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Cuvânt înainte 

Prezenta Strategie de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia este un 

document destinat să orienteze utilizarea resurselor și valorificarea 

oportunităților în mediul socio-economic, în scopul dezvoltării durabile a 

municipiului. 

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia transpune 

viziunea autorităților și comunității asupra dezvoltării viitoare a municipiului.  

Scopul principal al acestei strategii este de a identifica modalitățile cele 

mai potrivite pentru a îmbunătăți viața comunității locale într-o manieră 

durabilă. 

Prioritățile de dezvoltare locală urmăresc ridicarea standardului de viață 

a locuitorilor municipiului prin îmbunătățirea gradului de echipare tehnico-

edilitară, dezvoltarea infrastructurii de învățământ, sănătate, asistență socială și 

dezvoltarea și diversificarea serviciilor publice către locuitori. Un factor 

important este și îmbunătățirea condițiilor de mediu și reabilitarea 

infrastructurii de mediu. Aceste măsuri vor fi dublate și de măsurile care au 

scopul dezvoltării economiei municipiului și sprijinirea parteneriatului public-

privat și crearea de oportunități și facilități atractive pentru potențialii 

investitori, precum și dezvoltarea infrastructurii de afaceri. 

Prezentul document programatic reprezintă un element esențial în 

identificarea şi implementarea proiectelor şi programelor de modernizare a 

municipiului, pe termen mediu şi lung. Strategia de Dezvoltare Locală este 

necesară, în primul rând, pentru depunerea proiectelor cu finanțare europeană, 

pe exercițiul financiar 2021-2027. 

 

Odată cu implementarea strategiei, municipiul Mangalia va deveni un 

centru regional al competitivității, științei, cercetării și oportunităților social-

economice, cu relații teritoriale de cooperare, cu o infrastructură turistică 

orientată spre polii de atracție regionali și Dunăre, un mediu prietenos pentru 

locuitori și vizitatori, un oraș cu autorități locale responsabile și deschise, cu 

cetățeni activi și o comunitate de afaceri dinamică  și implicată.  
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Capitolul 1. Aspecte metodologice și 

cadrul conceptual 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia, județul 

Constanța reprezintă exercițiul de planificare a dezvoltării teritoriului local, 

pentru orizontul de timp 2022 – 2027. 

Astfel, luând în calcul realitățile teritoriale se dorește atingerea 

următoarelor obiective: 

 definirea măsurilor și proiectelor care vor contribui la creșterea 

capacității teritoriului de a genera creștere economică și implicit de a 

menține și de a atrage forța de muncă; 

 stabilirea zonelor de la nivelul teritoriului ce necesită intervenţii 

specifice pentru valorificarea sau protecţia capitalului natural şi 

construit; 

 găsirea echilibrului între politicile economice, de mediu şi culturale în 

vederea planificării coerente a procesului de dezvoltare, precum și în 

vederea conservării identității teritoriului local. 

Strategia structurează demersul de planificare în jurul a două 

perspective principale: 

 perspectiva investiţională – se traduce printr-un ansamblu de măsuri 

teritoriale şi proiecte strategice care configurează teritoriul în raport 

cu traiectoria economică, demografică şi de planificare a resurselor şi 

care are drept scop creşterea capacităţii zonelor de a genera 

performanţă economică şi creştere demografică; 

 perspectiva de directivare – se traduce într-un set de principii şi 

măsuri teritoriale care au drept scop fixarea cadrului şi măsurilor de 

protecţie a spaţiului natural şi construit în raport cu sistemul de 

planuri şi documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia reprezintă 

instrumentul cheie pentru operaţionalizarea scopurilor propuse și furnizează un 
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model complet de dezvoltare a teritoriului, în succesiunea: analiză - diagnostic - 

viziune - scenarii - obiective - măsuri naţionale - acțiuni - proiecte prioritare - 

măsuri teritoriale integrate. 

Obiectivele generale privind dezvoltarea teritoriului municipiului sunt 

următoarele: 

 dezvoltarea unui municipiu complet echipat cu infrastructură tehnico-

edilitară și eficient interconectat în vederea asigurării unor spații de 

calitate, atractive și incluzive; 

 dezvoltarea unui municipiu competitiv și funcțional prin sprijinirea 

specializării teritoriale; 

 protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea 

elementelor de identitate teritorială; 

 creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de 

dezvoltare teritorială. 

Printre obiectivele specifice ale municipiului Mangalia se pot enumera 

următoarele: 

 protejarea și dezvoltarea patrimoniului istoric și cultural, un avantaj 

competitiv în creșterea atractivității municipiului; 

 creșterea calității vieții prin transformarea orașului într-o zonă verde, 

cu spații publice de calitate, un mediu mai curat, condiții de locuit mai 

bune și un transport public ecologic; 

 creşterea competitivităţii locale și crearea de noi locuri de muncă, prin 

sprijinirea mediului de afaceri; 

 crearea unui brand turistic local, promovare intensivă a zonei şi 

creșterea gradului de valorificare economică prin diversificarea 

turismului (turism de agrement, turism balnear și de tratament, 

turism cultural, turism oenologic și gastronomic, etc); 

 reabilitarea și modernizarea infrastructurii de turism specifice în 

vederea creşterii atractivităţii zonei ca destinaţie turistică și ca 

adresabilitate pentru toate segmentele potențiale; 
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 extinderea și modernizarea infrastructurii de alimentăre cu apă 

potabilă a populaţiei şi colectarea şi epurarea apelor uzate în vederea 

creşterii calităţii vieţii; 

 extinderea și dezvoltarea sistemelor de management integrat al 

deșeurilor, promovarea soluțiilor și sprijinirea investițiilor care previn 

generarea de deșeuri, reutilizarea inclusiv utilizarea lor ca materii 

prime secundare și decontaminarea siturilor contaminate, în vederea 

protejării mediului înconjurător; 

 promovarea unui management durabil pentru ariile protejate, 

conservarea şi refacerea ecosistemelor naturale; 

 creșterea eficienţei energetice a clădirilor atât din sectorul rezidenţial, 

cât şi din sectorul public și trecerea către producția energiei electrice 

şi termice din resurse regenerabile; 

 trecerea la un învățământ orientat spre nevoile economiei locale 

actuale, promovarea unui învățământ în sistem dual, îmbunătăţirea 

serviciilor şi a infrastructurii din sistemul educaţional; 

 diversificarea și creșterea calităţii serviciilor și a infrastructurii 

medicale, în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei și a 

creșterii accesului la aceste servicii; 

 diversificarea și creșterea calităţii serviciilor şi a infrastructurii de 

servicii sociale în vederea combaterii sărăciei şi incluziunii sociale; 

 creșterea performanţelor resurselor umane, refacerea bazinului de 

capital uman prin investiţii în infrastructură și diversificarea 

serviciilor de resurse umane; 

 promovarea permanentă a cooperării transfrontaliere prin 

implementarea de proiecte în vederea creşterii competitivităţii şi 

crearea de noi locuri de muncă. 

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru municipiul Mangalia 

urmărește transformarea municipiului într-un centru de importanță majoră din 

punct de vedere turistic, economic, social, cultural și sportiv prin realizarea de 

investiții în aceste domenii și asigurarea unei infrastructuri care să conducă la 

susținerea pe termen lung a unei competitivități municipale și economice. Prin 
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prezenta strategie se urmărește realizarea de investiții în infrastructurile 

municipiului cu scopul dezvoltării economice a teritoriului și atragerii de 

investiții astfel încât să conducă la o creștere sustenabilă și la o dezvoltare 

competitivă și stabilă în timp. 

 

Cadrul general de dezvoltare 

România se află pe o traiectorie de creștere economică pozitivă. Această 

realitate şi dinamică economică se datorează unui cumul de factori 

macroeconomici, dar şi potențialului teritoriului național de a genera creştere. În 

pofida acestei relansări economice, România ocupă încă o poziţie fragilă în 

rândul economiilor competitive. Aceste diferenţe în dezvoltare se manifestă atât 

în plan extern prin raportare la statele Uniunii Europene, cât şi în plan intern, 

între diferitele zone de la nivelul teritoriului naţional. 

România manifestă încă o capacitate scăzută de retenţie a populaţiei, fapt 

relevat de cifrele relativ crescute legate de migraţia externă. La aceasta se adaugă 

declinul demografic accentuat, fapt ce prezintă implicaţii deosebite în ceea ce 

priveşte dezvoltarea ţării noastre. 

Aceste două componente importante ale dezvoltării (economia şi 

populaţia) evidenţiază traiectorii de dezvoltare ce pot fi influenţate prin 

formularea unor politici teritoriale care să răspundă nevoilor actuale de 

dezvoltare. 

Fie că este vorba despre politicile sectoriale de mediu, transport, 

agricultură, educaţie, sănătate sau alte domenii, deciziile de politică publică 

produc efecte la nivelul teritoriului şi implicit al oamenilor. Pentru ca efectele să 

devină convergente este necesar ca deciziile publice să ia în considerare 

teritoriul, transformând particularitățile locale sau regionale în politici localizate 

în teritoriu. Teritoriul generează imaginea globală care poate contribui 

semnificativ la fundamentarea deciziilor de politică publică. 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a municipiului Mangalia este 

acela de a imprima o direcție de dezvoltare durabilă a municipiului astfel încât pe 

termen mediu și lung acesta să devină un oraș competitiv, atractiv pentru 

investiții, cu un impact pozitiv în creșterea calității vieții locuitorilor săi. 
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Atingerera obiectivul general va fi posibilă prin orientarea întregii 

comunități către cooperare, coeziune și conștientizarea valorilor existente. 

Numai prin cooperare aceste valori vor crea plus valoare pentru comunitate. 

 

Viziune 

Viziunea strategiei stabilește cu claritate alternativele de dezvoltare ale 

municipiului Mangalia pentru perioada 2022 – 2027 și constituie diferența 

dintre ceea ce reprezintă astăzi și modul în care ar putea să se dezvolte 

municipiul în următorii ani. 

Municipiul Mangalia, în viziunea reprezentanților autorității publice 

locale, își propune să devină un municipiu competitiv, care respectă principiul 

dezvoltării durabile, până în anul 2027, astfel: 

 va sprijini creșterea economică prin atragerea de noi investitori în 

turism, agricultură, industrie, servicii, prin oferirea de consultanță 

orientată către toate categoriile de populație și întreprinzători, 

atragerea de fonduri structurale și creșterea gradului de pregătire a 

resurselor umane din municipiu; 

 va îmbunătăți condițiile de viață ale populației prin asigurarea 

accesului la utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport 

și crearea de noi locuri de muncă; 

 va oferi oportunități pentru investiția sectorului privat în operațiunile 

municipiului, fie sub forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie 

sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între 

parteneri; 

 va sprijini transformările din învățământul local și va menține 

calitatea personalului didactic, cât și a condițiilor de derulare a 

acestuia, prevenirea și combaterea abandonului școlar și promovarea 

conceptului de învățare continuă, astfel încât toate categoriile socio-

profesionale și de vârstă să participe și să se identifice cu comunitatea; 

 va îmbunătăți accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, 

garantându-se astfel și protecția factorilor de mediu și utilizarea 

eficientă a resurselor naturale locale. 
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Existența unei strategii de dezvoltare locală, corelată cu cea de la nivel 

județean, regional și național, acceptată și recunoscută la toate nivelurile 

instituționale, reprezintă baza de realizare a cadrului funcțional propice 

dezvoltării locale, oferind o imagine unitară a ceea ce se dorește a fi dezvoltat sau 

îmbunătățit în municipiul Mangalia. 

Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia a 

rezultat din nevoia de centralizare într-un singur document unitar a direcțiilor 

de acțiune, a obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung și de prioritizare 

a implementării soluțiilor pentru nevoile sociale, economice și de mediu cu care 

se confruntă comunitatea locală, respectând principiile dezvoltării durabile. 

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia este documentul 

strategic care orientează procesele de dezvoltare de la nivelul teritoriului în 

acord cu dinamicele teritoriale, tendințele pentru orizontul de timp 2027 și 

țintele de dezvoltare cu relevanță teritorială. Având în vedere situația actuală a 

teritoriului municipiului și oportunitățile de dezvoltare, strategia propune o 

serie de obiective de dezvoltare cu relevanță pentru municipiu. 

 

Obiective strategice 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală îl constituie 

dezvoltarea durabilă și echilibrată a municipiului Mangalia prin abordarea 

integrată a aspectelor economice, sociale, culturale și de mediu. Astfel se va 

contribui la punerea în valoare, cu eficiență, a potențialului material și uman de 

care dispune municipiul în vederea realizării obiectivului major al fiecărei 

administrații - dezvoltarea locală și creșterea confortului și siguranței 

cetățenilor. 

Obiectivul principal al procesului de planificare strategică îl reprezintă 

crearea cadrului necesar pentru sprijinirea şi ghidarea procesului de dezvoltare 

teritorială la nivelul municipiului, cu scopul valorificării oportunităților şi a 

nivelului de dezvoltare a teritoriului, ţinând cont și de prevederile principalelor 

documentele strategice naționale. 

Demersurile strategice angrenate de Strategia de Dezvoltare Locală a 

municipiului Mangalia sunt încadrate în obiective generale de o importanță 

deosebită pentru teritoriu. Dezvoltarea municipiului se va realiza prin crearea și 

susținerea unui mediu socio-economic preventiv, stabil și diversificat, care să 
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asigure creșterea economică și creșterea calității vieții locuitorilor, care constă 

în: 

1. Direcționarea municipiului spre dezvoltare economică cu scopul de a 

crea mai multe locuri de muncă; 

2. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a serviciilor publice în vederea asigurării unui spațiu de calitate, 

atractiv; 

3. Protecție socială și optimizarea sistemului de sănătate; 

4. Sprijinirea autorităților publice locale în prezentarea strategiilor 

financiare și de investiții; 

5. Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de 

dezvoltare teritorială; 

6. Colectarea selectivă a deșeurilor menajere și industriale și realizarea de 

platforme conforme cerințelor legislative; 

7. Asigurarea de posibilități de utilizare a energiei termice și a gazelor 

naturale pentru populație și agenții economici; 

8. Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în turism, 

agricultură, piscicultură, industrie și servicii; 

9. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de 

mediu din Uniunea Europeană; 

10. Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea 

priorităților comunității, strategia și acțiunile sale; 

11. Reabilitarea și modernizarea instituțiilor publice conform 

standardelor europene; 

12. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării 

dezechilibrelor sociale și creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi 

oportunități investiționale; 

13. Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea 

elementelor de identitate teritorială. 
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Obiective specifice 

Pentru fiecare direcție de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice 

care urmează a fi atinse prin implementarea de proiecte, fructificând la 

maximum oportunitățile de finanțare disponibile - europene, naționale, județene, 

dar și cele locale, limitate desigur, care sunt la îndemâna administrației locale. 

În condițiile în care sursele de venit proprii ale comunității sunt limitate și 

insuficiente, pentru inițierea, susținerea și implementarea unor proiecte de 

dezvoltare locală, un rol deosebit de important îl are atragerea de finanțări 

județene, guvernamentale și fonduri comunitare nerambursabile în vederea 

asigurării dezvoltării economice și îmbunătățirea condițiilor de viață a 

locuitorilor municipiului Mangalia. 

În funcție de domeniul la care fac referire se pot evidenția următoarele 

obiective specifice pentru dezvoltarea municipiului: 

 Activități economice locale: 

 elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru 

dezvoltarea turismului, inclusiv a agroturismului; 

 extinderea sezonului turismului pe litoral; 

 valorificarea resurselor naturale locale prin activități economice 

durabile; îmbunătățirea serviciilor de turism; înființarea de ferme și 

exploatații agricole eficiente, aplicarea unor tehnologii performante 

care să conducă la realizarea de produse și culturi specifice zonei, 

capabile să reziste concurenței de pe piața europeană; 

 înființarea și consolidarea unor structuri asociative, cu activitate în 

domeniile reprezentative pentru dezvoltarea locală (întreprinzători, 

producători agricoli, crescători de animale, etc); 

 sprijinirea creării de IMM-uri și dezvoltarea de mici unități economice 

nepoluante, diversificarea activităților de colectare, prelucrare și 

producție a materiilor prime și a produselor locale animaliere și 

agricole; 
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 dezvoltarea de activități economice care să conducă la scăderea 

gradului de dependență a populației față de turism și la crearea de 

surse de venituri adiționale. 

 

 Infrastructura tehnico-edilitară 

Un obiectiv principal urmărit de Strategia de Dezvoltare Locală a 

municipiului constă în dezvoltarea unor localități complet echipate cu 

infrastructură tehnico-edilitară. 

Echiparea locuințelor cu infrastructură de utilități publice reprezintă o 

problemă majoră, asigurarea utilităţilor fiind dificilă în unele zone. Locuirea 

informală sau insalubră reprezintă o problemă încă relativ localizată, însă cu 

evidente tendințe de creștere. 

În plus față de investițiile în infrastructura nouă, este de asemenea 

important ca infrastructura existentă să fie reabilitată. 

În cadrul acestui domeniu se regăsesc următoarele obiective: 

 înființarea, reabilitarea, dezvoltarea, extinderea și modernizarea 

infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice la 

nivelul întregului municipiu conform standardelor europene 

(drumuri, căi de acces, poduri, podețe, șanțuri, canalizare, alimentare 

cu apă, alimentare cu gaze naturale, iluminat public, stație de epurare, 

rampe ecologice pentru depozitarea deșeurilor, dotarea și amenajarea 

spațiilor publice, trotuare, parcări, crearea de locuri de joacă pentru 

copii, etc.); 

 înființarea, reabilitarea, dezvoltarea, extinderea și modernizarea 

infrastructurii socio-sanitare la nivelul întregului municipiu conform 

standardelor europene (spitale, cabinete medicale de specialitate, 

cabinete stomatologice, farmacii, unități de ocrotire a persoanelor 

aflate în dificultate, etc.); 

 înființarea, reabilitarea, dezvoltarea, extinderea și modernizarea 

infrastructurii cultural-educative, la nivelul întregului municipiu 

conform standardelor europene (cămine culturale, școli și grădinițe, 
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programe tip after school, săli de sport, biserici, unități mass-media, 

etc.); 

 dezvoltarea activităților și a serviciilor aferente activităților tehnico-

edilitare și sociale la nivelul întregului municipiu conform 

standardelor europene; 

 informarea și publicitatea pentru promovarea oportunităților zonei. 

