregistrate au fost următoarele: 

-infracţiunile cu violenţă (tâlhării, vătămări corporale)au fost comise preponderent pe timpul nopţii între orele 

2000-0400 şi în timpul zilei în următoarele zone: 

 Tâlhării: 

-Şos.Constanţei , bl.PY4 pe timp de noapte 

-bar Amiral -pe timp de noapte 

-zona oficiu PTTR-pe timp de noapte 

-scări spate H.Mangalia -pe timp de noapte 

-pe faleza Saturn -pe timp de zi 

 Vătămări corporale: 

-Str.M.Basarab -pe timp de zi 

-Str.1 Mai -pe timp de zi 

-Str.Oituz, intersecţia cu str.Portului - -pe timp de noapte 

-Str.Oituz, intersecţia cu str.Libertăţii  -pe timp de noapte 

-Fu    -Furturile din locuinta au fost comise cu precădere pe Str.T.S.Săveanu , Str.Rozelor , Şos.Constanţei.Ca mod de 

operare a fost forţarea geamurilor termopan şi pătrunderea în interior la scurt timp după părăsirea locuinţei de către 

proprietar. 

1.              -Furturile din societăţi comerciale au fost comise din magazinele amplasate pe Şos.Constanţei , str.Rozelor, , 

str.Ştefan cel Mare , prin forţarea încuietorilor 

2.              -Furturile din autoturisme s-au comis îndeosebi în parcările amenajate pe str.Rozelor, şos.Constanţei , bd.1 

Decembrie 1918 , cartierul Colonişti , acţionându-se prin spargerea geamurilor laterale ale autoturismului. 

CI)                  Se poate concluziona că cele mai multe infracţiuni s-au comis între orele 1800-2400 în zonele Cartier Vest, 

Cartier Drum Nou, zona barăci, bd.1 Decembrie, str.I.Creangă, str.Ştefan cel Mare , faleză Saturn, impunându-se 

intensificarea măsurilor de prevenire şi de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Mangalia în colaborare cu 

Poliţia Mun.Mangalia şi Jandarmeria . 

  De asemenea pe itinerariile de patrulare vor fi cuprinse şi locaţiile unde funcţionează Agenţiile  Loto şi de pariuri, 

Casele de schimb valutar , băncile şi casieriile unde se manipulează sume mari de bani. 

  2.Zona de responsabilitate a Poliţiei Staţiunii Neptun (staţiunile Venus, Cap Aurora , Jupiter, Neptun şi 

Olimp) 

  În anul 2020 au fost comise un număr de 164 infracţiuni , din care de natură judiciară=155,de altă natură=9 

  Majoritatea infracţiunilor constatate au fost  de furturi de pe plaja şi din spaţii de cazare . 

 

B)Date referitoare la faptele de natură contravenţională , ponderea pe categorii de fapte , zonele unde se comit 

frecvent 

  1.Zona de responsabilitate a Poliţiei Mun.Mangalia 

  In ceea ce priveste printre contravenţiile constatate putem enumera : 

  -Legea 61/1991=112 

  -Legea 12/1990=30 

  -Legea 333/2004=16 

  -Valoare =1.022.661 lei 

  2.Zona de responsabilitate a Poliţiei Staţiunii Neptun 

  In ceea ce priveste printre contravenţiile constatate putem enumera : 

  -Legea 61/1991=164 

  -Legea 12/1990=58 

  -Alte acte=27 
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  3.Contravenţii constatate de Poliţia Locală Mangalia în anul 2020 

Conform competenţelor ce le revin , poliţiştii locali au acţionat permanent pentru asigurarea liniştii şi ordinii 

publice  în zonele de responsabilitate , aducându-şi un aport substanţial la realizarea unui climat corespunzător de 

siguranţă publică pe raza Municipiului Mangalia . 

Pentru abateri repetate de la prevederile legilor şi hotărârilor Consiliului  Local Mangalia , s-au aplicat sancţiuni 

contravenţionale astfel: 

  Total Sancţiuni aplicate  =184 

-Avertismente=58 

-Amenzi=126 

-Valoare=77.180 lei 

-Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire=27 

-Avertismente=4 

-Amenzi=23 

-Valoare=14.100 lei 

-HCL 152/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea,protecția mediului,întreținerea și 

înfrumuțesarea municipiului Mangalia=22 

-Avertismente=2 

-Amenzi=20 

-Valoare=6.400 lei 

-HCL 165/2020 aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activitaților comerciale și a 

serviciilor de piață în municipiului Mangalia =2 

-Avertismente=-- 

-Amenzi=2 

-Valoare=4.000 lei 

-Ordonanța Militară nr.3 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19=22 

-Avertismente=9 

-Amenzi=13 

-Valoare=44.000 lei 

 -Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19=37 

-Avertismente=36 

-Amenzi=1 

-Valoare=2000 lei 

-HCL 201/2013 privind aprobarea Regulamentului de creștere și deținere de animale domestice și păsări de curte 

în municipiul Mangalia=4 

-Avertismente=-- 

-Amenzi=4 

-Valoare=2000 lei 

-HCL 122/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizarea , funcţionare şi rezervare a 

parcărilor publice de pe raza municipiului Mangalia  =1 

-Avertismente=-- 

-Amenzi=1 

-Valoare=300 lei 

-O.U.G.97/2005 privind evidența,domiciliu,reședința și actele de identitate ale cetățenilor români=3 

-Avertismente=1 
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-Amenzi=2 

-Valoare=80 lei 

-HCL 17/2002 privind stabilirea de măsuri pentru constatarea și aplicarea unor contravenții în domeniul 

gospodăriri municipiului Mangalia=13 

-Avertismente=1 

-Amenzi=12 

-Valoare=3.700 lei 

-HCL 57/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare ,funcționare și rezervare a parcărilor publice de 

pe raza municipiului Mangalia=2 

-Avertismente=-- 

-Amenzi=2 

-Valoare=600 lei 

-O.U.G.195/1995 privind circulația pe drumurile publice=49 

-Avertismente=14 

-Amenzi=35 

-Valoare=11020 lei 

-HCL 210/2007 privind constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie săvârşite prin încălcarea 

normelor de gospodărie şi transport pe teritoriul municipiului Mangalia =48 

-Avertismente=2 

-Amenzi=46 

-Valoare=16.800 lei 

Ponderea contravenţiilor aplicate de către poliţiştii locali a fost pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice, 

parcarea autoturismelor pe spaţiul verde , trotuare şi comerţul stradal neautorizat. 

Cele mai multe au fost aplicate în perioada sezonului estival în staţiunile Saturn, Jupiter, Neptun , pentru parcări 

ilegale. 

 

C)Stările conflictuale inter/intrafamiliale , interetnice, interconfesionale sau de altă natură . 

 Pe raza Mun.Mangalia in prezent nu există stări conflictuale interetnice , in perioada anterioară au fost deseori 

situaţii când Poliţia Locală Mangalia a acţionat împreună cu Poliţia Mun.Mangalia pentru aplanarea unor asemenea stări 

conflictuale. 

 

CAPITOLUL II 

DISPOZITIVELE DE ORDINE PUBLICĂ , 

MISIUNILE ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE 

 

A.DISPOZITIVELE DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA, SI ZONELE DE RESPONSABILITATE 

a)Delimitarea sectoarelor de siguranţă publică şi a zonelor de patrulare 

1.Pentru zona de responsabilitate a politiei Mun.Mangalia 

 În vederea menţinerii ordinii şi siguranţei publice şi asigurării intervenţiei operative la evenimente , teritoriul 

Mun.Mangalia a fost împărţit în doua zone de siguranţă publică , în cadrul cărora au fost stabilite patru zone de patrulare . 

 Efectivele angrenate în activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei  publice , repartizate într-un sector/zonă 

de siguranţă publică , desfăşoară activităţi de patrulare auto şi pedestră pe itinerariile stabilite în funcţie de evoluţia 

criminalităţii şi asigură intervenţia la evenimentele semnalate . 

 Pentru asigurarea corespunzătoare a siguranţei publice , prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi alte fapte 

antisociale , teritoriul Mun.Mangalia şi staţiunii Saturn a fost împărţit în 2 zone de siguranţă publică , în funcţie de 

situaţia operativă (teritoriu, populaţie , zone şi medii de interes operativ)şi numărul poliţiştilor care lucrează la ordine 
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publică.În vederea efectuarii unei colaborări cât mai eficientă, la stabilirea sectoarelor s-a avut în vedere delimitarea 

acestora să fie identică cu     sectoarele stabilite prin planul de pază a Poliţiei Mun.Mangalia. 