 

 Mediu și resurse naturale: 

 protejarea și îmbunătățirea calității mediului; 

 valorificarea patrimoniului natural; 

 valorificarea resurselor locale (raze solare, vânt, deșeuri, etc.) pentru 

producerea de energie alternativă (energie solară, eoliană, biogaz, 

etc); 

 managementul integrat al deșeurilor (sistem de colectare, sortare și 

depozitare selectivă și ecologică a deșeurilor, etc.). 

 

 Resurse socio-umane: 

 menținerea și integrarea tinerilor în viața socio-economică a 

municipiului prin asiguarea condițiilor de educare și formare care să 

conducă la o absorbție a acestora pe piața muncii și să răspundă 

oportunităților de dezvoltare locală (activități meșteșugărești, 

agroturism, agricultură, creșterea animalelor, etc.); 

 dezvoltarea de activități formative (educaționale, culturale, sanitare, 

sociale) pentru asigurarea implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală; 

 creșterea gradului de implicare a tinerilor în viața comunității prin 

crearea de structuri asociative și dezvoltarea de parteneriate și 

schimburi de experiență cu ONG-uri de tineret din țară și din 
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străinătate, active în diverse domenii (social, cultural, sportiv, 

protecția mediului, educație civică, turism, etc.); 

 servicii sociale pentru grupurile țintă bazate pe analizarea și 

identificarea corectă a nevoilor specifice (persoane vârstnice, copii 

aflați în dificultate, femei victime ale violenței domestice, etc.); 

 creșterea siguranței cetățenilor prin montarea unor sisteme de 

supraveghere video.  
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Capitolul 2. Prezentarea generală a 

localității 

 

2.1. Localizare 

 

România este un stat situat în sud-estul Europei Centrale, pe cursul 

inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al 

Mării Negre. 

Regiunea de Sud-Est este situată, așa cum îi spune și numele, în partea de 

sud-est a României. Aceasta se învecinează cu Regiunea de Nord-Est în partea de 

nord, Regiunea Centrală în partea de vest, Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea 

București-Ilfov la sud-vest, Bulgaria în partea de sud, iar Republica Moldova în 

partea de est. 

Regiunea de Sud-Est acoperă 15% din suprafaţă totală a ţării, fiind a doua 

ca mărime din cele 8 regiuni ale României. Structura administrativă a regiunii 

cuprinde 6 județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. 

Teritoriul municipiului Mangalia este amplasat în cadrul județului 

Constanța, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. 

În componența municipiului Mangalia sunt incluse stațiunile Neptun, 

Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn și municipiul Mangalia, reședința. 

Distanțele dintre municipiul Mangalia și municipiile și orașele importante 

ale județului Constanța sunt următoarele: 
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Tabelul nr. 1. Distanțele dintre municipiul Mangalia și orașele importante 

ale județului Constanța 

Municipiul Mangalia 

Distanță (km) 

Municipiul Constanța 40 km 

Municipiul Medgidia 73 km 

Orașul Cernavodă 96 km 

Orașul Eforie 27 km 

Orașul Hârșova 127 km 

Orașul Murfatlar 55 km 

Orașul Năvodari 65 km 

Orașul Negru Vodă 33 km 

Orașul Ovidiu 57 km 

Orașul Techirghiol 32 km 

 

 Teritoriul muncipiului este accesibil prin drumul național DN 39 (E 87) și 

drumul județean DJ 391. 

Căile ferate reprezintă o altă posibilitate de acces în zona municipiului 

Mangalia. Aici a fost construită una din cele mai vechi magistrale de cale ferată: 

Constanța - Cernavodă. În perioada estivală, CFR suplimentează numărul de 

trenuri care asigură transportul călătorilor. În prezent, în Mangalia se ajunge pe 

magistrala CFR 800 București (Nord) - Ciulnița - Fetești - Medgidia - Constanța - 

Mangalia (268 km). De la București la Constanța linia este dublă electrificată, iar 

de la Constanța la Mangalia linia este simplă neelectrificată. 

Față de principala poartă aeriană a țării, aeroportul Henri-Coandă 

Otopeni, teritoriul analizat se află la o distanță de aproximativ 270 km. Distanța 

față de cel mai apropiat aeroport, Mihail Kogălniceanu, este de aproximativ 70 

km. 
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2.2. Istoric 

Având o istorie milenară și multiculturală, Mangalia are resursele istorice 

pentru a se transforma într-un veritabil muzeu în aer liber. Acest obiectiv poate 

fi realizat numai prin cooperare între administrație, societatea civilă și instituțiile 

guvernamentale, având și o componentă majoră de conștientizare a locuitorilor 

municipiului a valorilor istorice și culturale locale. 

Mangalia, numită de-a lungul timpului Cerbatis sau Acervetis, Callatis, 

Pangalia sau Mankalia, este un oraș care descoperă și păstrează dovezile unei 

istorii multimilenare: o necropolă de inhumație specifică culturii Hamangia 

atestă activitatea neolitică, pe faleza orașului se găsesc urme ale cetății greco-

romane, cu locuințe extra-murane în jur, așezarea medievală s-a extins spre port, 

unde în antichitate se aflau cartierele negustorești și meșteșugărești. Toate 

acestea vorbesc despre o succesiune de locuire și o evoluție fără întrerupere în 

același perimetru, cu perioade de înflorire și de decădere. 

Neguțătorii și navigatorii greci, atrași de teritoriile bogate și de schimbul 

avantajos cu autohtonii, au întemeiat de-a lungul țărmurilor Mării Negre, cu 

peste 25 de secole în urmă, așezări și colonii care au devenit cu timpul orașe 

prospere. Callatisul a fost unul din marile orașe pontice ale antichității greco-

romane, situat pe locul Mangaliei de astăzi. În secolul al IV-lea i.e.n., aria habitala 

a cetății se întindea pe 80 ha, împrejmuită cu un puternic zid de incintă. Cetatea 

Callatis a avut din nefericire soarta orașelor antice peste care s-au suprapus 

orașe moderne, structurile clădirilor afectând monumentele antice. 

Mărturiile literare antice despre Callatis și teritoriul său, și mai ales cele 

referitoare la data fondării cetății sunt puține și destul de expeditive. Pseudo-

Skymnos relatează că: „Cetatea Callatis a apărut ca o colonie a heracliotilor la 

porunca unui oracol; aceștia au întemeiat-o când Amyntas se instapanează peste 

Macedonia. Dacă este vorba de Amyntas I (540-498 i.e.n.), data întemeierii ar fi 

sfârșitul secolului al VI-lea i.e.n. Cel de-al doilea izvor este Demetrios din Callatis, 

din a doua jumătate a secolului al III-lea i.e.n., originar din Odessos, dar care a 

locuit la Callatis, unde a alcătuit o lucrare de geografie (din nefericire pierdută) 

în 20 de cărți. Din pasajul ce ne interesează, Demetrios din Callatis ne oferă 

informații cu privire la fondarea cetății, dezvăluind trei știri deosebit de 

importante: originea heracleotă a Callatidei; porunca oraculară aflată la originea 

actului de fondare; data întemeierii, situată la începutul domniei regelui 

macedonean Amyntas. Originea heracleotă a Callatidei este menționată și de alte 
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surse, iar inscripțiile callatiene, în dialect dorian, relevă instituții și culte de certă 

origine megariană, ceea ce explică fondarea cetății de către Heraclea Pontica, ea 

însăși ctitorie megariană. Un fapt în plus este calendarul callatian tipic megarian, 

din care se cunosc câteva luni prin intermediul inscripțiilor. 

În secolul IV i.e.n. cetatea înregistrează o mare dezvoltare economică, 

social-politică, relevată atât în izvoarele scrise, cât și de descoperirile 

arheologice. Orașul dispune acum de un teritoriu rural pe care îl exploatează, 

atelierele sale produc din plin și se bucură de un regim democratic. Ridică acum 

puternicele ziduri care o apără dinspre uscat, se amenajează instalații portuare, 

se construiesc temple, edificii publice și civile, se ridică monumente. În cetate 

erau divinizați Apollo, Dionysos (a cărui denumire locală pare să fi fost 

Dasyllios), Hermes, Demeter, Afrodita, Cibele, Zeus, Heracles, Artemis, Agathos 

Daimon, Nike, Atena și Cavalerul Trac. Două sărbători cu caracter social și mistic 

au dus departe numele cetății: Dionisiacele și Diombria, o pastorală pentru a 

atrage ploaia. Organizarea internă a cetății, instituțiile politice și judecătorești, în 

perioada autonomiei, erau asemănătoare instituțiilor din celelalte colonii ale 

Megarei. Conducerea cetății implică adunarea poporului „populus”, sfatul „ordo 

decurionum” și magistratul suprem numit „basileus”. 

Primele monede bătute aici în jurul anilor 300 i.e.n., erau drahme de 

argint, unele din ele având reprezentate pe o parte capul lui Heracles (strămoșul 

mitic al grecilor din Callatis), iar pe revers temutele arme ale eroului: maciuca, 

arcul și săgețile, alături de care apare spicul de grâu, simbolul orașului. Mai 

târziu, au apărut monedele din bronz, care reproduceau pe avers imaginile zeilor 

Dionysos, Apollo, Athena, Hermes și Demetra, iar pe revers prescurtarea numelui 

cetății, Kala sau Kalla, alături de spicul de grâu, corabia, cununa de iederă sau 

Dioscurii. Atelierele monetare din Callatis au emis, însă și stateri de aur de tipul 

Alexandru cel Mare și mai târziu de tipul Lysimach. Perioada de emisiune a 

acestor monede pare să fi fost scurtă, mai exact, redusă la domnia lui Alexandru 

cel Mare și până în 313 i.e.n., anul asediului cetății de către Lysimach. (Eco Marea 

Neagra wordpress n.d.) 

În perioada elenistică orașul stat Callatis a fost cel mai important centru 

economic și cultural din Dobrogea. 

După o perioadă de dezvoltare independentă, Callatis împreună cu 

celelalte cetăți pontice va trebui să accepte autoritatea statului macedonean care 

se întinsese în întreaga Peninsulă Balcanică până la gurile Dunării. Situația de 

dependență din timpul domniei lui Filip al II-lea (395-336 i.e.n.) și a lui 
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Alexandru cel Mare (336-323 i.e.n.) se înrăutățește în vremea lui Lysimach, 

regele macedonean al Traciei, astfel că, după informațiile istoricului Diodor din 

Sicilia, în anul 313 i.e.n. are loc o răscoală a coloniilor de pe coasta Traciei și a 

celor din Dobrogea, în fruntea lor situându-se Cetatea Callatis. Ea va lupta mult 

timp după ce aliații îi fuseseră supuși. Cu toată victoria lui Lysimach, orașele 

grecești se ridică din nou la luptă, probabil în 310-309 i.e.n., revolta fiind 

condusă tot de Callatis. Rămasă până la urmă singură în fața ostirilor 

macedonene, va rezista unui lung asediu care în anul 308 i.e.n. nu fusese încă 

ridicat. O parte din cetățeni se vor refugia cu corăbiile în Bosforul Cimerian; când 

au fost nevoiți să cedeze callatienii și în ce condiții încă nu se cunoaște. În orice 

caz, cetatea și aliatele sale se vor afla sub dominație macedoneană până în anul 

281 i.e.n. când moare Lysimach. 

Abandonarea orașului în primele decenii ale secolului al VII-lea s-a 

datorat în mare măsură atacurilor avaro-slave din această perioadă și căderii 

frontierei de la Dunăre în urma răscoalei din anul 602, condusă de viitorul 

împărat (602-610), centurionul Phocas. Epoca de relativă prosperitate de la 

sfârșitul antichității târzii avea să fie urmată de o perioadă tulbure, când 

Dobrogea va fi abandonată în voia popoarelor migratoare. Imperiul Roman de 

Răsărit sau Bizantin își menține dominația asupra Dobrogei în secolele VII-IX, 

fără să se poată vorbi însă de o stăpânire organizată în acest teritoriu. Începutul 

secolului al XV-lea aduce localitatea în aria de administrație și civilizație a 

Imperiului Otoman care ocupă întreaga Dobroge. Primul călător care 

menționează noua configurație geopolitică este călătorul burgund Walerand de 

Wawrin. În periplu acestuia din anul 1445 el, împreună cu însoțitorii, ajunge „la 

un port numit Panguala, care este ocrotit de un dig puternic, care înaintează în 

mare și are o latură de 30 sau 40 de picioare. Acum acel dig este stricat și 

dărâmat în multe locuri, așa că adesea multe vase se zdrobesc acolo împinse de 

furtună”. În primele decenii ale secolului al XVII-lea, în urma loviturilor date de 

oștile lui Mihai Viteazu stăpânirii turcești în Dobrogea, aceasta se reorganizează, 

formând pașalâcul Silistra. Călătorul turc Evliya Celebi, care a vizitat Dobrogea pe 

la 1652, descrie Mangalia în volumul al V-lea al lucrării intitulată „Cartea 

călătoriilor” (Seyahatname). El relatează că Mangalia „este un oraș foarte vechi, 

partea înfloritoare a orașului se afla spre nord, la intrarea în port, unde se văd și 

acum temeliile cetății”. Despre portul antic scrie că „în antichitate aici se afla un 

port mare cu două ieșiri. Și azi se văd pe fundul mării pietre mari cât munții”. 

După ce arată că orașul fusese cucerit, iar zidurile acestuia dărâmate de Baiazid 

Fulgerul, contemporanul lui Mircea cel Bătrân, precizează: „Astăzi orașul este 

înfloritor și frumos. Sunt mulți negustori care trăiesc în case solide. Pământul era 
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proprietate „vacuf”, adică aparținea clerului musulman, iar Mangalia era socotită 

oraș sfânt. Pelerinajul la Mangalia scutea pe musulmanii dobrogeni de a merge să 

se închine la Mecca. În anul 1703, harta lui Guillaume de l’Isle califica portul 

Mangalia drept unul din cele mai bune ale Mării Negre, pentru ca apoi Mangalia 

să rămână în afara marilor drumuri comerciale. Urmează perioada conflictelor 

ruso-turce, ale căror câmp de luptă a fost și teritoriul Dobrogei. Războiul din 

1828-1829 distruge orașul, populația este decimată, iar sate întregi de lângă 

Mangalia dispar cu desăvârșire. O contribuție importantă au avut-o și epidemiile 

ce însoțeau războaiele (precum ciuma din anul 1854) sau teama efectelor 

acestora: jafuri, violuri, răzbunări. După încheierea păcii în 1878, Dobrogea, după 

peste 400 de ani de ocupație turcească, este integrată Statului Român. Armata și 

administrația românească s-au instalat începând cu 14 noiembrie 1878. Ca 

urmare a intrării României în primul război mondial (august 1916), bulgarii 

ocupă Mangalia. Inamicul ca aliat al Germaniei era superior în tehnica militară, 

având mai ales avioane cu care bombardau frontul, formațiunile din spatele lui și 

țărmul Mării Negre. Mangalia a fost bombardată de pe mare cu aproape 200 de 

obuze, fiind din nou distrusă, aproape în întregime. Populația s-a refugiat în 

grabă, lăsându-și gospodăriile pe mâna năvălitorilor. Ocuparea Dobrogei de către 

trupele germano-bulgare a ținut doi ani. La Sofia, la 2 decembrie 1916, Puterile 

Centrale hotărâseră administrarea pământurilor românești: Dobrogea, până la 

linia Hârșova-Constanța, revenea inițial armatelor bulgaro-turce, dar din 

februarie 1917 au trecut în administrarea armatelor germane, scopul declarat 

fiind procurarea de cereale și de materii prime pentru industrie, mai ales pentru 

cea de război. Astfel, Mangalia a cunoscut efectele ocupației militare, cu abuzuri, 

jafuri, omoruri, schingiuiri. În anul 1917, populația număra 749 de locuitori. În 

partea de nord a orașului, pe linia țărmului au fost realizate, în anii ’70, stațiunile 

care formează aria Mangalia Nord: Saturn, Venus, Aurora, Jupiter, Neptun și 

Olimp. În mai 1995 orașul Mangalia este declarat municipiu. 

 

Vestigii arheologice - Ruinele Oraşului Antic Callatis 

Colţul de nord – vest al cetăţii Callatis (în apropierea muzeului, către 

centrul oraşului Mangalia), unde se află şi un turn de apărare. Lângă colţul de 

nord-vest al cetăţii sunt expuse, în parcul arheologic, coloane antice şi diverse 

fragmente arhitectonice, precum şi sarcofage din perioada romană. 

Zidul de incintă, latura de nord a cetăţii Callatis. Zidul de apărare 

împrejmuia suprafaţa mai importantă a oraşului antic. Au fost ridicate două 
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incinte: prima – construită la sfârşitul secolului IV î.Chr. (perioada greacă), iar 

cea de-a doua, în secolul II d.Chr (perioada romană). Zidul proteja principalele 

construcţii ale oraşului (temple, pieţe, edificii publice şi private). Zidul a fost 

construit din blocuri mari de piatră de calcar, de forme paralelipipedice. Dacă 

înălţimea iniţială era de 8 – 9 m, acum se mai păstrează maximum 2 m din acesta, 

iar lăţimea zidului este de 3,12 – 3, 40 m. Lângă zidul de nord al cetăţii Callatis se 

află palatul episcopal şi basilica de tip sirian. Edificiul este construit din blocuri 

mari de piatră de calcar, frumos cioplite, legate cu mortar de var. 

Mormântul Scitic (cu papirus) datează din sec al IV-lea î.Hr. Lângă 

scheletul celui înmormântat au fost găsite fragmente dintr-un papirus scris în 

limba greacă, primul document de acest gen din România. Mormântul cu papirus 

se află în incinta Muzeului de Arheologie „Callatis”. 

Edificiul bizantin - În colţul de nord-est al cetăţii, lângă zidul de incintă, în 

recepţia Hotelului „New Belvedere”, a fost descoperit un mare edificiu romano-

bizantin datat în secolele V-VI d.Ch. Clădirea este de formă rectangulară şi a fost 

construită din blocuri mari de piatră de calcar, legate cu mortar de var. Se 

păstrează doar baza construcţiei. Situl arheologic descoperit în această zonă a 

fost restaurat și înglobat în cadrul Hotelului New Belvedere (în hol și la subsol, și 

poate fi vizitat). 

Mormântul Creştin cu Psalmi - necropolă romano-bizantină (sec IV-V 

d.Chr.), aflată în partea de vest a orașului. Pe tencuiala camerei funerare au fost 

pictate două inscripţii cu caracter creştin: „Doamne, Ajutorul meu şi Izbăvitorul 

(Mântuitorul) meu” şi „Nu mă voi teme de rele, pentru că Tu cu mine eşti, 

Doamne!”. Ambele inscripţii sunt citate din Psalmi (o raritate pentru 

monumentele din perioada creştinismului timpuriu). 

În perioada 2007-2013 s-a derulat proiectul Callatis - Istorie la Malul 

Mării Negre - Măsuri de conservare, restaurare și valorificare a patrimoniului 

istoric și cultural al Municipiului Mangalia, implementat de Primăria 

Municipiului Mangalia, prin care se are în vedere restaurarea și valorificarea 

anumitor secțiuni din patrimoniul Orașului Antic Callatis. 
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2.3. Populație 

 

Evoluția populației 

România manifestă o capacitate scăzută de retenţie a populaţiei, fapt 

relevat de cifrele relativ crescute legate de migraţia externă. La aceasta se adaugă 

declinul demografic accentuat, fapt ce prezintă implicaţii deosebite în ceea ce 

priveşte dezvoltarea ţării noastre. 

România se confruntă cu un declin accentuat al populaţiei. Cauzele 

declinului demografic sunt legate de fertilitatea scăzută (1,3 copii/femeie), ceea 

ce nu asigură înlocuirea generaţiilor, migraţia externă (ale cărei valori sunt 

ridicate, dar nu sunt cuantificate exact - în special, în cazul migraţiei temporare 

pentru muncă. Nu în ultimul rând, scăderea populaţiei este legată de mortalitatea 

generală, care înregistrează încă valori ridicate în România. 

Conform informațiilor preluate din Institutul Național de Statistică, 

evoluția populației României din perioada anilor 2011 – 2020 se prezintă astfel:  
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Figura nr. 1. Evoluția populației țării în perioada 2011 - 2020 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Dacă la 1 ianuarie 2011 la nivelul României erau înregistrate 22.480.599 

persoane, evoluția acestora a urmat un trend descendent, ajungând la 1 ianuarie 

2020 la un număr de 22.174.693 persoane. 

Conform Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, România 

policentrică 2035, potrivit estimărilor Eurostat, dacă actualul declin demografic 

continuă, populaţia României va scădea la 19,8 milioane de persoane până în 

anul 2035, urmând apoi să se reducă, până în anul 2060, la 17,3 milioane de 

locuitori. 

În profil teritorial populaţia este și va fi în scădere în toate regiunile ţării. 

Pentru Regiunea de Sud – Est a țării, evoluția populației din perioada anilor 2011 

– 2020 este prezentată în graficul următor: 
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Figura nr. 2. Evoluția populației Regiunii de Sud-Est în perioada 2011 - 

2020 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

În cadrul Regiunii de Sud – Est, numărul de locuitori a înregistrat de 

asemenea un trend descendent în perioada de timp analizată. 

Scăderea populaţiei este cauzată de diminuarea numărului de naşteri, 

ratele reduse de fertilitate, îmbătrânirea populaţiei și amploarea fenomenului de 

emigraţie. 

Populația este resursa și factorul cel mai dinamic din cadrul unui 

teritoriu. Schimbările care au loc în cadrul unei localități sunt mai ales rezultatul 

schimbărilor sociale ce afectează comunitatea locală, respectiv populația. 

Transformările economice și sociale care au avut loc în ultimii ani au 

determinat schimbări importante în evoluția fenomenelor demografice, în 

numărul și structura populației. 
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În perioada anilor 2011 – 2020, populația județului Constanța a 

înregistrat o scădere continuă, așa cum se poate observa și în graficul următor: 

 

Figura nr. 3. Evoluția populației județului Constanța în perioada 2011 - 

2020 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Structura populației a suferit numeroase modificări și în municipiul 

Mangalia, atât ca urmare a unor factori sociali, economici, politici, cât și ca un 

răspuns la emigrația din regiune. 

Ca și în cazul întregului județ, populația municipiului Mangalia a 

înregistrat de asemenea o evoluție descendentă în perioada anilor 2011 – 2020. 

La 1 ianuarie 2011 erau înregistrate 43.427 persoane cu domiciliul în cadrul 

municipiului, în timp ce la 1 ianuarie 2020 s-au înregistrat 40.395 persoane. 
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Figura nr. 4. Evoluția populației municipiului Mangalia în perioada 2011 - 

2020 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online  
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Evoluția populației este influențată în mod direct și de evoluția sporului 

natural de la nivelul teritoriului. Sporul natural al unei populații, raportat la o 

anumită perioadă, ca valori absolute, reprezintă diferența dintre numărul 

născuților vii și numărul decedaților în perioada de referință. 

Sporul natural înregistrat la nivelul județului Constanța este prezentat în 

următorul grafic: 

 

Figura nr. 5. Sporul natural înregistrat la nivelul județului Constanța 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Atât la nivel județean, cât și la nivelul municipiului Mangalia, în ultimii ani 

analizați au fost înregistrate valori negative ale sporului natural, rata mortalității 

având valori mai mari comparativ cu rata natalității.  
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Figura nr. 6. Sporul natural înregistrat la nivelul municipiului Mangalia 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Populația municipiului a scăzut în perioada de timp analizată, ca rezultat 

al ratelor mici de natalitate, al ratelor mari de mortalitate și al creșterii migrației. 

O altă amenințare o reprezintă migrația persoanelor tinere cu educație 

superioară către municipiile mai mari ale țării, sau către țările mai dezvoltate. 

Scăderea demografică este o problemă majoră în crearea unei societăți 

durabile. Una din variabilele care contribuie la scăderea demografică este 

migrația populației în localitățile mai dezvoltate sau în străinătate. Scăderea 

populației va avea un efect negativ asupra capacității municipiului Mangalia de a 

se dezvolta și prezintă deja o provocare. 
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Diferența semnificativă dintre densitatea medie națională și densitatea 

medie la nivelul Regiunii de Sud-Est poate fi explicată și prin morfologia mai 

puțin favorabilă așezărilor omenești în unele zone de regiunii. 

Densitatea municipiului Mangalia însă este semnificativ mai mare 

comparativ cu cele înregistrate la nivel național, regional sau județean. Acest fapt 

de datorează în special existenței preponderente a locuințelor de tip colectiv. 

 

Figura nr. 7. Densitatea populației pe teritoriul României, al Regiunii de 

Sud-Est, al județului Constanța și al municipiului Mangalia 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Așa cum se poate observa și în graficul anterior, densitatea populației în 

cadrul județului Constanța (107,98 loc/km2) este semnificativ mai mică în 

comparație cu densitatea calculată pe teritoriul municipiului Mangalia (648,39 

loc/km2). 
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Evoluția locuințelor 

În momentul de față, fondul de locuințe din România nu este grevat de 

deficiențe majore din punct de vedere cantitativ, iar ponderea locuințelor 

colective și individuale este relativ egală. Cu toate acestea, există dezechilibre 

interne în ceea ce privește distribuția teritorială, care pune în evidență o situație 

necorespunzătoare în special în zonele sărace și de câmpie. Fondul de locuințe se 

află, în proporție covârșitoare, în proprietate privată. Investițiile publice în 

locuințe, predominante în mediul urban în perioada anilor 1945‐1989, au fost 

foarte slabe după anul 1990. O mare parte din locuințe are durata de viață 

depășită, sau se află aproape de acest moment, fiind vorba în majoritate de 

locuințe colective din mediul urban. 

În privința calității fondului de locuințe, în mediul urban mic încă există 

deficienţe în ceea ce priveşte alimentarea cu apă a locuințelor sau racordarea la 

sistemul de canalizare, sau dotarea locuințelor cu baie şi bucătărie. Cele mai mari 

probleme se înregistrează în zonele periferice și în localităţile mici unde sărăcia 

și criza utilităţilor publice generează o acută precaritate a locuirii. 

La nivelul municipiului Mangalia, evoluția fondului de locuințe se prezintă 

astfel: 
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Figura nr. 8. Evoluția fondului de locuințe în cadrul municipiului Mangalia 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

În perioada de timp analizată, numărul de locuințe a înregistrat o evoluție 

ascendentă. Dacă la sfârșitul anului 2011 erau înregistrate în municipiu 16.992 

locuințe, la sfârșitul anului 2019 au fost înregistrate 17.218 locuințe. 

 

2.4. Resurse locale 
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3,373 g/l, cu un puternic miros de H2S (concentraţia în H2S: 0,008 – 

0,0016 mg/l) şi o temperatură de 26° C; sunt recomandate pentru 

cură externă, în tratamentul bolilor aparatului locomotor, 

ginecologice, dermatologice, boli profesionale, respiratorii, endocrine 

sau în cură internă, pentru tratarea afecțiunilor hepatobiliare, 

digestive, metabolice. 

 în zona Saturn, Venus și Neptun au fost puse în evidenţă prin lucrări 

de foraj (șase foraje, în perioada 1960 – 1990), acumulări de ape 

termominerale sulfuroase, oligominerale, hipotone, cu proprietăţi 

fizico-chimice apropiate: temperaturi cuprinse între 24 – 26° C, 

mineralizare totală situată în intervalul 9 – 13 g/l, conţinut de H2S de 

până la 17,5 mg/l, debite mari, între 6 l/s – 111 l/s, cu rezerve 

omologate, ca rezerve probabile; sunt recomandate a fi utilizate în 

cura externă, pentru tratarea afecţiunilor reumatismale cronice 

degenerative, reumatism articular, sechele musculo-articulare 

posttraumatice, afecţiuni neurologice cronice, afecţiuni ginecologice 

cronice. 

Balta Mangalia (aria naturală Mlaștina Hergheliei) este o altă resursă 

locală a municipiului. Aceasta este amplasată în perimetrul Mangalia – Saturn, 

are o suprafață de 98 ha și s-a format pe seama unor izvoare cu apă 

termominerală (21 de emergențe), generând o arie mlăștinoasă, care drenează 

formațiuni calcaroase. 

Izvoarele au o apă termominerală, sulfuroasă, iar debitele lor totalizează 

circa 400 l/s. Analizele fizico-chimice şi microbiologice efectuate de către 

Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie au 

evidențiat o apă – clorurată, bicarbonatată, sodică, calcică, hipotonă, cu o 

mineralizare totală de 975,5 – 1.014,0 mg/l, pH-ul = 7,3, dar și prezenţa ionului 

de amoniu NH+4 (între 1,4 mg/l şi 2,7 mg/l), cu valori peste concentraţia maximă 

admisă (0,5 mg/l), de aproximativ de 3 până la de 5 ori mai mari, ceea ce 

constituie un factor de risc pentru sănătate. Pe fundul mlaştinii s-a format în 

timp un strat de nămol de turbă, sulfuros, cu grad mare de umiditate (peste 83 g 

%), un pH uşor acid (6,5), recomandat în tratarea afecţiunilor reumatismale, 

neurologice periferice cronice, sechele osteoarticulare posttraumatism. 

Particularitatea municipiului Mangalia este determinată atât de 

poziționarea într-o zonă favorizată de prezența unor limane fluvio-maritime, 
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respectiv Lacul Mangalia, Balta Mangalia, cât și de amplasarea municipiului pe 

zona de litoral a Mării Negre. 

Cadrul natural, facilitățile, climatul și resursele naturale fac din municipiul 

Mangalia o destinație turistică de excepție la malul Mării Negre. Fiind atât o 

stațiune balneo-climaterică de tratament, cât și o locație cu atracții turistice 

pentru tineri, sudul litoralului românesc reprezintă un pol de dezvoltare a 

turismului până la cele mai înalte standarde. 

Componentă de bază a produsului turistic, agrementul asigură petrecerea 

agreabilă a timpului liber pentru turişti. Analiza acestuia se face distinct pe 

fiecare localitate/staţiune componentă a zonei costiere analizate. 

Municipiul Mangalia are în administrare stațiunile din nordul litoralului, 

respectiv Neptun, Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn. 

 

2.5. Percepția asupra localității 

 

Datorită fâșiei de litoral, întregul teritoriu al județului Constanța este 

principala destinație turistică la nivel național, cu 13,4% din structurile de 

primire turistice și cu 27,2% din locurile de cazare din România. De asemenea, în 

privința circulației turistice, 10,2% din numărul de turiști și 17,5% din numărul 

de înnoptări în structurile de cazare din România sunt înregistrate în județul 

Constanța. În aceste condiții, turismul este un domeniu economic destul de 

important în economia județului Constanța, respectiv în economia municipiului 

Mangalia.  

Cadrul natural, facilitățile, climatul și resursele naturale fac din municipiul 

Mangalia o destinație turistică de excepție la malul Mării Negre. Fiind atât o 

stațiune balneo-climaterică de tratament, cât și o locație cu atracții turistice 

pentru tineri, sudul litoralului românesc reprezintă un pol de dezvoltare a 

turismului până la cele mai înalte standarde. 

Turismul este unul dintre cele mai importante sectoare de activitate din 

municipiul Mangalia. În ciuda dezvoltării turismului, acesta nu participă 

permanent  la strângerea de fonduri la bugetul local prin promovarea locurilor 

de muncă, datorită sezonalității activității. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

32 

Bogăția patrimoniul istoric și cultural este potrivită pentru dezvoltarea 

turismului cultural pe tot parcursul anului în cadrul municipiului Mangalia. Pe 

teritoriul municipiului există obiective istorice ce merită să fie promovate ca 

atracții turistice, municipiul având o serie de monumente, muzee și atracții 

istorice care dau ocazia de a se dezvolta turismul cultural. 

Municipiul Mangalia este definit ca o destinație pentru turism de recreere 

și de vindecare, care promovează centrele sale balneo-spa. 

Componentă de bază a produsului turistic, agrementul asigură petrecerea 

agreabilă a timpului liber pentru turişti. Analiza acestuia se face distinct pe 

fiecare localitate/staţiune componentă a zonei costiere analizate.  

 

2.6. Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări) 

reflectă capacitatea mediului intern al autorităților de a răspunde factorilor 

externi, în sensul fructificării oportunităților și diminuării amenințărilor. 

Punctele tari reprezintă caracteristicile și avantajele pe care teritoriul 

analizat le realizează cel mai bine: 

 În componența municipiului Mangalia sunt incluse stațiunile Neptun, 

Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn și municipiul Mangalia, 

reședința; 

 Municipiul Mangalia se află la o distanță de 40 km față de municipiul 

Constanța, respectiv 73 km față de municipiul Medgidia; 

 Teritoriul muncipiului Mangalia este accesibil atât prin drumul național 

DN 39 (E 87) și drumul județean DJ 391, cât și prin intermediul liniilor de 

cale ferată; 

 Mangalia este un oraș care descoperă și păstrează dovezile unei istorii 

multimilenare; 

 Existența numeroaselor vestigii arheologice pe teritoriul municipiului; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

33 

 Bogăția patrimoniul istoric și cultural; 

 Diversitatea culturală și etnică – cu obiceiuri, manifestări artistice, 

monumente istorice specifice; 

 Numeroase vestigii arheologice, răspândite pe teritoriul municipiului; 

 Evoluția ascendentă a fondului de locuințe; 

 Existența pe teritoriul municipiului a apelor minerale din izvoare, apelor 

subterane, acumulări de ale termominerale sulfuroase, oligominerale, 

hipotone; 

 Pe teritoriul municipiului se regăsește aria naturală Mlaștina Hergheliei 

(Balta Mangalia); 

 Poziționarea municipiului Mangalia într-o zonă favorizată de prezența 

unor limane fluvio-maritime, respectiv Lacul Mangalia, Balta Mangalia și 

amplasarea municipiului pe zona de litoral a Mării Negre; 

 Turismul este un domeniu economic important în economia municipiului 

Mangalia; 

 Municipiul Mangalia este definit ca o destinație pentru turism de recreere 

și de vindecare, care promovează centrele sale balneo-spa. 

 

Punctele slabe ale municipiului sunt caracteristici ale acestuia care îi 

determină un nivel de performanțe inferior: 

 Distanța mare față de principala poartă aeriană a țării, respectiv 270 km 

față de aeroportul Henri-Coandă Otopeni; 

 Declinul demografic înregistrat atât în cadrul municipiului Mangalia, cât și 

la nivel național, regional sau județean; 

 Valorile negative ale sporului natural înregistrate în ultimii ani, rata 

mortalității având valori mai mari comparativ cu rata natalității; 

 Depopularea şi accentuarea dezechilibrelor demografice (îmbătrânire, 

mortalitate infantilă); 
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 Emigraţia puternică a forţei de muncă în ultimul deceniu; 

 În ciuda dezvoltării turismului, acesta nu participă permanent  la 

strângerea de fonduri la bugetul local prin promovarea locurilor de 

muncă, datorită sezonalității activității. 

 

Oportunitățile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru 

teritoriu, șanse oferite de mediul municipiului, pentru a-și stabili o nouă 

strategie sau a-și reconsidera strategia existentă, în scopul exploatării profitabile 

a oportunităților apărute. Oportunitățile există pentru fiecare localitate și trebuie 

identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor sau pot fi 

create, pe baza unor rezultate spectaculoase ale activităților de cercetare, 

dezvoltare, adică a unor inovări de anvergură care pot genera chiar noi industrii 

sau domenii adiționale pentru producția și comercializarea de bunuri și servicii. 