 

Zona de siguranta publica nr.1,denumita zona de sud,are urmatoarele limite: 

-la Nord- sensul Giratoriu,cu strada Matei Basarab 

-la Sud – str.Portului ,zona Portului Pescaresc 

-la Est-zonă limitrofă Marea Neagră pe lungimea str.Portului pană la plaja Paradisio Mangalia 

-la Vest-D.J.391 până la sensul Giratoriu Avicola şi latura străzilor Alexandru Ilias şi Geo Bogza 

Ce are în component zonele de patrulare: 

Zona I de patrulare cu urmatoarele limite: 

-Nord- sensul Giratoriu,cu strada Matei Basarab,Hotel Paradiso 

-Sud.-str.Portului ,zona Portului Pescăresc,DN 39 până la unitatea militară 

-Est-zonă limitrofă Marea Neagră pe lungimea str.Portului până la plaja Paradisio Mangalia                                                                                    

-Vest- şos.Constanţei- str.Ştefan cel Mare -bd. 1 Decembrie 1918,  str.Portului intersectie cu DN 39 

Zona II de patrulare cu urmatoarele limite: 

-Nord- sensul Giratoriu,cu strada Matei Basarab,Hotel Paradiso până la str.Munteniei 

-Sud.-str.Portului , sensul Giratoriu cu bd. 1 Decembrie 1918,  DN 39 până la unitatea militară 

-Est- şos.Constanţei- str.Ştefan cel Mare -bd. 1 Decembrie 1918,  str.Portului intersecţie cu DN 39 

-Vest- D.J.391 până la sensul Giratoriu Avicola şi latura străzilor Alexandru Ilias şi Geo Bogza 

Zona de siguranta publica nr.2,denumită zona de sud,are urmatoarele limite: 

-Nord- DN 39 ,intersecţia imaginară cu linia mediană a conductei izvorului sulfuros de pe cordonul Venus-Saturn,cu 

partea de sud a Bălţii Mangalia,străzile M.I.Dobrogeanu ,Transporturilior, până la fermele agricole ale Hergheliei 

Mangalia 

-Sud- sensul Giratoriu,cu strada Matei Basarab 

-Est- zonă limitrofă Marea Neagră pe lungimea falezei până la ieşirea din statiunea Saturn ,respectiv conducta izvorului 

sulfuros de pe cordonul Venus-Saturn 

-Vest-strada Alexandru Ilias ,Balta Blebea 

Ce are în componentă zonele de patrulare: 

Zona III de patrulare cu urmatoarele limite: 

-Nord- DN 39, străzile M.I.Dobrogeanu ,Transporturilior, până la fermele agricole ale Hergheliei Mangalia 

-Sud- sensul Giratoriu,cu strada Matei Basarab 

-Est- Sos.Constanţei-DN 39 

-Vest- strada Alexandru Ilias ,Balta Blebea 

Zona IV de patrulare cu urmatoarele limite: 

-Nord- DN 39 ,intersecţia imaginară cu linia mediana a conductei izvorului sulfuros de pe cordonul Venus-Saturn,cu 

partea de sud a Bălţii Mangalia 

-Sud- sensul Giratoriu,cu strada Matei Basarab,Hotel Paradisio 

-Est- zonă limitrofă Marea Neagră pe lungimea falezei până la conducta izvorului sulfuros de pe cordonul Venus-Saturn 

-Vest- Sos.Constanţei-DN 39 

 Poliţiştii locali repartizaţi în sectorul de siguranţă publică , respectiv zonele de patrulare desfăşoară activităţi de 

patrulare auto şi pedestră pe itinerariile de patrulare stabilite şi asigura intervenţia la evenimentele produse în zona de 

responsabilitate cât şi în alte locuri la solicitarea şefului de tură sau a conducerii Poliţiei Locale Mangalia . 