Oportunitățile identificate pentru municipiul Mangalia sunt următoarele: 

• Având o istorie milenară și multiculturală, Mangalia are resursele istorice 

pentru a se transforma într-un veritabil muzeu în aer liber; 

• Cadrul natural, facilitățile, climatul și resursele naturale fac din municipiul 

Mangalia o destinație turistică de excepție la malul Mării Negre; 

• Fiind atât o stațiune balneo-climaterică de tratament, cât și o locație cu 

atracții turistice pentru tineri, sudul litoralului românesc reprezintă un 

pol de dezvoltare a turismului până la cele mai înalte standarde; 

• Bogăția patrimoniul istoric și cultural este potrivită pentru dezvoltarea 

turismului cultural pe tot parcursul anului; 

 

Amenințările sunt factori de mediu externi negativi, situații sau 

evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, capacitatea 

teritoriului de a-și realiza integral obiectivele stabilite, determinând reducerea 

performanțelor economico-financiare. 
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Amenințările identificate în municipiul Mangalia sunt următoarele: 

• Accentuarea declinului demografic și a fenomenului de îmbătrânire 

demografică; 

• Exploatarea nerațională a resurselor naturale și culturale sau slaba lor 

dezvoltare poate determina degradarea acestora și reducerea 

potențialului turistic și economic; 

• Lipsa promovării și valorificării patrimoniului cultural. 

 

2.7. Misiune, viziune, obiectivul general de 

dezvoltare, obiective strategice 

  

 Scopul principal al Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului 

Mangalia este organizarea aspectelor spațiale ale dezvoltării. Succesiunea de 

analize scoate în evidență principalele trăsături ale stadiului actual de 

dezvoltare, definind punctele de plecare pentru planificarea obiectivelor 

următorilor ani. 

 Evoluția municipiului Mangalia este transformarea acestuia într-un spațiu 

dezvoltat unitar și armonios, care să polarizeze toate localitățile componente. 

Viziunea pentru municipiul Mangalia este de a deveni o structură 

teritorială complexă, care să utilizeze în mod inteligent resursele umane, 

naturale, energetice, culturale de care dispune. 

În privința resurselor culturale de care dispune municipiul, pentru a reuși 

să se transforme într-un veritabil muzeu în aer liber, un obiectiv strategic pe 

termen mediu și lung, Mangalia trebuie să îndeplinească următoarele: 

- să desfășoare ample campanii de conștientizare în rândul comunității, 

cu predilecție în rândul tinerilor; 

- să aplice reglementările în vigoare cu privire la autorizarea 

construcțiilor numai după descărcarea arheologică a terenurilor; 
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- să identifice cât mai multe puncte în care se găsesc sau au fost găsite 

vestigii arheologice și să le marcheze corespunzător prin mijloace 

moderne: reprezentare digitală, reconstituire 3D, machetare, etc; 

- să cartografieze punctele de vestigii arheologice și să le promoveze 

intensiv; 

- să faciliteze înființarea de tabere arheologice deschise atât 

profesioniștilor, cât și amatorilor de astfel de activități; 

- să inițieze parteneriate cu alte muzee; 

- să expună în locuri publice artefacte și piese cu valoare arheologică și 

istorică din patrimoniul propriu; 

- să reconstituie digital orașul scufundat Callatis pe baza datelor 

existente și să realizeze o campanie de promovare a acestuia.  
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Capitolul 3. Economia locală 

 

3.1. Prezentare 

 

Mediul economic 

Municipiul Mangalia este cel de-al doilea centru economic din zona de 

sud-est a ţării, după Constanţa. Principalele sectoare de activitate din zona 

costieră Mangalia sunt: 

- domeniul industrial - construcții, cu reparaţii de nave, activitate 

portuară, confecţii textile; 

- agricultura - producţie și prelucrare de seminţe, legumicultură, 

producţie plante decorative şi pescuit maritim; 

- servicii: turism, transporturi și comunicații; 

- comerț în detaliu. 

În municipiul Mangalia există un număr mare de agenți economici, 

aproximativ 2.000, însă distribuirea pe piață a acestora nu este uniformă. 

Municipiul Mangalia se remarcă printr-o lipsă acută de unități de 

producție și prelucrare a materiilor prime din zona costieră, respectiv: unități 

funcționale de procesare a cărnii, a peștelui, a laptelui, brutării, unități de 

procesare a legumelor și fructelor, unități de producție băuturi alcoolice, de 

îmbuteliere a apei, etc. Din acest punct de vedere se poate observa o 

vulnerabilitate a economiei locale în privința produselor alimentare, ceea ce 

conduce la creșterea prețurilor acestor tipuri de produse, conducând în acest 

sens la creșterea tarifurilor din turism. 
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Turism 

La nivel național se află în implementare Master Planul pentru 

Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-2026, care are în vedere: 

utilizarea optimă a resurselor de mediu, care constituie un element cheie în 

dezvoltarea turismului, menținând procesele ecologice esențiale și contribuind la 

conservarea patrimoniului natural și a biodiversității. 

 În ultimii ani, Consiliul Județean Constanța a depus eforturi continue 

pentru dezvoltarea produsului turistic (reabilitarea și introducerea în circuitul 

turistic a unor obiective turistice), pentru îmbunătățirea accesului în interiorul 

destinației (reabilitarea unor drumuri cu valoare turistică) și pentru promovarea 

produsului turistic (în trecut ca membru în cadrul Asociației pentru Promovarea 

și Dezvoltarea Turismului Litoral – Delta Dunării, în prezent prin înființarea în 

cadrul Consiliului Județean a Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de 

Cultură Subordonate și prin eforturile depuse pentru înființarea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Turism Dobrogea. 

 Deținând cele mai importante obiective turistice și culturale din județ, dar 

și elemente importante ale infrastructurii de acces, Consiliul Județean Constanța 

are misiunea de a coagula în jurul său întregul ecosistem turistic de pe teritoriul 

său, în vederea dezvoltării și promovării unui produs turistic competitiv. 

În acest domeniu, viziunea este de a revitaliza sectorul turistic la nivelul 

întregului județ Constanța, în vederea creării unei destinații turistice pentru 365 

de zile pe an, durabile și competitive la nivel național și internațional. 

Deși deține un bogat și diversificat potențial turistic, o mare parte din 

avantajul dat de prezența potențialului turistic nu este încă valorificat pentru 

județul Constanța. 

Cu toate acestea, datorită fâșiei de litoral, județul Constanța este 

principala destinație turistică la nivel național, cu 13,4% din structurile de 

primire turistice și cu 27,2% din locurile de cazare din România. De asemenea, în 

privința circulației turistice, 10,2% din numărul de turiști și 17,5% din numărul 

de înnoptări în structurile de cazare din România sunt înregistrate în județul 

Constanța. În aceste condiții, turismul este un domeniu economic destul de 

important în economia județului Constanța, respectiv în economia municipiului 

Mangalia. 
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O problemă importantă o reprezintă sezonalitatea accentuată a cererii 

turistice. Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Turismului în 

Județul Constanța 2019-2028, aproximativ 89% din numărul de turiști și 92,2% 

din numărul de înnoptări se înregistrează în perioada de sezon (perioada mai-

septembrie), iar 62,3% din numărul de turiști și 67,6% din numărul de înnoptări 

se înregistrează în perioada de vârf de sezon (perioada iulie-august). 

Această concentrare în timp și spațiu generează o serie de efecte negative. 

Astfel, o aglomerare excesivă în perioada de vârf de sezon și, în special în 

weekend-urile din vârf de sezon, creează o serie de probleme, pe de-o parte 

legate de gradul de satisfacție a turiștilor sosiți pe litoral, iar pe de altă parte 

legate de protejarea factorilor de mediu, în perioada de vârf de sezon, adesea 

depășindu-se capacitatea de suport a plajei. 

În același timp, lipsa turiștilor în extrasezon conduce la închiderea 

structurilor de cazare, alimentație și agrement turistic în această perioadă, cu 

efecte negative asupra resursei umane din turism. Este dificil de atras și păstrat 

personal calificat în domeniu, care să fie dispus să lucreze doar câteva luni pe an. 

De asemenea, un sezon turistic foarte scurt înseamnă practicarea unor 

prețuri necompetitive în perioada de vârf de sezon, până la nivelul pragului de 

rentabilitate, generând de multe ori un raport calitate-preț mai mic decât 

așteptările turiștilor. 

Economia municipiul Mangalia depinde semnificativ de fluxul turistic 

sezonier. Autoritățile locale au realizat necesitatea de a diversifica turismul 

natural cu alte tipuri de turism și în ultimii ani au depus eforturi semnificative 

pentru a face acest lucru. 

Turismul este unul dintre cele mai importante sectoare de activitate din 

municipiul Mangalia. Cadrul natural, facilitățile, climatul și resursele naturale fac 

din municipiul Mangalia o destinație turistică de excepție la malul Mării Negre. 

Fiind atât o stațiune balneo-climaterică de tratament, cât și o locație cu atracții 

turistice pentru tineri, sudul litoralului românesc reprezintă un pol de dezvoltare 

a turismului până la cele mai înalte standarde. În ciuda dezvoltării turismului, 

acesta nu participă la strângerea de fonduri la bugetul local prin promovarea 

locurilor de muncă, datorită sezonalității activității. 

Bogăția patrimoniul istoric și cultural este potrivită pentru dezvoltarea 

turismului cultural pe tot parcursul anului în cadrul municipiului Mangalia. Pe 

teritoriul municipiului există obiective istorice ce merită să fie promovate ca 
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atracții turistice, municipiul având o serie de monumente, muzee și atracții 

istorice care dau ocazia de a se dezvolta turismul cultural. 

Municipiul Mangalia este definit ca o destinație pentru turism de recreere 

și de vindecare, care promovează centrele sale balneo-spa. 

Componentă de bază a produsului turistic, agrementul asigură petrecerea 

agreabilă a timpului liber pentru turişti. Analiza acestuia se face distinct pe 

fiecare localitate/staţiune componentă a zonei costiere analizate. 

Municipiul Mangalia are în administrare stațiunile din nordul litoralului, 

respectiv Neptun, Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn. 

Neptun-Olimp este situată într-o ambianţă deosebită, cu o pădure bogată 

(Comorova) şi două lacuri de apă dulce (Neptun I şi Neptun II). Plajele de aici au 

nisipul ceva mai grosier decât cel din stațiunile din nordul litoralului, intrarea în 

apă este ușor înclinată, iar adâncimea apei crește brusc. Lățimea plajei din 

Neptun variază de la 30 la 100 de metri. Cea mai cunoscută și una dintre cele mai 

frumoase plaje ale litoralului românesc este „La Steaguri". Pe plajă sunt 

amenajate terenuri de volei și fotbal. Datorită golfurilor care o brăzdează din loc 

în loc, plaja din Olimp are un aspect diferit față de cea din Neptun. Este mai lată 

în partea de nord, în zona Complexului Amfiteatru-Panoramic-Belvedere, și se 

îngustează treptat către sud, acolo unde este încadrată de o faleză înaltă. 

Dintre facilitățile de agrement se remarcă: 

- Parcul de Aventură Paradis Land, cu 14 trasee cu dificultate 

progresivă, traseu tiroliană, panou de cățărare, tir sportiv cu arcul și 

airsoft, locuri de joacă pentru copii, escape room, organizare de 

evenimente, închiriere biciclete; 

- aproximativ 10 km de trasee de biciclete prin pădurea Comorova; 

- baze de agrement nautic, atât pe lac, cât și pe plajă (plimbări cu 

hidrobiciclete, vaporașe, skijeturi, banane); 

- Parcul de distracții Prichindel (bowling, bazar, Luna Parc); 

- grădină de vară (nefuncțională); 

- posibilități de plimbare în jurul Lacului Neptun și în zona centrală a 

stațiunii, mărginită de terase; 
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- piscine acoperite şi două descoperite, terenuri polivalente de sport, 

terenuri de echitaţie, terenuri de tenis şi minigolf, centre de închiriere 

a bicicletelor. 

Jupiter este o stațiune relativ liniștită, cu o plajă de aproximativ 1 

kilometru. Aceasta este brăzdată de câteva golfuri delimitate de diguri de 

protecție. În staţiune sunt amenajate terenuri de tenis, terenuri de minigolf, 

piscine în aer liber și un parc de distracții. În ceea ce priveşte sporturile nautice 

pe mare, acestea pot fi practicate cu deosebire în zona Complexului „Paradis” 

(hidrobiciclete, bărci de pescuit, yole şi planşe pentru surfing). De asemenea, 

există un Teatru de Vară și cluburi de noapte. În centrul stațiunii există un punct 

de închiriat biciclete. 

Cap Aurora. Plaja stațiunii este îngustă şi modelată de golfuri. Pe plajă se 

găsește un loc de joacă pentru copii („Baby Land Delta”), cu tobogane și jucării 

gonflabile, precum și diferite programe pentru copii, două piscine cu apă de 

mare. Între stațiunile Jupiter și Cap Aurora există Centrul de Scufundări și 

Sporturi Acvatice. Mai există terenuri de tenis, un teren de minigolf și un parc de 

distracții. 

Venus este una dintre cele mai frumoase și mai liniștite stațiuni de pe 

litoralul românesc, fiind bogată în spații verzi. Plaja stațiunii, întinsă pe 1,5 

kilometri, este brăzdată de golfuri care intră adânc în țărm. Cel mai frecventat 

sector este cel din apropiere de stațiunea Saturn unde plaja ajunge până la 200 

de metri lățime. În schimb, în nordul stațiunii malul este presărat cu pietre, 

aceasta fiind zona preferată de cei care doresc liniște și intimitate. 

Staţiunea dispune de diverse posibilităţi de petrecere a timpului liber: 

agrement acvatic (plimbări cu diverse ambarcațiuni pe mare și pe lacul Venus, 

lecții de scuba diving), terenuri de tenis şi minigolf, volei, handbal, parc de 

distracţii. Între stațiunile Venus și Saturn, sezonier, vine circul și tot în această 

zonă, anual, este organizat evenimentul Europa FM Live pe Plajă. 

Saturn deține o plajă dantelată de numeroase golfuri artificiale în partea 

de sud și ceva mai lată (până la 150 m) și dreaptă în partea de nord, acoperită cu 

nisip grosier. Plaja este mărginită de faleza pe care sunt amenajate numeroase 

baruri și terase. 

Activităţile de agrement includ: practicarea diferitelor sporturi nautice 

(plimbări cu barca cu vâsle şi pânze şi hidrobicicleta pe mare, skijet-ul); grădini 
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de vară, terase, bowling, terenuri de sport, cinematograf în aer liber, două Aqua 

Parkuri de mici dimensiuni (Balada și Cleopatra). 

Mangalia oferă turiștilor diverse oportunități de petrecere a timpului 

liber: plajă, plimbare în portul turistic, vizite la muzee, monumente și cetăți, 

distracții acvatice, spectacole, festivaluri și evenimente culturale. Plaja este 

acoperită cu nisip fin, iar lățimea cea mai mare o atinge în partea centrală (circa 

120 metri). Plaja este mărginită de faleză, care este folosită ca zonă de 

promenadă. 

Principalele facilități de agrement sunt: 

- Portul turistic şi de agrement Mangalia (146 locuri de acostare), loc 

ideal de promenadă și gazda unor evenimente estivale (concerte, 

expoziţii de veliere etc.); 

- Herghelia Mangalia (înființată în anul 1926) şi Hipodromul Mangalia 

(unicul din ţară special conceput pentru cursele de galop, se întinde pe 

o suprafaţă de 19 ha şi are o capacitate a tribunelor de 500 de locuri). 

În timpul sezonului estival, herghelia poate fi vizitată în fiecare zi, se 

pot organiza lecții de călărie şi plimbări cu trăsura; 

- Parcul Evergreen (3 ha) – cu locuri de joacă pentru copii, platforme 

pentru fitness, mobilier urban modern, pistă pentru biciclete/role, 

rollerparc, fântâni arteziene etc. 

- piscina acoperită, teren de tenis, minigolf, baza nautică. 

 

Potențialul agricol 

Agricultura ocupă un loc important în economia României și are 

perspective considerabile de dezvoltare în context european, datorită condițiilor 

pedoclimatice favorabile și potențialului în sfera producției ecologice. 

Conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

2030, în perioada anilor 1995-2016, contribuția agriculturii la formarea PIB-ului 

național a înregistrat o scădere majoră, de la 14,7% în anul 1995 la 4,7% în anul 

2016, în condițiile în care ponderea forței de muncă ocupată în agricultură avea o 

valoare foarte apropiată de cea înregistrată în anul 1995. 
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În anul 2015, ponderea forței de muncă în agricultură, în România, era de 

25,9%, fiind cea mai mare pondere din UE, a cărei medie era de 4,4%. 84% dintre 

lucrătorii în agricultură din România se încadrau în categoria personalului 

nesalariat, în timp ce ponderea medie a lucrătorilor nesalariați din sectorul 

agricol în UE era de 72%, valoarea adăugată brută generată la nivel de lucrător 

fiind redusă cu circa 50% față de media UE20. 

Toate acestea arată că agricultura românească se confruntă cu o problemă 

majoră privind productivitatea scăzută a muncii și implicit randament relativ mic 

al producției agricole. 

În ciuda productivității scăzute, România este printre principalii 

exportatori de porumb și grâu la nivel mondial, datorită mărimii suprafeței 

agricole disponibile. Astfel, provocarea viitoare este de a îmbunătăți nivelul 

productivității agricole, fără a periclita factorii de mediu (aer, apă, calitatea 

solului, biodiversitatea), prin eliminarea principalilor factori limitatori ai 

randamentului producției: fragmentarea exploatațiilor agricole și lipsa 

cooperării între fermieri (aproape 75% din fermele din România au o suprafață 

mai mică de 2 ha și 70% au venituri mai mici de 2.000 euro), nivelul de pregătire 

al fermierilor, nivelul redus de capitalizare, statutul profesional nedefinit cu 

claritate al agricultorului, nivelul de dotare tehnologică al fermelor. România este 

mult în urma altor țări europene din punctul de vedere al sistemului de irigații, în 

condițiile în care seceta afectează frecvent peste 50% din terenul agricol, iar 

numai 12% din terenul agricol dispune de irigații viabile. În anul 2016 a fost 

elaborat și aprobat Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale 

de Irigații din România, cu o valoare a investițiilor de cca. 1 miliard euro, care 

vizează adaptarea agriculturii la schimbările climatice și reducerea efectelor 

acestora asupra producției agricole, în principal, dar și asupra altor factori de 

mediu, precum și a populației, prin reabilitarea infrastructurii principale de 

irigații existente și aparținând domeniului public al statului. 

În ceea ce privește fondul funciar al României, suprafața terenurilor 

agricole ocupă o pondere de aproximativ 61% din suprafața totală a țării. 

Structural, județul Constanța se încadrează, alături de alte state din estul 

și sudul României, în rândul ariilor cu economie predominant agricolă, inelastică 

la schimbările datorate competiției globale. 

Suprafaţa totală a judeţului Constanța este de 707.129 ha. Potenţialul 

productiv al agriculturii este constituit din 558.153 ha, din care 484.103 ha 
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suprafaţă arabilă, 58.693 ha păşuni, 11.563 ha patrimoniu viticol, 3.794 ha 

patrimoniu pomicol. Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare în 

judeţul Constanța este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 2. Suprafața fondului funciar al județului Constanța, după 

modul de folosință 

Categoria terenului Suprafața (Ha) 

Terenuri agricole 558153 

Teren arabil 484103 

Pășuni 58693 

Vii și pepiniere viticole 11563 

Livezi și pepiniere pomicole 3794 

Terenuri neagricole 148976 

Paduri și altă vegetație forestieră 38258 

Suprafețe ocupate cu ape, bălți 43199 

Suprafețe ocupate cu construcții 31328 

Căi de comunicații și căi ferate 13053 

Terenuri degradate și neproductive 23138 

Total 707129 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 
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Agricultura deține o parte a economiei municipiului Mangalia, 

reprezentând cultura cerealelor și creșterea animalelor. Agricultura este bine 

reprezentată în teritoriu datorită solurilor fertile, bogate în humus, cât și datorită 

faptului că întreaga suprafață agricolă este amenajată pentru irigat. 

Microclimatul din această zonă este propice pentru întreaga varietate de 

soiuri cultivate în domeniul horticulturii și a culturilor de câmp. 

În cadrul municipiului Mangalia, suprafaţa totală este de 6.230 ha. 

Potenţialul productiv al agriculturii este constituit din 3.490 ha, din care 2.993 

ha suprafaţă arabilă, 330 ha păşuni, 167 ha patrimoniu viticol. Repartiţia 

terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare în municipiul Mangalia este 

prezentată în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 3. Suprafața fondului funciar al municipiului Mangalia, după 

modul de folosință 

Categoria terenului Suprafața (Ha) 

Terenuri agricole 3490 

Teren arabil 2993 

Pășuni 330 

Vii și pepiniere viticole 167 

Terenuri neagricole 2740 

Paduri și altă vegetație forestieră 594 

Suprafețe ocupate cu ape, bălți 455 
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Suprafețe ocupate cu construcții 1274 

Căi de comunicații și căi ferate 228 

Terenuri degradate și neproductive 189 

Total 6230 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

 Potențialul piscicol al zonei este exploatat de societăți de pescuit și de 

societăți axate pe creșterea peștilor în heleștee și lacuri naturale. În ultima 

perioadă pescuitul maritim s-a revigorat, pescuindu-se cantități mai mari de 

pește decât în anii trecuți, ca urmare a eficacității măsurilor de reducere a 

poluării în Marea Neagră, luate cu ani buni în urmă. 

 

Evoluția forței de muncă 

Piața forței de muncă a avut și are un rol hotărâtor în asigurarea creșterii 

economice și a productivității pe termen lung. Problemele cu care se confruntă 

Regiunea de Sud – Est și în egală măsură întreaga țară, sunt legate în special de 

scăderea populației totale, active și ocupate. Scăderea numărului total al 

populației a avut repercusiuni majore și asupra pieței forței de muncă. 

Îmbătrânirea populației poate genera ieșirea de pe piață a forței de muncă 

din domenii importante, precum domeniul construcțiilor, în care se observă o 

scădere vertiginoasă a numărului de salariați, învățământ, industrie, și totodată 

poate genera nevoia de formare inițială sau continuă în domenii slab dezvoltate 

în prezent. 

În cadrul Regiunii de Sud – Est populația ocupată este repartizată în 

special în domeniul agriculturii. Astfel, se constată că agricultura joacă un rol 

important, având în vedere că acest domeniu rămâne o opțiune pentru investiții, 

iar mai mult de jumătate din terenurile fertile din Câmpia Bărăganului sunt 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

47 

situate în această regiune. Sunt însă și alte domenii, precum industria 

prelucrătoare, turismul și comerțul, care dețin o pondere semnificativă a 

populației ocupate. 

Pentru municipiul Mangalia, evoluția numărului mediu al salariaților și al 

șomerilor este prezentată în figura următoare: 

 

Figura nr. 9. Evoluția numărului mediu al salariaților și al șomerilor 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Analizând forța de muncă din cadrul municipiului se poate observa o 

evoluție fluctuantă a numărului mediu de salariați. Șomajul a înregistrat o 

evoluție descendentă în ultimii ani ai perioadei de timp analizate. 

În mediul urban, întreprinderile sociale participă la dezvoltarea 

comunității ca întreg în mod durabil: crează locuri de muncă pentru comunitate 

sau pentru persoane aflate în dificultate, se adresează problemelor din fiecare 

comunitate (educație, sărăcie, promovarea meșteșugurilor, susținerea turismului 

local). Există astfel de întreprinderi sociale în mai multe zone din România care 
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pot fi date ca bun exemplu și care susțin dezvoltarea comunității din care fac 

parte. 

Numărul de societăți care au sediul social pe teritoriul municipiului 

Mangalia se prezintă astfel: 

• Mangalia – 1.740 societăți; 

• Saturn – 38 societăți; 

• Venus – 42 societăți;  

• Jupiter – 44 societăți; 

• Neptun – 108 societăți; 

• Olimp – 32 societăți. 

 

3.2. Analiza SWOT 

 

 Puncte tari: 

 Dinamica bună a mediului de afaceri; 

 Municipiul Mangalia este cel de-al doilea centru economic din zona de 

sud-est a ţării; 

 Preocuparea autorităților locale pentru dezvoltarea mediului de afaceri; 

 Condiții și resurse naturale ce pot fi valorificate economic (în cadrul unui 

plan de dezvoltare sustenabilă): ape minerale, nămol, pescuit, peisaje 

naturale; 

 Turismul este unul dintre cele mai importante sectoare de activitate din 

municipiul Mangalia; 

 Municipiul este definit și ca o destinație pentru turism de recreere și de 

vindecare, care promovează centrele sale balneo-spa; 
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 Bogăția patrimoniul istoric și cultural; 

 Diversitatea culturală și etnică – cu obiceiuri, manifestări artistice, 

monumente istorice specifice; 

 Numeroase vestigii arheologice, răspândite pe teritoriul municipiului; 

 Potențial crescut în vederea investițiilor în domeniul industrial; 

 Resurse de acvacultură și pescuit însemnate pe teritoriul municipiului; 

 Suprafeţe agricole mari şi soluri fertile cu condiţii favorabile pentru o 

agricultură ecologică; 

 Suprafață agricolă semnificativă cu potențial de diversificare a culturilor; 

 Zone cu potențial agricol însemnat generat de condițiile fizico-geografice; 

 Condiții naturale, pedoclimatice pentru agricultura organică. 

 

Puncte slabe: 

• Investiţii insuficiente în turism; 

• Lipsa turiștilor în extrasezon, ceea ce conduce la închiderea structurilor 

de cazare; 

• Sezonul turistic foarte scurt înseamnă practicarea unor prețuri 

necompetitive în perioada de vârf de sezon, până la nivelul pragului de 

rentabilitate; 

• Insuficient a programelor de formare s i specializare a resurselor umane 

din sectorul turismului; 

• Dependența economiei de fluxul turistic sezonier; 

• Insuficienta punere în valoare a monumentelor istorice prin amenajări 

specifice; 

• Oferta scăzută de agrement în zonele din afara litoralului; 
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• Slaba diversificare a activităţilor economice; 

• Parteneriate public-private insuficient dezvoltate; 

• Nevalorificarea din punct de vedere economic a faptului că municipiul 

Mangalia este o zonă de tranzit pentru mulți turiști; 

• Existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate. 

 

Oportunități: 

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru 

dezvoltarea turismului, inclusiv a agroturismului, generator de locuri de 

muncă și venituri considerabile; 

 Potențial ridicat de dezvoltare a turismului în domeniul ecologic, religios, 

cultural, balneo-climateric; 

 Resursele balneo-climaterice reprezintă o importantă oportunitate 

pentru prelungirea sezonului turistic în acest areal și de prelungire a 

duratei medii a sejurului; 

 Existența monumentelor, muzeelor și atracțiilor istorice care dau ocazia 

de a se dezvolta turismul cultural; 

 Colaborarea la nivel local  în crearea unei oferte coerente de produse 

turistice, în stabilirea unor direcții de dezvoltare viitoare și a 

marketingului destinației; 

 Valorificarea potențialului piscicol al Mării Negre și diversificarea ofertei 

de produse proaspete, servicii de alimentație de calitate; 

 Existența fondurilor europene și naționale pentru reabilitarea 

infrastructurii generale și a infrastructurii turistice din stațiunile turistice 

și în zonele turistice importante; 

 Oportunităţi pentru dezvoltarea turismul de nişă şi alternativ, având în 

vedere interesul sporit pentru turismul cultural, balnear, ecoturism, 

agroturism şi turism rural, ecoturism; 
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 Existența unor planuri pentru înființarea și dotarea unor centre de 

instruire și perfecționare a forței de muncă în domeniul turismului, în 

vederea creșterii calității serviciilor turistice oferite și pentru a reduce 

deficitul de personal din turism; 

 Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare din 

fondurile europene în corelare cu cerințele pieței muncii; 

 Acces la programe internaționale de pregătire și specializare a resurselor 

umane din domeniul turismului; 

 Crearea de locuri de muncă pentru tinerii din oraș; 

 Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii 

Principale de Irigații din România; 

 Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea 

poluării solului; 

 Prezența fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării 

afacerilor în turism; 

 

Amenințări: 

 Periodicitatea turismului; 

 Economia municipiul Mangalia depinde semnificativ de fluxul turistic 

sezonier; 

 Lipsa investițiilor poate duce la reducerea fluxului de turiști; 

 Varietatea domeniilor economice care nu sunt valorificate; 

 Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură; 

 Capacităţile reduse de prelucrare a producţiei vegetale ce pot determina 

pierderi în perioadele de vârf de producţie; 

 Lipsa de receptivitate și flexibilitate a populației locale la cerințele pieței 

care determină decalaje economice mari, greu de recuperat. 
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3.3. Misiune, viziune, obiectivul general de 

dezvoltare, obiective strategice 

  

 Sezonalitatea accentuată este principala problemă cu care se confruntă 

destinația, de aici derivând alte probleme secundare care țin de eficiența 

activității turistice, lipsa de personal sau calitatea produselor turistice oferite. În 

aceste condiții, dezvoltarea și promovarea unei oferte turistice atractive de-a 

lungul întregului an este de dorit. Dezvoltarea turismului balnear, a facilităților 

de afaceri și de evenimente, dezvoltarea unui calendar de evenimente cultural-

artistice și sportive întins pe toată perioada anului, dezvoltarea unor noi 

obiective turistice și a unor facilități de agrement accesibile 365 de zile pe an, 

atractive atât pentru turiști, cât și pentru localnici, vor contribui la reducerea 

sezonalității turistice a destinației. 

Municipiul Mangalia împreună cu cele 6 stațiuni turistice pe care le 

gestionează poate dezvolta economia locală prin realizarea unor investiții în 

diversificarea serviciilor de agrement. 

 Pe lângă extinderea sezonului turismului de litoral, care în prezent ocupă 

de departe primul loc, trebuie dezvoltate și celelalte tipuri de turism - turism de 

recreere şi agrement, turism balnear, turism cultural, turism sportiv, turism 

religios. Municipiul Mangalia își propune realizarea până în anul 2027, în 

parteneriat cu operatorii în turism următoarele investiții: 

- dezvoltarea unui teren de golf la standarde internaționale; 

- dezvoltarea unui water park la standarde internaționale funcțional 

365 de zile pe an; 

- dezvoltarea unui centru de wellness și spa cu aplicații terapeutice 

folosind ape termale, sulfuroase, apă de mare; 

- reabilitarea și punerea în valoare a hipodromului și a hergheliei; 

- construirea unui camping cu facilități la nivel internațional (zone 

rulote, bungalow, corturi, glamping, etc.). 
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Pentru realizarea acestor obiective este nevoie în primul rând de 

cooperare între Primăria Mangalia și agenții economici cu profil în turism de pe 

raza municipiului Mangalia, constituiți în clustere sau grupuri de acțiune locală 

care au ca rol identificarea resurselor și realizarea acestor investiții. 

Pentru a putea deveni o destinație atractivă din punct de vedere turistic, 

Mangalia trebuie să investească în: 

- creșterea calității serviciilor medicale și sociale; 

- diversificarea serviciilor medicale și sociale; 

- creșterea nivelului de siguranță a cetățeanului; 

- oferirea unui sistem facil de acces atât în zonele publice, cât și private 

a persoanelor cu dezabilități; 

- dezvoltarea unui sistem de locuințe cu facilități specifice persoanelor 

în vârstă; 

- facilitarea integrării acestor persoane în comunitate; 

- implementarea unui sistem de transport public adaptat persoanelor 

vârstince; 

- amenajarea de spații publice de calitate (piețe, parcuri, relaxare, 

cluburi pentru vârsnici). 

Autoritățile locale ale municipiului Mangalia își doresc diversificarea 

turismului natural cu alte tipuri de turism, existența monumentelor, muzeelor și 

atracțiilor istorice din municipiu dând ocazia de a se dezvolta turismul cultural 

pe tot parcursul anului. 

Principalele direcții de urmat privind dezvoltarea infrastructurii specific 

turistice și a serviciilor de agrement turistic pot fi sintetizate astfel: 

- realizarea de investiții publice pentru dezvoltarea infrastructurii 

generale și turistice; 

- dezvoltarea infrastructurii de agrement; 

- realizarea de amenajări adecvate pentru practicarea sporturilor 

nautice şi pentru divertismentul nautic; crearea de facilități de 
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acostare; amenajarea de mini-porturi cu servicii aferente pentru 

yachturi; 

- realizarea de plimbări pe Marea Neagră; 

- reintroducerea în circuitul turistic a unităților de cazare degradate din 

stațiuni, prin preluarea acestora de către investitori; 

- organizarea unor circuite turistice; 

- desfășurarea de evenimente cultural-artistice; 

- crearea de produse, diversificarea ofertei turistice pe baza resurselor 

culturale, naturale și economice; 

- diversificarea ofertei turistice, incluzând și polarizând circuite 

cultural-istorice; 

- diversificarea ofertei turistice: dezvoltarea turismului balnear, a 

turismului urban, a turismului bazat pe natură, turismului de afaceri, 

turismului ecumenic, turismului de yachting; 

- dezvoltarea turismului balnear și promovarea lui pe piața externă; 

- profesionalizarea forței de muncă din turism, profesionalizarea 

actorilor implicați în managementul destinațiilor. 

Pentru dezvoltarea sectorului turismului este necesară elaborarea și 

ulterior punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea 

turismului, inclusiv a agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri 

considerabile prin îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la obiectivele 

turistice, profesionalizarea personalului și valorificarea înțeleaptă a tradițiilor 

culturale și specificului național. 

Lipsa personalului suficient, din punct de vedere calitativ și cantitativ, 

pentru structurile turistice de pe litoral este poate cea mai importantă provocare 

cu care se confruntă această destinație, iar tendința pare să se acutizeze de la an 

la an. Migrația forței de muncă, sporul demografic negativ, desființarea școlilor 

profesionale din domeniu, caracterul sezonier al destinației și lipsa de 

atractivitate a locurilor de muncă din turism reprezintă o serie de factori care, 

cumulat, au contribuit la adâncirea acestei crize. 
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Una dintre principalele probleme cu care se confruntă turismul pe 

litoralul românesc, problemă care s-ar putea adânci și mai mult în viitor, o 

constituie lipsa de personal calificat. Aceasta este accentuată de caracterul 

sezonier al destinației, dar își are rădăcini și în migrația forței de muncă 

calificate, criza demografică cu care se confruntă societatea românească în ultima 

perioadă (spor natural negativ și spor migrator negativ). Din aceste motive, în 

perioada sezonului estival nevoile pieței muncii nu pot fi acoperite sau sunt 

acoperite la un nivel calitativ și/sau cantitativ inferior, multe structuri de primire 

turistică riscând să rămână închise. 

În ce privește profesionalizarea personalului, în cadrul județului 

Constanța există programe de formare profesională în turism și domenii conexe, 

majoritatea încadrându-se în calificări adresate persoanelor cu studii medii – 

ospătar, bucătar, cameristă, barman. Un număr mai mic de programe de formare 

sunt oferite persoanelor cu studii superioare – director de hotel, director 

restaurant. 

Din păcate, numărul de absolvenți sau personal calificat nu acoperă 

nevoile pieței muncii de pe litoral, în zona municipiului Mangalia. Creșterea 

constantă a nevoii de forță de muncă în turism a condus în timp la o criză a forței 

de muncă. Această problemă a apărut și pe fondul sezonalității accentuate a 

activității turistice pe litoral și a atractivității scăzute a acestor joburi. Problema 

este semnalată din ce în ce mai des de mediul de afaceri de pe litoral. 