 În cele 4 zone de patrulare , activitatea este organizată pe trei schimburi de 8 ore şi se execută de către 20 poliţişti 

locali , dispozitivul de siguranţă fiind suplimentat când situaţia operativă  impune cu poliţişti locali de la Compartimentul 

Circulaţie şi Compartimentul Evidenţa persoanelor . 
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         2.Pentru zona de responsabilitate a Poliţiei Staţiunii Neptun 

 Pentru asigurarea corespunzătoare a ordinii şi siguranţei publice în staţiunile Venus, Cap Aurora , Jupiter , 

Neptun şi Olimp se vor constitui 2 zone de siguranta publica a cîte 3 zone de patrulare fiecare, după cum urmează: 

 

            ZONA DE SIGURANTA PUBLICA I 

 Zona de patrulare nr,1: 

 1.hotelurile Maramureş, Crişana ,Banat, Majestic, Belvedere , Amfiteatru , Panoramic, Oceanic,caminele 

socialeC1,C3,C2,Popasul Pescarilor,complex vile Neptun-Olimp(Hera, Afrodita,Artemis,Irene) 

 2.Complex Hotelier Holiday Olimp , Craiova,Slatina,Sibiu, Complex Cireşica, Casa Scriitorilor ,Vilele Bradu , 

Mesteacănul, Violeta, Club Bazin. 

           Zona de patrulare 2 

           3.Hotel Q,Complex Doina,hotel Apollo, Clăbucet, blocurile A1, A2, A3,A4, Căminele C7,C8,C9,C10 

 

          4.vilelePiersicul(M.A.I.),Visinul,Ciresul,hotel Neptun,complex hotelier 2D,complex comercialKM0,sat vacanta-

Rustic,restaurant Calul Balan,Crama Murfatlar Neptun 

          Zona de patrulare 3 

          Complex Comorova , DN 39, Staţia Peco 3, S.C Fruvileg S.A Mangalia 

 

          ZONA DE SIGURANTA PUBLICA II 

            Zona de patrulare 1 

 5- Camping Zodiac , Hotel Scoica , Complex Comercial Mocea, Complex Minihoteluri Iris,Nalba,Mimoza, 

 6. Bar Paradis, Hotel Tismana , Cozia , Olimpic , Meteor , Capitol. 

           Zona de patrulare 2 

            7.Hotel California, Opal , Cristal , Topaz, Safir, Granat, Diamant, Hipodrom Mangalia,Complex Cătunul. 

            Zona de patrulare 3 

 8.Hotel Melodia, Grădina Melodia, Rest.Esplanada, Hotel Nora, Florica, Egreta, Brânduşa, Felicia, Claudia, 

Carmen, Veronica,Dana ,Corina, Herghelia Mangalia . 

            Din lipsă de efectiv , în perioada sezonului estival , poliţiştii locali vor acţiona în cele 2 zone de siguranta publica 

şi 8 zone de patrulare cu o singură patrulă în schimburi de 8 ore. 

            În extrasezon, patrula care acţionează în zona de responsabilitate a Poliţiei Municipiului Mangalia , va  executa 

o patrulare atât ziua cât şi noaptea pentru verificarea obiectivelor şi ori de câte ori situaţia impune. 

 

 b)Amplasarea dispozitivului de circulaţie 

 Dispozitivul de circulaţie este constituit din 4 poliţişti locali care acţionează pe schimburi ,în vederea executării 

atribuţiilor ce le revin în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în conformitate cu prevederile Legii 155/2010 , art.7 . 

 În functie de efectivele avute la dispoziţie dispozitivul de circilaţie va fi dispus la intersecţia principalelor artere 

de circulaţie cum ar fi: 

-intersecţia străzii M.Viteazul cu Şos.Constanţei; 

-intersecţia b-dui 1 Decembrie cu Şos.Constanţei; 

-sensgiratoriul Şos.Constantei cu strada M.Basarab; 

           Deasemenea va fi dispus la trecerile de pieton din imediata apropiere a unitatilor de invatamant; 

 

c)Dispunerea efectivelor aflate în Paza Obiectivelor 

 În structura organizatorică a Poliţiei Locale Mangalia , sunt prevăzute 8 funcţii de agenţi de pază care asigură 

paza institutiilor de invatamant in municipiul Mangalia; 
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-Colegiul Economic Mangalia; 

-Liceul Teoretic ,,Callatis,, Mangalia; 

- Liceul Tehnologic,,Ion Bănescu,, Mangalia; 