Dezvoltarea unor programe de învățământ de tip dual, în vederea 

creșterii abilităților practice ale absolvenților din domeniul turismului, creșterea 

numărului de absolvenți atât în învățământul preuniversitar, cât și în 

învățământul universitar de profil la nivel județean, realizarea unor programe de 

pregătire profesională, dezvoltarea unei rețele de voluntari sunt câteva dintre 

soluțiile identificate. 

Principalele direcții de dezvoltare vizate sunt următoarele: 

- îmbunătățirea abilităților practice ale absolvenților din turism (nivel 

mediu și superior); 

- realizarea unor programe de formare profesională a specialiștilor din 

turism, inclusiv ghizi turistici, manageri de centre de informare 

turistică și manageri ai organizațiilor de management al destinațiilor; 
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- crearea unui program de voluntariat pentru dezvoltarea destinației 

turistice; 

- crearea unui program de conştientizare în turism; 

- organizarea periodică a unei Școli de bune practici în turism/forum de 

turism. 

Misiunea municipiului ca destinație turistică este de a realiza o dezvoltare 

durabilă oferind o varietate de oferte turistice, inclusiv cele culturale, sporind 

astfel competitivitatea industriei turistice în zonă. În consecință este de așteptat 

să se atingă standarde înalte de viață, prosperitate economică și culturală și 

conservarea și îmbunătățirea mediului ecologic. 

Comunitatea locală este beneficiarul principal al dezvoltării activităților 

turistice, o mare parte din veniturile obținute din turism vor rămâne în cadrul 

destinației (județul Constanța), turismul contribuind astfel la dezvoltarea 

economică și socială a acesteia. 

Sunt susținute iniţiativele private în domeniul turismului (servicii de 

cazare, alimentație, agrement) și din domenii conexe, care contribuie la 

diversificarea economică şi creşterea ocupării forţei de muncă de pe plan local, 

acțiuni care au în vedere angajarea rezidenţilor, și în special angajarea acestora 

în posturile de conducere, oferind astfel noi oportunităţi pentru tinerii bine 

calificaţi. 

Sunt susținute investițiile publice în infrastructura generală (ex. 

reabilitare drumuri de acces către zone și obiective turistice, străzi și rețele de 

utilități în cadrul stațiunilor și localităților turistice principale etc.), investiții care 

să contribuie la dezvoltarea turismului. Impulsionarea dezvoltării infrastructurii 

generale contribuie la dezvoltarea turismului (fiind condiție de bază pentru 

aceasta), dar în egală măsură aduce beneficii populaţiei locale, contribuind la 

îmbunătăţirea standardului de viaţă. 
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3.4. Programe și proiecte prioritare de dezvoltare 

locală 

 
Pentru perioada 2022-2027, pentru municipiul Mangalia au fost propuse 

următoarele programe și proiecte de dezvoltare locală în domeniul economic: 
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Tabelul nr. 4. Programe și proiecte de dezvoltare locală în domeniul economic 

DIRECȚIA STRATEGICĂ: ACTIVITĂȚI ECONOMICE LOCALE 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) VALORIFICAREA CÂT MAI EFICIENTĂ A RESURSELOR LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1. Crearea/modernizarea infrastructurii 

turistice în vederea creșterii atractivității și 

competitivității destinației 

Creșterea numărului de turiști 

Bugetul de stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare externă 

Finanțare privată 
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1.2. Inițierea unor programe de formare 

profesională a forței de muncă în domeniul 

turismului 

Număr de cursuri organizate 

Număr de persoane instruite 

Bugetul de stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare externă 

Finanțare privată 

1.3. Dezvoltarea activităților piscicole 
Număr de ferme piscicole înființate 

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

1.4. Înființarea unei ferme piscicole 

offshore 

Fermă înființată 

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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1.5. Asigurarea resurselor de forță de 

muncă în sectorul turistic din municipiul 

Mangalia, atât din punct de vedere 

cantitativ, cât și calitativ 

Cursuri de formare profesională organizate 

Bugetul de stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare externă 

Finanțare privată 

OBIECTIV STRATEGIC: 

2) VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE LOCALE PRIN ACTIVITĂȚI ECONOMICE DURABILE; ÎNFIINȚAREA DE FERME ȘI 

EXPLOATAȚII AGRICOLE EFICIENTE, APLICAREA UNOR TEHNOLOGII PERFORMANTE CARE SĂ CONDUCĂ LA REALIZAREA DE 

PRODUSE ȘI CULTURI SPECIFICE ZONEI, CAPABILE SĂ REZISTE CONCURENȚEI PE PIAȚA EUROPEANĂ 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

2.1. Înființarea de ferme agricole și zootehnice 
Număr de ferme înființate 

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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2.2. Organizarea de ferme legumicole în zona de 

luncă 

Număr ferme înființate 

Suprafața culturilor (Ha) 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

2.3. Înființarea de culturi de plante tehnice 

(rapiță, in, cânepă, plante medicinale și 

aromatice) cu rezistență crescută la secetă 

Suprafața culturilor 
Bugetul de Stat 

Finanțare Privată 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

3) SPRIJINIREA ÎNFIINȚĂRII DE IMM-URI ȘI DEZVOLTAREA DE MICI UNITĂȚI ECONOMICE NEPOLUANTE, DIVERSIFICAREA 

ACTIVITĂȚILOR DE COLECTARE, PRELUCRARE ȘI PRODUCȚIE A MATERIILOR PRIME ȘI A PRODUSELOR LOCALE ANIMALIERE ȘI 

AGRICOLE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

3.1. Înființarea de centre de colectare a 

produselor agricole, animaliere și piscicole 

specifice zonei 

Centru înființat 

Cantități colectate și/sau valorificate 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

3.2. Înființarea unui punct de sacrificare a 

animalelor, dotat conform standardelor 

europene 

Punct de sacrificare înființat  

Număr de animale sacrificate 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

63 

3.3. Înființarea de mici secții de prelucrare a 

produselor animaliere, agricole și piscicole 
Număr de secții înființate 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

 

OBIECTIV STRATEGIC: 

4) DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CARE SĂ CONDUCĂ LA SCĂDEREA GRADULUI DE DEPENDENȚĂ A POPULAȚIEI FAȚĂ 

DE AGRICULTURĂ ȘI SĂ CONTRIBUIE LA CREAREA DE SURSE DE VENITURI ADIȚIONALE DIN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

4.1.Dezvoltarea de complexe comerciale, 

meșteșugărești și de prestări servicii 

- Complex de servicii și mica industrie (reparații 

auto, vulcanizare, reparații obiecte 

electrocasnice, frizerie, coafură, cizmărie, 

croitorie, tricotaje, etc.) 

Complex înființat 

Număr activități 

Număr beneficiari 

Valoarea investițiilor 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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- Centru de închiriere, întreținere și reparare a 

utilajelor agricole. 

4.2. Dezvoltarea turismului de tranzit și a 

tuturor ramurilor turismului, a structurilor de 

primire turistică la scară mică 

-Înființarea de exploatații piscicole și de 

agrement 

-Înființarea de hanuri/popasuri turistice în 

punctele de legătură cu celelalte localități din 

zonă. 

Exploatații piscicole și de agrement 

înființate 

Număr turiști 

Număr locuri de cazare 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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Fișe de proiecte/inițiative locale prioritare 

Promovarea potențialului turistic al municipiului Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia, stațiunea Jupiter 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Promovarea potențialului turistic al 

municipiului Mangalia în cadrul unor 

evenimente locale, în mediul online, în 

presa scrisă, atât în teritoriul național, 

cât și internațional 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, studii 

de teren 

Elaborare Plan de marketing 
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Modernizarea Portului turistic Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia, stațiunea Venus 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Dezvoltarea turistică în cadrul 

municipiului Mangalia prin 

modernizarea Portului turistic 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Documentație de avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, Studiu de 

fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Dezvoltarea turistică în stațiunea Venus 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia, stațiunea Venus 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Dezvoltarea turistică în stațiunea 

Venus, prin reabilitarea căilor de acces 

către obiectivele turistice naturale din 

cadrul stațiunii 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții, Proiectului 

tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Dezvoltarea turistică în stațiunea Cap-Aurora 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia, stațiunea Cap-

Aurora 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Dezvoltarea turistică în stațiunea Cap-

Aurora, prin reabilitarea căilor de 

acces către obiectivele turistice 

naturale din cadrul stațiunii 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții, Proiectului 

tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Dezvoltarea turistică în stațiunea Jupiter 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia, stațiunea Jupiter 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Dezvoltarea turistică în stațiunea 

Jupiter, prin reabilitarea căilor de 

acces către obiectivele turistice 

naturale din cadrul stațiunii 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții, Proiectului 

tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Dezvoltarea turistică în stațiunea Neptun – Olimp 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia, stațiunea Neptun 

– Olimp 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Dezvoltarea turistică în stațiunea 

Neptun – Olimp, prin reabilitarea 

căilor de acces către obiectivele 

turistice naturale din cadrul stațiunii 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții, Proiectului 

tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Înființarea unor ferme piscicole 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Înființarea unor ferme piscicole în 

cadrul municipiului Mangalia 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate,  

Documentație de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenții 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Inițierea unor programe de formare profesională 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Organizarea unor programe de 

instruire și perfecționare a forței de 

muncă în domeniul turismului, în 

vederea creșterii calității serviciilor 

turistice oferite și pentru a reduce 

deficitul de personal din turism 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Organizarea unor programe de 

formare profesională 
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Înființarea unui parc industrial 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Înființarea unui parc industrial, prin 

facilitarea investițiilor private pentru 

atragerea acestora în sectoarele de 

industrie, producție și servicii 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Documentație de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenții, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajare piață agroalimentară în municipiul Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Amenajarea unei piețe agroalimentare 

în cadrul municipiul Mangalia 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Proiect tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Capitolul 4. Mediu 

4.1. Prezentare 

 

Relief 

România se remarcă prin următoarele caracteristici geografice: prezintă 

un relief variat, aproape întregul teritoriu este situat în bazinul hidrografic al 

Dunării, are acces la Marea Neagră și este traversată de Munții Carpați. Prezența 

lanțului muntos carpatic se constituie atât ca un avantaj, din punct de vedere al 

resurselor solului și subsolului, cât și ca un obstacol în realizarea conexiunilor cu 

vestul Europei și a infrastructurii de transport. 

Cele 3 trepte morfologice majore cuprinse pe teritoriul României sunt: 

 treapta înaltă, a munţilor Carpați; 

 treapta medie, care corespunde Subcarpaţilor, dealurilor şi 

podişurilor; 

 treapta joasă, a câmpiilor, luncilor şi Deltei Dunării. 

Cele trei trepte sunt distribuite relativ proporțional pe întreg teritoriul 

naţional, munții ocupând o pondere de 35%, dealurile și podișurile 35%, în timp 

ce câmpiile ocupă 30% din suprafața țării. 

Pe teritoriul țării este situată aproape toată suprafața Deltei Dunării și 

partea sudică și centrală a Munților Carpați. 

Regiunea de Sud - Est cuprinde aproape toate formele de relief: lunca 

Dunării, câmpia Bărăganului, podişul Dobrogei cu Munţii Măcinului, iar partea de 

nord-vest a regiunii cuprinde o parte a Carpaţilor şi Subcarpaţilor de Curbură. 

Totodată, regiunea este străbătută de fluviul Dunărea, cuprinde Delta Dunării şi 

este mărginit la est de întreg litoralul românesc al Mării Negre. Preponderent 

este însă relieful de câmpie, cu specific climatic continental. 

O particularitate a Regiunii de Sud – Est este aceea că are în componență 

aproape toate formele de relief, unele dintre ele fiind specifice numai acestei 
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regiuni, ceea ce imprimă anumite particularități vieții economice, sociale, 

culturale, educaționale a acestei zone. 

Relieful zonei municipiului Mangalia este reprezentat de Podișul Dobrogei 

și Marea Neagră. De-a lungul coastei marine, trecerea dintre podiș și platformă se 

face lin, pe o pantă ușoară cu numeroase plaje, cu acces facil la apă pe distanțe 

remarcabile, fără maree semnificative. 

 Partea de uscat - relativ plată, cu malul de înălțimi de 4-5 m, se deschide 

în partea de sud printr-o plajă formată la rădăcina digului de larg – care are și rol 

de a proteja acvariul portuar - iar în nord se continuă cu plaja Turbarie. În zona 

înaltă a falezei are loc fenomenul de eroziune – care se întâlnește în întreg 

litoralul. 

 

Hidrografie 

 Rețeaua hidrografică este diversificată pe tot teritoriul național. Deşi 

România dispune de numeroase surse de apă dulce, activităţile antropice au 

afectat calitatea apelor de suprafaţă și subterane, îndeosebi a celor freatice. Doar 

puțin peste jumătate (57%) din lungimea totală a râurilor monitorizate calitativ 

reprezintă ape care pot fi utilizate pentru alimentarea centralizată cu apă 

potabilă. Rețeaua hidrografică are particularitatea că în proporție de 97% apele 

supraterane sunt colectate de fluviul Dunărea. 

Regiunea de Sud – Est este singura care are deschidere la mare, acest 

aspect oferindu-i oportunitatea de dezvoltare a transportului maritim și fluvio-

maritim, dar și activităților conexe și nu numai. 

De asemenea, Delta Dunării, una dintre marile rezervații naturale ale 

lumii și Insula Mică a Brăilei ale căror floră și faună sunt considerate unice în 

Europa constituie zone naturale cu o atracție turistică deosebită. 

Pe teritoriul municipiului Mangalia, cel mai important element hidrografic 

este Marea Neagră, cu o suprafață totală de 462.535 km2. Salinitatea apei mării 

este cuprinsă între 17 și 12 la mie - pe litoraul românesc. Temperatura apei 

variază la suprafață: vara până la 29 de grade Celsius, însă iarna temperatura 

apei coboară până la 0 grade Celsius. Curenții au intensitate redusă pe verticală 

și mai mare pe orizontală; iarna sau în timpul unor variații ale stării vremii pot 

apărea valuri care ating 5–10 m. Flora și fauna se dezvoltă în stratul superior al 
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apei mării – nu mai jos de 180 m adâncime. Flora este compusă din alge de tipul 

celor verzi, roșii și brune și se dezvoltă la adâncimi de maxim 75-80 m, doar până 

unde pătrunde lumina soarelui. În Marea Neagră se întâlnesc următoarele tipuri 

de pești: sturioni, scrumbia albastră, gingirica și zarganul. Din categoria 

animalelor de mare întâlnim: căluți de mare, pisica de mare, porcul de mare și 

unele specii de delfin, câinele de mare din categoria rechinilor și foca – cel mai 

rar specimen. 

Carstul din Mangalia este bine cunoscut datorită apelor termale (26-27 

grade Celsius) și sulfuroase (cu valoare terapeutică în subsolul orașului și al 

zonei învecinate, care ies la suprafață în obanele din partea de nord-vest a 

orașului) ce se întind pe o arie de 12 km lungime și 3 km lățime pe teritoriul 

României, și care continuă în sud spre Bulgaria. Accesul la stratul de apă 

mezotermală s-a facut și în zonele unde se face valorificarea acestuia prin foraje 

– la sanatoriul balnear, pe plaja Saturn, în zona Neptun. Pânza freatică se află la 

adâncimi cuprinse între câțiva metri – în apropierea mării și 30-40 m spre 

interior. 

În partea sudică a litoralului există numeroase izvoare sulfuroase, 

mezotermale a căror existență este legată de un sistem de falii. Din punct de 

vedere hidrografic, în zona Mangaliei există două tipuri de orizonturi acvifere: 

- cel freactic cantonat la baza depozitului loessoid cuaternar, cu o 

capacitate redusă de depozitare; 

- cel de adâncime, cantonat în depozitele permeabile ale sarmațianului, 

eocenului, cretacicului, jurasicului și paleozoicului care, datorită 

fisurilor, înregistrează o comunicare permanentă pe verticală. Toate 

apele de adâncime prezintă aceleași caracteristici fizico-chimice, fiind 

sulfuroase și având temperatura între 24-26 grade Celsius. Acestea vin 

cu presiune de peste 1 atm în lungul faliei Kara-Oban și conțin până la 

32 mg/l H2S. Apele de adâncime alimentează mai multe izvoare cu apă 

sulfuroasă din zona orașului Mangalia. 

Datorită resurselor naturale reprezentate de izvoarele sulfuroase și 

mezotermale, Mangalia este singura stațiune maritimă care deține izvoare 

minerale, descoperite și folosite încă de pe vremea romanilor. Acestea, împreună 

cu nămolul din lacul Techirghiol fac din municipiul Mangalia un loc vestit pentru 

cure balneo-climaterice, unice în Europa. Factorii de cură naturală sunt: apa 

mării (care este clorată, sulfată, sodică, magneziană, hipotonică), apele minerale 
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sulfuroase (clorate, bicarbonatate, sodice, calcice, mezotermale), nămolul 

sulfuros de turbă (care este bogat în minerale și extras din mlaștini) și Marea 

Neagră prin resursele piscicole. 

Pe teritoriul municipiului se regăsește Lacul Mangalia. Acesta s-a format 

de-a lungul unei văi care patrunde adânc în teritoriu. Apele lui au o salinitate 

variabilă cu valori mai ridicate la confluența cu marea, acestea scăzând treptat pe 

măsură ce se înaintează în teritoriu. Lacul este alimentat de izvoarele existente 

de-a lungul văii, precum și de apele din precipitații, cu forma meandrată și o 

lățime ce variază între 300 și 800 m, iar adâncimea ajunge la 13 m, cu versanții 

asemănători unui canion. 

Acest lac este alimentat de numeroase izvoare cu apă dulce, sulfuroase și 

mezotermale. În extremitatea sa vestică s-au realizat lucrări hidrotehnice în 

vederea folosirii lor pentru agricultură. 

Lacul are două surse principale de poluare, respectiv Avicol Constanța și 

Suin Prod Albești. În urma unor analize a rezultat că lacul este în categoria V de 

calitate, făcând parte din categoria apelor hipertrofe. 

Balta Mangalia s-a format prin închiderea unui mic golf marin și prin 

depunerea de nisip. Balta este alimentată de un număr de 21 de izvoare cu apă 

mezotermală sulfuroasă. La circa 1 km față de lac, în această zonă este amplasată 

groapa de gunoi a municipiului Mangalia, care reprezintă o sursă majoră de 

poluare, mai ales când, pe timp ploios se revarsă în baltă. 

Mlaștina Hergheliei (Balta Mangalia) este o arie protejată de interes 

național, ce se întinde pe o suprafață de 98 hectare. 

Aria naturală reprezintă o zonă umedă (ochiuri de apă, mlaștini eutrofe, 

turbării, izvoare sulfuroase, stuf și păpuriș) din Podișul Dobrogean ce 

adăpostește o gamă variată de floră (cu specii halofile, higrofile, mezohigrofile) și 

asigură condiții de găzduire, hrană și cuibărit pentru mai multe specii de păsări. 

Aria naturală se suprapune sitului Natura 2000 - Mlaștina Hergeliei - Obanul 

Mare și Peștera Movilei. 
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Climă 

 Factorii climatici condiționeză dinamica componentelor mediului, 

reprezentând un factor modelator deosebit de important. Astfel, dinamica 

proceselor de modelare a reliefului, caracteristicile apelor de suprafață și 

subterane, caracteristicile solului, distribuția faunei și vegetației, productivitatea 

activităților economice, precum și adaptările comunităților umane sunt 

determinate, în mare parte, de factorii climatici. 

Climatul României este temperat continental, cu o serie de variaţii impuse 

de relief: mai arid în partea de est, cu diferenţe mai mari de temperatură între 

vară și iarnă; mai blând în partea de vest, datorită influenţei maselor oceanice și 

a efectului de barieră al Carpaţilor; cu influenţe submediteraneene în partea de 

sud-vest; mai rece în Carpați și în depresiunile intramontane. Aceste diferenţe 

climatice se adaugă varietăţii reliefului și fac posibilă o mare diversitate a 

vegetaţiei. Astfel, România este singurul stat european în care se întâlnesc 5 

regiuni biogeografice: alpină (în Munţii Carpați), pontică (în zona costieră), 

stepică (în partea de est şi sud-est), panonică (în partea de vest) și continentală 

(în restul ţării). Datorită acestor condiţii, România se bucură de o biodiversitate 

extrem de ridicată, la care contribuie şi prezenţa zonelor montane şi a zonelor 

umede (în special lunca și Delta Dunării), dar și intervenţia antropică mai redusă. 

Clima Regiunii de Sud – Est se înscrie de asemenea în caracteristicile 

generale ale climatului temperat continental, cu o serie de particularități locale. 

Zona de sud-est a României este una dintre cele mai predispuse zone la 

schimbările climatice în ceea ce privește reducerea cantităților de precipitații 

medii anuale și a creșterii temperaturilor. 

Clima judeţului Constanţa evoluează pe fondul general al climatului 

temperat continental, prezentând anumite particularităţi legate de poziţia 

geografică şi de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existența Mării 

Negre şi a fluviului Dunărea, cu o permanentă evaporare a apei, asigură 

umiditatea aerului şi totodată provoacă reglarea încălzirii acestuia. Circulaţia 

maselor de aer este influenţată iarna de anticiclonul siberian care determină 

reducerea cantităţilor de precipitaţii, iar vara anticiclonul Azorelor provoacă 

temperaturi ridicate şi secete. Influenţele Mării Negre se resimt prin toamne 

lungi şi călduroase, ca şi prin primăveri târzii şi răcoroase. Vântul predominant 

este cel care bate în direcţia nord – nord-est, caracterizându-se printr-o 

umiditate redusă vara, în timp ce iarna aduce viscole şi geruri. 
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Vânturile sunt determinate de circulaţia general atmosferică şi condiţiile 

geografice locale. Caracteristicile zonei sunt brizele de zi şi de noapte. 

 

Resurse naturale 

Resursele naturale regenerabile și neregenerabile sunt relativ variate, pe 

tot cuprinsul României. 

România dispune de rezerve minerale încă neexploatate estimate la 20 

mld. tone de minereuri neferoase, feroase și nemetalifere, precum și 74 mil. tone 

rezerve de țiței și 185 mld m3 de gaze naturale. Subcarpații și Dealurile de Vest 

sunt zonele cele mai importante, datorită bogatelor resurse de subsol (petrol, 

gaze, cărbuni, sare). Resursele de energie primară fosile și minerale (ţiţei, gaze 

naturale, cărbune, minereu de uraniu) sunt pe cale de epuizare, fiind necesare 

importuri de energie. Volumul apelor subterane are un potențial considerabil, 

mai ales în ceea ce privește rezerva de ape minerale (o treime din totalul UE), din 

care se valorifică doar 40%. 

Cel mai mare potențial de exploatare este cel dat de resursele 

regenerabile. Există o multitudine de posibilități de exploatare, pe teritoriul 

României, în urma cartărilor zonelor cu potențial putând fi evidențiate: 

 energie eoliană – Dobrogea, Moldova; 

 energie solară – Delta Dunării, Dobrogea, Câmpia Română; 

 energie provenită din micro-hidrocentrale/biomasă – Moldova, munții 

Carpați, depresiunea Transilvaniei, Subcarpații și Câmpia Română. 

În România ariile protejate ocupă aproximativ 30% din teritoriul țării. Din 

acest total, ariile de interes comunitar, respectiv siturile Natura 2000 acoperă 

cea mai mare parte, suprafaţa lor fiind aproximativ de trei ori mai mare decât cea 

a ariilor protejate de interes naţional (aceasta fiind de circa 9%). 

Din perspectiva bogăţiilor subsolului, Regiunea de Sud-Est dispune de 

petrol, precum zăcămintele de hidrocarburi din localitățile Schela și 

Independența, județul Galați. Alte resurse naturale ale regiunii sunt: granitul în 

Munţii Măcinului, piatra de var în Podişul Dobrogei, minereu de fier, pirita de 

cupru, sulfuri complexe de plumb şi zinc, cuarţ, granit, marmură şi varietăţi de 

piatră de var, caolin, baritină din dealurile Tulcei, depozitele de loess, sarea în 
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Buzău. O categorie aparte a bogăţiilor de subsol o constituie apele sulfuroase, 

feruginoase, clorusodice (Brăila, Buzău, Constanţa). 

Platforma continentală a Mării Negre conţine rezerve semnificative de 

minerale şi hidrocarburi, exploatate cu echipamente de foraj marin, produse în 

România. Rezerve de hidrocarburi lichide şi gazoase mai sunt şi în judeţele 

Brăila, Vrancea şi Galaţi. Singurul depozit de petrol la suprafaţă din Europa se 

află în zonele Berca şi Monteoru din judeţul Buzău. 

Un alt avantaj pe care regiunea îl poate valorifica este reprezentat de 

prezenţa portului Constanţa, secondat de porturile dunărene Galaţi, Brăila şi 

Tulcea. Legăturile acestora cu marile porturi ale lumii, pot fi folosite atât pentru a 

asigura materia primă necesară dezvoltării economiei regiunii, cât şi pentru a 

exporta bunuri produse atât în regiune, cât şi în restul ţării. 

Resursele naturale utile, ce fac parte din categoria resurselor 

neregenerabile, sunt variate în judeţul Constanţa. În subsol sunt importante 

resurse minerale printre care se numără minerale feroase, materiale de 

construcţii, rocile comune şi cele fosfatice. Suprafaţa podişului este în mare parte 

acoperită de o pătură de calcar şi loess, podişul Casimcea având chiar o structură 

aparte: un amestec de şisturi verzi acoperite de calcare jurasice şi straturi de 

loess. O categorie aparte a bogăţiilor de subsol o constituie izvoarele de apă 

minerale, cu valenţe pentru tratamente medicale şi lucrările sărate cu 

importante depozite de sapropel. 

Platforma continentală a Mării Negre are importante resurse de 

hidrocarburi şi minerale puse în valoare pe măsura dării în folosinţă a unor 

instalaţii de foraj marin. 

Resursele naturale regenerabile ale judeţului Constanţa sunt diversificate, 

dar la rândul lor limitate. Dintre acestea cele mai importante sunt: resursele de 

apă, sol, faună, floră şi păduri. Resursa de apă reprezintă potenţialul hidrologic 

format din apele de suprafaţă şi subterane, în regim natural şi amenajat. 

Marea Neagră constituie un ecosistem distinct care, pe teritoriul 

aparţinând României are o importanță economică şi ecologică aparte. 

În privința lacurilor, judeţul Constanţa este un reprezentant de frunte 

pentru destinaţii de turism balnear, prin staţiunile Mangalia, Eforie Nord şi 

Techirghiol.  
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Lacul Mangalia (Mlaștina Hergheliei) este situat în apropierea Mării Negre 

şi are origine fluvio-marină. Acesta este alimentat cu izvoare sulfuroase şi 

mezotermale. 

În privința ariilor naturale protejate, în Mangalia se regăsesc următoarele: 

- Obanul Mare și Peștera Movile cu suprafața de 12 ha, rezervație 

naturală mixtă speologică și geomorfologică; 

- Pâlcul de stejari brumării din stațiunea turistică Neptun, cu o 

suprafață de 1,2 ha, monument al naturii; 

- Mlaștina Hergheliei (Lacul Mangalia), cu o suprafață de 98 ha, 

rezervație naturală mixtă. 

 Pe teritoriul municipiului Mangalia nu există surse semnificative de 

poluare a factorilor de mediu. Societățile care își desfășoară activitatea la nivelul 

municipiului nu au un impact negativ semnificativ asupra mediului. 

 

4.2. Analiza SWOT 

 

 Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări) 

reflectă capacitatea mediului intern al autorităților de a răspunde factorilor 

externi, în sensul fructificării oportunităților și diminuării amenințărilor. 

Puncte tari: 

 Diversitatea formelor de relief, din care rezultă bogăția de resurse 

naturale; 

 Distribuția proporțională a formelor de relief în raport cu teritoriul 

naţional; 

 Condiții de mediu deosebite: existența mării, lacurilor, rezervațiilor, 

izvoarelor sulfuroase, minerale; 

 Rețea hidrografică bine dezvoltată și care se întinde pe întreg teritoriul; 
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 Existența ariilor naturale protejate pe teritoriul municipiului; 

 Tipologia și varietatea resurselor naturale a favorizat dezvoltarea 

așezărilor umane; 

 Monitorizarea permanentă a factorilor de mediu; 

 Existența unor suprafețe extinse de zone verzi; 

 Calitatea mediului înconjurător este în general bună, pe teritoriul 

municipiului neexistând surse semnificative de poluare; 

 

Puncte slabe: 

 Grad de poluare a apei mării din cauza pierderilor accidentale și 

evacuărilor de la stațiile de epurare; 

 Poluarea Lacului Mangalia din cauza activităților necorespunzătoare a 

societăților comerciale; 

 Deoarece municipiul este străbătut de drumuri intens circulate, se poate 

considera că din cauza traficului calitatea aerului este periclitată; 

 Lipsa unor programe de informare a populației asupra protecției 

mediului; 

 Inexistența unui plan de dezvoltare sustenabilă pentru zonele naturale 

incluse în circuitul turistic sau economic. 

 

Oportunități: 

 Dezvoltarea infrastructurii de protecție a mediului; 

 Înființarea unui centru de informare pe tematici de mediu; 

 Derularea de programe de conștientizare asupra măsurilor de protecție a 

mediului; 
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 Accesarea fondurilor europene pentru finanţarea turismului și 

agriculturii; 

 Accesarea de fonduri structurale pentru protecția mediului; 

 Încurajarea activităților ecologice și de educație civică pentru protecția 

mediului; 

 Tendinţa de creștere a sectorului de produse ecologice; 

 Condiţii favorabile de obţinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate 

în condiţii deosebit de avantajoase. 

 

Amenințări: 

 Epuizarea în timp a resurselor neregenerabile; 

 Vulnerabilitatea crescută a zonelor și ariilor protejate în fața 

intervențiilor umane, dar și a hazardelor naturale; 

 Efectele negative ale poluării asupra stării de sănătate a populației; 

 Dificultăți în susținerea costurilor de investiție aferente dezvoltării 

infrastructurii de protecție a mediului. 

 

4.3. Misiune, viziune, obiectivul general de 

dezvoltare, obiective strategice 

 

 Mediul, ca totalitate a factorilor naturali și, mai ales, calitatea acestuia 

reprezintă o motivație esențială, fiind resursa de bază în cadrul industriei 

turistice. Pentru anumite forme de turism (ex. turism de litoral, ecoturism, 

agroturism, turism balnear etc.), de calitatea acestei resurse depinde însuși 

potențialul viitor de dezvoltare. În aceste condiții, activitățile turistice ar trebui 

să aibă un impact minim asupra mediului și, mai mult decât atât, turismul ar 

trebui să aibă o contribuție importantă la menținerea materiei sale prime. 
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 Astfel, se va încuraja dezvoltarea infrastructurilor și a facilităților turistice 

care aduc impact negativ minim asupra factorilor de mediu. Vor fi încurajate și 

promovate activitățile economice din turism prietenoase față de mediu și 

implementarea unor scheme voluntare de dezvoltare durabilă în turism. 

 Având în vedere normele legislative privind protecția mediului, 

autoritatea administrației publice locale are responsabilități și obligații pentru a 

asigura un mediu sănătos pentru locuitorii municipiului. 

 Reabilitarea, protecția și conservarea mediului reprezintă lucrări de 

intervenții proiectate și realizate de om cu scopul păstrării în limitele de 

normalitate a condițiilor de mediu. 

 Pe teritoriul municipiului Mangalia nu există surse semnificative de 

poluare a factorilor de mediu. Societățile care își desfășoară activitatea la nivelul 

municipiului nu au un impact negativ semnificativ asupra mediului. 

Obiectivele ce vor fi urmărite pentru protecția mediului pot fi structurate 

astfel: 

• refacerea și conservarea mediului natural prin eliminarea/ 

deminuarea surselor de poluare; 

• realizarea unui sistem funcțional de colectare selectivă a deșeurilor; 

• elaborarea materialelor educative privind colectarea selectivă a 

deșeurilor; 

• descurajarea depozitării ilegale a deșeurilor prin urmărirea 

sistematică și aplicarea de amenzi contravenționale celor vinovați; 

• ecologizarea zonelor afectate de depozitarea necontrolată a 

deșeurilor; 

• reabilitatea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor de 

canalizare; 

• eliminarea surselor de poluare care afectează stratul freatic; 

• organizarea unor campanii de promovare a modalităților de transport 

alternativ; 
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• producerea energiei din surse regenerabile pentru consumul 

energetic public (iluminat, instituții); 

• identificarea terenurilor degradate și a gradelor de poluare ale 

acestora; 

• determinarea zonelor în care se impune realizarea perdelelor de 

protecție vegetală; 

• reabilitarea spațiilor verzi; 

• asigurarea necesarului de suprafețe de spații verzi, plantații de 

protecție și de agrement; 

• educarea populației pentru protejarea spațiilor verzi și a mediului. 

În domeniul protecției mediului trebuie desfășurată o activitate 

permanentă de mediatizare, informare și educare a populației, cu privire la 

drepturile și obligațiile cetățenilor față de protejarea și reabilitarea mediului. 

Protecția mediului înconjurător are ca scop păstrarea echilibrului 

ecologic, menținerea și ameliorarea factorilor naturali, dezvoltarea valorilor 

naturale și asigurarea unor condiții de viață și de muncă tot mai bune 

comunității locale. Acestea se realizează prin utilizarea rațională a resurselor 

naturale, prevenirea și combaterea poluării mediului înconjurător și a efectelor 

dăunătoare ale fenomenelor naturale. 

 

4.4. Programe și proiecte prioritare de dezvoltare 

locală 

 

 Pentru perioada 2022-2027, pentru municipiul Mangalia au fost propuse 

următoarele programe și proiecte de dezvoltare locală în domeniul mediului:
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Tabelul nr. 5. Programe și proiecte de dezvoltare locală în domeniul mediului 

DIRECȚIA STRATEGICĂ: MEDIU ȘI RESURSE NATURALE 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) PROTEJAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MEDIULUI 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1.Perdele forestiere în zone cu ariditate Suprafețe de teren împădurite 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.2.Promovarea folosirii îngrășămintelor 

naturale și a metodelor biologice de combatere a 

dăunătorilor, în detrimentul celor chimice 

Număr de persoane informate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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1.3.Lucrări de amenajare și ameliorare a 

terenurilor degradate 
Suprafețe de teren ameliorate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.4.Programe de informare, conștientizare și 

educație ecologică a proprietarilor de terenuri 

Număr de persoane informate 

Număr de programe de informare 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

2) VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ALTERNATIVĂ (BIOGAZ, ENERGIE SOLARĂ, ENERGIE 

EOLIANĂ ETC.) 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

2.1. Înființarea unei stații de biogaz  Stație de biogaz înființată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

2.2.Captarea energiei solare și eoliene și 

distribuția agentului termic  

Număr de instalații solare și eoliene 

înființate 

Număr beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

3) MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR (SISTEM DE COLECTARE, SORTARE Șl DEPOZITARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ETC.) 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

3.1.Crearea de unități de colectare, sortare și 

depozitare selectivă a deșeurilor 

Număr de unități create 

Cantitate de deșeuri sortată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

3.2.Înființarea de rampe ecologice pentru 

deșeuri menajere și implementarea unui sistem 

de management integrat al deșeurilor 

Număr de rampe înființate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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Fișe de proiecte/inițiative locale prioritare 

Promovarea patrimoniului natural al municipiului Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Promovarea patrimoniului natural 

Marea Neagră, faleza municipiului 

Mangalia, stațiunile aferente acestuia 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, studii 

de teren 

Elaborarea unui plan de marketing 
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Valorificarea rezervației naturale Mlaștina Hergheliei 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Valorificarea și promovarea 

rezervației naturale Mlaștina 

Hergheliei 

Domeniu Economie și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, studii 

de teren 

Elaborarea unui plan de marketing 
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Plantarea unor perdele forestiere în cadrul municipiului Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Creșterea suprafețelor de teren 

împădurite în cadrul municipiului 

Mangalia 

Domeniu Mediu și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare studii de teren 

Plantarea perdelelor forestiere 
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Amenajarea spațiilor verzi și înființarea sistemelor de irigație 

automatizată 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Amenajarea spațiilor verzi și 

înființarea sistemelor de irigație 

automatizată 

Domeniu Mediu și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Proiect tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Realizarea unui Audit de mediu 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Realizarea unui studiu tehnic complex 

privind evaluarea factorilor de mediu 

din municipiu 

Domeniu Mediu și dezvoltare locală 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Contractarea unei societăți 

specializate pentru elaborarea 

Auditului de mediu 
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Amenajarea unui stații de reciclare, sortare și procesare a deșeurilor 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Amenajarea unui stații de reciclare, 

sortare și procesare a deșeurilor 

Domeniu Mediu, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 

 
  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

97 

Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Reducerea emisiilor de carbon în 

municipiul Mangalia, urmărind 

obiectivele prevăzute în Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă aprobat la 

nivelul municipiului 

Domeniu Mediu, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, studii 

de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Capitolul 5. Amenajarea teritoriului și 
urbanism 

5.1. Prezentare 

 

Municipiul Mangalia dispune de un total de 6.230 ha teritoriu 

administrativ, din care 2536,16 ha intravilan. Suprafața administrativă a 

municipiului Mangalia este relativ mare datorită preluării în administrare a 

terenurilor stațiunilor din nordul litoralului, respectiv Saturn, Venus, Cap Aurora, 

Jupiter, Neptun și Olimp. 