-Şcoala Gimnaziala Nr.1 Mangalia; 

-Şcoala Gimnaziala,,Sf.Andrei,, Mangalia; 

-Şcoala Gimnaziala Nr.3 Mangalia; 

-Şcoala Gimnaziala -,,Gala Galaction,, Mangalia(corpA); 

-Şcoala Gimnaziala -,,Gala Galaction,, Mangalia(corp B+C); 

         Deasemenea se asigura paza și protecția Primariei Mangalia în afara orelor de program ale instituției; 

         Din lipsă de efectiv specializat , celelalte obiective din patrimoniul Primăriei şi Consiliului local Mangalia , 

respectiv Casieria centrală , Taxe şi Impozite , Depozitul ADPP , Cimitirul Eternitatea , Cimitirul Sf.Maria , sunt 

asigurate cu pază de firma T.P.G.(Total Private Guard ) 

 

                                 B.MISIUNILE SPECIFICE 

 

a)Misiunile specifice Poliţiei Locale 

1)În domeniul ordinii și liniștii publice are următoarele atribuții: 

-menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranța publică al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii; 

 - menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în 

parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale 

și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în 

administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, 

stabilite prin planul de ordine și siguranța publică; 

- participă, împreună cu autoritațile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și 

evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a 

urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

- acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a 

reprezentanților legali, a persoanelor fără adapost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență 

sociala în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii; 

 - constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de 

deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân a celei privind 

protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor 

câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost; 

- asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile 

publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice; 

- participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, 

marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor 

cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupaă caz, precum  asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate 

în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administratiei publice 

locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului 

București; 

- constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin 

legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza 

teritorială de competența; 

- execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care 

arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competența; 

-participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și 

siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale; 

- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a 
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situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale; 

-asigură măsuri de protecție a executorilor judecatorești cu ocazia executarilor silite; 

-acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu 

atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice. 

2)In domeniul circulatiei pe drumurile  publice,politia locala are urmatoarele atributii: 

-asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competența, având dreptul de a efectua semnale 

regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta 

lege în domeniul circulației pe drumurile publice; 

-verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind functionarea 

semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acorda asistența în zonele unde se aplică marcaje rutiere; 

- participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: 

ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torentială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile 

publice; 

- participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație 

ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale 

promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum și de alte activități 

care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane; 

-sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor 

speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competentă; 

-acordă sprijin unitătilor/structurilor teritoriale ale Politiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și 

siguranței traficului; 

-asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru 

conservarea urmelor, identificarea martorilor și a faptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai 

apropiată unitate sanitară; 

-constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea 

autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor staționate 

neregulamentar; 

-constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încalcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe 

anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; 

-constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încalcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de 

mopede și vehicule cu tracțiune animală; 

-constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona 

pietonală, în zona rezidentială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și 

semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap; 

- aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 

-cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea detinatorului/utilizatorului 

autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

 

                                     C.ACTIVITATI SI MISIUNI EXECUTATE IN COMUN 

 

 Misunile Poliţiei  ce sunt executate în comun au la bază Protocoale de colaborare încheiate cu fiecare dintre 

structurile participante după o analiză tehnică a situaţiei operative pe domeniul de cooperare , fiind prevăzute atribuţii 

clare şi modalităţi de acţiune inclusiv anumite tinte ce trebuie atinse de către părţi. 

 Având în vedere starea de alerta decretată la nivelul Romaniei ,datorate pandemiei de COVID19 (SARS-Cov2) 

poliţia locală se subordoneaza din punct de vedere operativ,poliţiei naţionale având ca principala activitate verificarea 

la domiciliu a persoanelor suspecte sau bolnave de COVID19,faţă de care a fost dispusă măsura izolarii sau carantinării 

la domiciliu. 
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CAPITOLUL III 

EFECTIVE AFLATE LA DISPOZIŢIE 

ŞI SUPORTUL LOGISTIC 

 

TOTAL EFECTIVE INCADRATE: 

- Director Executiv =1 

-Şef Serviciu O.P.=1 

-Poliţişti locali pe linie de ordine publică=11 

-Poliţişti locali în domeniul circulaţiei=4 

-Poliţişti locali de evidenţa populaţiei=5 

-Agenti de pază(guarzi)=8 

 

 Suport logistic 

-telefon mobil= 1 

-aparat foto=1 

-tomfe=30 

-spray iritant lacrimogen=30 

-catuşe=30 

-autoturisme de serviciu= 4 

-acte normative 

-documente de serviciu(procese verbale de contravenţie) 

 

CAPITOLUL  IV 

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU 

EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLULUI DISPOZITIVELOR 

 

A.INSTRUCTAJUL EFECTIVELOR 

 Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei 

publice are ca scop informarea acestora cu privire la evoluţia situaţiei operative , aspectele identificate din analiza 

tactică , informaţiile deţinute şi zonele de patrulare . 

 Instruirea efectivelor angrenate în activităţi de menţinere a ordinii şi siguranţei publice se efectuează la sediul 

Poliţiei Locale Mangalia de către şeful de tură sau de către alţi poliţişti desemnaţi de către Directorul executiv al  Poliţiei 

Locale Mangalia. 

 În cadrul misiunilor la care participă mai multe forţe din sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică , 

instruirea efectivelor se face de către reprezentantul care organizează şi conduce misiunea. 

 

B.CONTROLUL DISPOZITIVELOR 

 Cu ocazia controlului se  vor urmări: 

-prezenţa lucrătorilor în zonele de siguranţă publică şi patrulare ; 

-modul de îndeplinire a obligaţiilor ce le revin şi eficienţa măsurilor luate; 

-activităţile desfăşurate şi legalitatea măsurilor luate; 

-comportarea faţă de cetăţenii comunităţii; 

-ţinuta, modul de întreţinere şi folosire a mijloacelor din dotare; 

-sprijină şi îndrumă pe cei aflaţi în serviciu , pentru executarea în bune condiţii a sarcinilor specifice şi ia măsuri pentru 

remedierea deficienţelor constatate . 
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C.FUNCȚIONARI PUBLICI CE EXECUTĂ INSTRUCTAJUL ȘI CONTROLUL DISPOZITIVULUI DE 

ORDINE PUBLICĂ 

-Primarul Mun.Mangalia 

-Directorul Executiv al Poliţiei Locale Mangalia 

-Directorul Executiv Adjunct al Poliţiei Locale Mangalia 

-Şeful Serviciului O.P. 

-Şeful de tură 

 

 

CAPITOLUL  V 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 

 A. MODUL DE COOPERARE 

Cooperarea între structurile din sistemul integrat care participă la menţinerea ordinii şi liniştii publice, precum şi dintre 

acestea şi autorităţile publice locale , a celorlalte instituţii participante , se execută în conformitate cu prevederile 

Ordinului MAI nr.60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice , a 

Dispoziţiei Adjunctului Şefului Departamentului Ordine şi siguranţă publică nr.I/1226/06.05.2010, pentru aprobarea 

Metodologiei de punere în aplicare a Ordinului M.A.I.nr.60/2010 şi pe baza Planurilor de cooperare şi a Protocoalelor 

de colaborare întocmite în conformitate cu misiunile ce revin fiecărei structuri, misiuni rezultate din prezentul Planul de 

Ordine şi Siguranţă Publică. 

 Cooperarea se realizează în principal pentru următoarele situaţii: 

 -contracararea fenomenului contravenţional şi infracţional 

 -asigurarea climatului de ordine şi linişte publică 

 -combaterea manifestărilor de violenţă şi restabilirea ordinii de drept 

 

B.MODUL DE REALIZARE A INFORMARILOR RECIPROCE CU PRIVIRE LA EVOLUTIA SITUATIEI 

OPERATIVE 

 Informările reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative între instituţiile participante la activităţile de 

menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică , dar mai ales cu Poliţia Mun.Mangalia şi Poliţia Staţiunii Neptun 

se va realiza zilnic. 

Coordonarea activităţilor între strcturile din sistemul integrat de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi celelalte 

structuri descentralizate şi deconcentrate ale celorlalte ministere, respectivS.R.I., S.P.P., S.T.S. , M.A.P.N , Ministerul 

Finanţelor Publice, Parchetele , etc, se face de către Prefectul Judeţului Constanţa , iar conducerea efectivă a activităţilor 

de cooperare se efectuează de către Şefii structurilor implicate. 

 Structurile angajate în acţiunile comune vor fi folosite conform competenţei date prin lege , iar conducerea 

nemijlocită a efectivelor participante se va efectua de către şefii acestora. 

 Pe timpul misiunilor , se va avea în vedere folosirea raţională a forţelor , evitarea suprapunerilor şi angrenarea 

efectivelor numai când situaţia operativă impune acest fapt. 

 Poliţiştii locali din compartimentul circulaţie care acţionează în stradă , vor fi implicaţi şi în activităţile de 

asigurare a ordinii şi siguranţei publice în zonele de responsabilitate individual sau în cooperare cu efectivele de ordine 

publică a Poliţiei Mun.Mangalia , staţiunii Neptun , a jandarmeriei şi Poliţiei de Frontieră. 

 În cazul activităţilor temporare de menţinere a ordinii şi siguranţei publice prilejuite de unele manifestari 

cultural-artistice, sportive, vizite ale unor demnitari , prinderea unor infractori periculoşi, evadaţi, dezertori, urmăriţi 

generalsau local, care se sustrag urmăririi penale sau executarea unor pedepse , se întocmesc PLANURI DE MĂSURI , 

care cuprind sarcini specifice fiecărei structuri participante . 

             Pentru asigurarea schimbului reciproc si permanent de date cu privire la derularea actiunilor comune si realizarea 

obiectivelor convenite se vor folosi urmatoarele numere de telefon: 
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-IPJ Constanta 0241/611364 

-IJJ Constanta 0241/618969 

-IJPF Constanta0241/641188 

-GMJ Constanta 0241/623435 

-SPR Constanta 0241/502609 

-Politia Municipiului Mangalia 0241/502425 

-Politia Statiuni Neptun 0241/731549 

 

 C.PERIODICITATEA EVALUARII ACTIVITATILOR DESFASURATE 

a) evaluarea activității desfășurate independent de Poliția Locală 

            Activitățile desfășurate independent de Poliţia Locală Mangalia vor fi analizate și evaluate ,de regula la 

încheierea acțiunii și obligatoriu,lunar de către șeful seviciului de ordine  și liniște publică și trimestrial de către directorul 

Poliției Locale. 

b) evaluarea activității desfășurate în comun cu alte forțe 

            Activitățile desfășurate în comun vor fi evaluate conform dispozițiilor conducatorului structurii care coordonează 

acțiunea. 

 În activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice,Poliţia Locală Mangalia coperează cu Poliţia 

Mun.Mangalia şi Staţiunii Neptun  prin organizarea de către cele două unităţi  a Poliţiei Române de şedinţe tactice la 

care participă şi reprezentanţi ai Jandarmeriei şi Poliţiei de frontieră . 

 În cadrul acestor întâlniri organizate periodic(săptămânal în perioada sezonului estival  )şi ori de câte ori situaţia 

impune se efectuează schimbul de date şi informaţii de interes operativ şi se dispune iniţierea , organizarea şi 

desfăşurarea unor acţiuni comune menite să conducă la menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe raza de competenţă a 

Mun.Mangalia. 

 Lunar se va analiza eficienţa activităţilor desfăşurate şi neajunsurile înregistrate conform planurior de cooperare 

şi protocoalelor de colaborare şi se vor dispune măsuri de remediere a acestora. 

 Reactualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică se va face anual până la data de 15 aprilie sau ori de câte 

ori survin modificări în evoluţia situaţiei operative sau cu privire la efectivele Poliţiei Locale Mangalia. 

 

 La prezentul Plan de Ordine şi Siguranţă Publică a Poliţiei Locale Mangalia se anexează următoarele documente: 

1. Anexa 1 -Harta Mun.Mangalia şi elementele de dispozitiv participante la activităţile de menţinere a ordinii şi 

siguranţei  publice . 

2. Anexa 2 -Tabel cuprinzând persoanele cu funcţii de conducere , cu atribuţii de coordonare şi control al 

efectivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice . 

3.Anexa 3 -Unităţi de cazare 

4. Anexa 4- Protocol de colaborare cu Poliţia Mun.Mangalia. 
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