Teritoriul administrativ al orașului este pretabil în totalitate pentru 

locuire sau funcțiuni economice. Zona centrală cuprinde practic tot orașul vechi, 

instituțiile autorităților locale, faleza și ruinele cetății Callatis. Zona turistică este 

conturată de cele 7 stațiuni turistice din municipiu, centrul vechi, faleza și ruinele 

cetății Callatis. Zona industrială este relativ mare, fiind suficientă pentru 

dezvoltarea activităților în prezent. O dezvoltare a acestei zone presupune 

extinderea șantierului naval în partea de vest a municipiului, departe de 

cartierele rezidențiale. Zona rezidențială cuprinde construcții din anii 1980, până 

în prezent.  

  

Căi de comunicații 

Politicile de transport și mobilitate, deja implementate sau în curs de 

dezvoltare au ca viziune comună realizarea unui sistem de transport integrat şi 

funcţional, un sistem competitiv și sustenabil, prin sprijinirea mobilității și, în 

același timp, reducerea emisiilor de carbon. Mobilitatea este extrem de 

importantă pentru piața internă și se reflectă în calitatea vieții cetățenilor, prin 

libera și eficienta circulație a bunurilor și, mai ales, a oamenilor. 

Configuraţia actuală a reţelei de transport este rezultatul unei îndelungate 

evoluţii, poziţia şi structurarea ei fiind determinate de caracteristicile reliefului, 

dar și de factorii economici. La nivelul rețelelor de transport macroregionale, 

România are o poziție periferică, teritoriul național fiind ocolit de cele 5 axe 

majore transnaționale definite de Comisia Europeană. În ceea ce priveşte 
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transportul european, România este traversată în zona de sud, est şi vest de trei 

din cele zece coridoare pan-europene: IV (Arad - Bucureşti - Constanţa/Craiova), 

VII (fluviul Dunărea) şi IX (Iaşi - Bucureşti - Giurgiu), lăsând partea nordică a 

ţării fără conexiuni directe la rețeaua europeană. 

La nivel național se înregistrează o degradare a celei mai mari părţi a 

reţelei rutiere, în ciuda faptului că în ultimele două decenii au fost modernizaţi 

peste 5.000 km de drum naţional. Ponderea drumurilor modernizate în teritoriu 

este scăzută, ceea ce are consecinţe negative în atragerea unor largi teritorii în 

activităţi economice productive, limitând atât desfacerea produselor agricole în 

centrele urbane, cât și posibilitatea ca zonele cu potenţial agroturistic să fie 

atrase în circuitul economic naţional. 

Referitor la infrastructura de transport rutier, autostrăzile și drumurile de 

interes național și european reprezintă doar 21% din rețea. Aproape 90% din 

rețeaua de drumuri este la standardul de o singură bandă pe sens și se află, 

conform clasificării acceptate, doar în proporție de 50% în stare bună, 30% în 

stare medie și 20% în stare proastă. 

Rețeaua feroviară are configuraţia determinată în principal de 

caracteristicile reliefului și accentuează rolul de polarizare pe care îl joacă marile 

centre urbane, dintre care se detașează capitala București. Densitatea reţelei este 

de 45,9 km/1.000 km2, patru dintre regiunile de dezvoltare și multe din judeţele 

ţării depăşind această medie. 

Performanţa utilizării căii ferate din România, chiar cu nivelul scăzut de 

calitate a serviciilor, măsurate prin viteza comercială, este doar la jumătate faţă 

de media UE. În transportul de mărfuri se înregistrează o proporţie de 28% din 

totalul tonelor/km transportat, ceea ce ne situează la aproape jumătate de 

maxima UE. Se poate aştepta ca investiţiile în infrastructura feroviară să conducă 

cel puţin la o stabilizare a utilizării acesteia în transportul de mărfuri, ceea ce 

apoi va genera efecte benefice și pentru reducerea congestiei arterelor rutiere şi 

diminuarea efectelor negative ale transportului mărfurilor pe şosele. 

În ceea ce priveşte căile feroviare, finanţarea deficitară din ultimele două 

decenii a condus la o degradare continuă a acestora, având ca efect direct o 

creştere îngrijorătoare a duratei de parcurs. Pe lângă toate acestea, lipsa unor 

politici de încurajare a modurilor de transport prietenoase cu mediul au avut ca 

efect scăderea considerabilă a utilizării trenului în favoarea celorlalte moduri de 
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transport, în special cel rutier. Ca o consecință a scăderii cererii de transport au 

fost dezafectate liniile nerentabile şi a fost redus numărul de garnituri. 

În ceea ce privește transportul maritim și pe căile navigabile interioare, 

România beneficiază de poziția avantajoasă dată de accesul la Marea Neagră, dar 

și la fluviul Dunărea. Principalul port al României este Constanța, care este atât 

port maritim, cât și fluvial. Principala cale navigabilă interioară este Dunărea, cu 

cele mai importante porturi: Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Călăraşi, Brăila, 

Galaţi şi Tulcea. Legătura portului Constanța cu Dunărea se realizează prin 

Canalul Dunăre - Marea Neagră și canalul Poarta Albă - Midia Năvodari și 

reprezintă unul dintre principalele avantaje ale portului Constanța. Datorită 

costurilor reduse şi volumelor importante de mărfuri care pot fi transportate, 

Dunărea este unul dintre cele mai avantajoase moduri de transport, 

reprezentând o alternativă eficientă la transportul rutier şi feroviar congestionat 

din Europa. 

Transportul aerian este deservit de 53 de aeroporturi, dintre care 17 

certificate ca aeroporturi internaționale și un număr mai restrâns funcționează 

efectiv în acest regim. Traficul aerian rămâne la un nivel redus, reprezentând 

doar 3% din traficul de persoane și 1% din transportul de bunuri, şi este dominat 

de aeroportul Henri Coandă din Bucureşti. 

Teritoriul municipiului Mangalia este străbătut de o rețea densă de căi 

rutiere. Cea mai importantă dintre acestea este drumul național DN 39 (E 87), ce 

pornește din municipiul Constanța și se continuă pe teritoriul Bulgariei. Acesta 

străbate orașele Eforie și Mangalia, formând principala legătură cu stațiunile de 

pe malul Mării Negre. Șoseaua are 2 benzi pe sens și o parte carosabilă de 14 m. 
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Alte drumuri care traversează municipiul Mangaliei sunt drumurile 

județene DJ 391, municipiul Mangalia – comuna Tuzla și DJ 392, municipiul 

Mangalia – comuna Dumbrăveni, cu o bandă pe sens și partea carosabilă de 7 m. 

Una din problemele de infrastructură rutieră din Mangalia este cea de fluidizare 

a traficului: în sezonul estival drumurile nu fac față afluxului de turiști în 

interiorul Mangaliei, cu atât mai puțin ca număr de locuri de parcare a mașinilor. 

Starea generală a traficului rutier din Mangalia este optimă, starea 

arterelor fiind în general bună, rezultat al preluării traficului de călători de către 

CFR Călători, iar a traficului de călători spre locurile de muncă de către 

autobuzele puse la dispoziție de angajatori. 

Căile ferate sunt un mijloc de transport de bază în Dobrogea, mai cu 

seamă în Mangalia, datorită lipsei unui sistem public de transport călători. Aici a 

fost construită una dintre cele mai vechi magistrale de cale ferată, Constanța – 

Cernavodă. În perioada estivală, CFR suplimentează numărul de trenuri care 

asigură transportul călătorilor. În prezent, în Mangalia se ajunge pe magistrala 

CFR 800 București (Nord) - Ciulnița - Fetești - Medgidia - Constanța - Mangalia 

(268 km). 

Cele mai importante puncte critice pe ruta Constanța - Mangalia sunt cele 

care se intersectează cu circulația auto, și anume: zona de intersecție cu artere 

auto în interiorul stațiunilor; stațiunea Olimp, tranzitarea Mangaliei. Pe lângă 
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traficul de călători, CFR asigură legătura cu alte puncte importante ale 

municipiului: Portul militar, portul comercial și șantierul naval. Activitatea 

navală generează cea mai mare parte a veniturilor autorității căilor ferate din 

Mangalia datorită traficului pe ruta către șantier. 

În municipiul Mangalia activitățile comerciale și turistice portuare sunt 

printre cele mai importante surse de venit ale populației. Portul comercial 

Mangalia este situat la 45 km sud de Constanța și dispune de utilaje și ateliere 

pentru reparațiile utilajelor portuare. Accesul mărfurilor către port este posibil 

atât pe cale rutieră prin șoseaua Constanța – Mangalia – Vama Veche – Bulgaria – 

Turcia, cât și pe linia ferată. Portul comercial are o lungime de 400 m, o adâncime 

la cheu de 7,5 m, macarale cu putere de ridicare la cheu de 6,3 tone, este dotat cu 

instalații care asigură încărcarea navelor cu cereale în flux continuu, spații de 

depozitare acoperite, având suprafața de 4.300 mp, și spații de depozitare 

descoperite cu suprafața de 15.000 mp. 

Portul turistic Mangalia este amplasat în partea de sud a municipiului 

Mangalia, la nord de portul comercial, în imediata apropiere a unei porțiuni de 

plajă. 

 În privința infrastructurii aeriene, cel mai apropiat aeroport de municipiul 

Mangalia este aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu, situat la o distanță 

de aproximativ 70 km. De pe acest aeroport firma asigură servicii aviochimice 

pentru supraveghere și reclamă aeriană, aerotaxi, ambulanță aeriană, zboruri de 

agrement, și organizează cursuri pentru obținerea brevetului de pilot privat 

(PPL) și cursuri de parașutism. 

 De pe Aeroportul Tuzla, situat la aproximativ 30 km de municipiul 

Mangalia, se efectuează aproape zilnic zboruri offshore în Marea Neagră pentru 

diferiți beneficiari care operează în largul platformei continentale a României, 

deservind platforme de foraj marin și vase. De asemenea, sunt efectuate servicii 

de evacuare medicală offshore, disponibile non-stop, prin misiuni de zbor 

efectuate atât ziua, cât și noaptea în condiții de siguranță. Zborurile offshore sunt 

efectuate cu elicoptere care reprezintă vârful tehnologiei în transportul deasupra 

mării. 
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Sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare 

Pentru dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe 

teritoriul municipiului, Mangalia este membru al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Apă – Canal Constanța”. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanța” a fost 

înființată în anul 2009, în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, 

exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale 

membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de 

interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, 

după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Mangalia este același sistem 

de alimentare al litoralului, având ca sursă rețeaua subterană aflată la 100 – 150 

m adâncime. 

Sunt 9 surse de apă care alimentează municipiul, respectiv: Pecineaga, 

Dulcești, Tătlăgeac, Neptun, Albești I, Albești II, Cotu Văii și Vârtop, acestea 

asigurând un debit de 4520 mc/h, care asigură necesarul pentru stațiuni și 

populație. Sursele de apă sunt interconectate prin sistemul de înmagazinare-

pompare Mangalia. 

Repartizarea din sursele de apă se face astfel: 

- Pecineaga, Dulcești, Tătlăgeac – alimentează stațiunile turistice; 

- Albești, Cotu Văii, Vârtop – alimentează orașul, șantierul naval și 

parțial stațiunea Saturn; 

- Neptun – are capacitatea de a alimenta atât stațiunea, cât și orașul în 

funcție de necesități. 

Rețeaua de distribuție a apei potabile are o lungime totală de 126 km, 

sistemul de alimentare fiind în proprietatea Primăriei municipiului Mangalia, 

exploatat de Regia Autonomă Județeană de Apă Constanța. R.A.J.A. Constanța 

asigură colectarea, transportul și epurarea apelor uzate. 

Locuitorii municipiului Mangalia trebuie îndrumați în vederea unui 

consum responsabil de apă rece, având în vedere faptul că standardul de 
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proiectare pentru rețelele de apă în România prevede un consum zilnic de 170 

l/zi/locuitor, iar standardul UE prevede un consum de 120 l/zi/locuitor. Având 

în vedere cifrele consumului de apă în municipiul Mangalia, rezultă o 

supraexploatare a resursei de apă și astfel a sistemelor de pompare apă potabilă. 

În acest sens este necesară derularea unei campanii de conștientizare asupra 

problemelor apei la nivel global, despre nevoia de economisire a apei și despre 

consumul corect al acestei resurse. Aceste măsuri se impun și în privința 

consumului de apă caldă, având în vedere consumul de 400 l/zi/locuitor în 

municipiu, față de standardul european de 60 l/zi/locuitor sau standardul 

românesc de 110 l/zi/locuitor. 

Sistemul de canalizare al municipiului Mangalia are la bază un sistem 

divizor bazat pe colectarea apelor uzate și concentrarea acestora în bazinele 

stațiilor de pompare, de unde prin intermediul unor conducte de refulare și 

colectoare principale ajung la stația de epurare. 

Rețeaua de canalizare are o lungime totală de 111,7 km, aceasta 

funcționând în sistem gravitațional în partea centrală și sudică a municipiului, iar 

în partea de est și în partea de nord, prin pompare. 

 

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) 

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 

reprezintă totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și 

furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ 

teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților 

administrației publice locale sau a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după 

caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei 

calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și 

operatori economici. 

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) 

Mangalia este unul performant, serviciul public de încălzire fiind în grija 

Primăriei Mangalia, iar operatorul economic fiind Goldterm S.A. 

Goldterm S.A. are ca obiect principal de activitate producerea, transportul 

și distribuția energiei termice în municipiul Mangalia, pe bază de licențe, 

conform legii. 
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Municipiul Mangalia dispune de un sistem de alimentare centralizată cu 

energie termică realizat în perioada anilor 1970 – 1980 și modernizat în anii 

1933 – 2010. Sistemul are în componență 42 centrale termice de cvartal, 

echipate cu cazane de apă caldă pentru producerea energiei termice pentru 

încălzire și apă caldă menajeră și un sistem de rețele termice pentru distribuția 

agentului termic către consumatorii finali. 

 

Alimentarea cu energie electrică și iluminat public 

 Sectorul energetic reprezintă un sector strategic, fără energie nu se poate 

concepe dezvoltarea economico-socială a unei societăți. 

 În Regiunea de Sud – Est infrastructura energetică este complexă, 

existând mari producători de energie electrică din diferite surse, care includ 

termocentralele și hidrocentralele localizate în diferite județe. În cadrul regiunii 

există un potențial în mare parte încă neexploatat pentru producerea de energie 

din surse regenerabile. În zona de litoral condițiile sunt favorabile pentru 

producerea de energie eoliană, de asemenea potențialul este foarte ridicat 

pentru aplicațiile electroenergetice ale energiei solare, precum și pentru 

producția de energie din biomasă. 

Pentru municipiul Mangalia, situația actuală a infrastructurii de 

alimentare cu energie electrică este la un nivel mediu de tehnologizare, cu toate 

acestea este recomandată modernizarea rețelei de energie electrică în anumite 

zone. 

Iluminatul public reprezintă un alt sector important cu potențial mare 

pentru îmbunătățirea eficienței energetice. În ciuda potențialului mare de 

economisire în acest sector, ritmul de modernizare a infrastructurii și a 

serviciului de iluminat public este încă lent. 

 Gradul de electrificare al municipiului și sistemul de iluminat public 

acoperă în întregime teritoriul municipiului, iar starea tehnică a rețelelor este 

satisfăcătoare. 
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5.2. Analiza SWOT 

 

 Puncte tari: 

 România beneficiază de poziția avantajoasă dată de granițele cu Marea 

Neagră, dar și de fluviul Dunărea; principalul port maritim este Constanța; 

 Suprafața administrativă a municipiului Mangalia este relativ mare 

datorită preluării în administrare a terenurilor stațiunilor din nordul 

litoralului, respectiv Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp; 

 Teritoriul municipiului Mangalia este străbătut de o rețea densă de căi 

rutiere, cea mai importantă fiind drumul național DN 39 (E 87); 

 Starea generală a traficului rutier din Mangalia este optimă, starea 

arterelor fiind în general bună; 

 Poziția avantajoasă dată de accesul la Marea Neagră; 

 Domeniul industrial naval este bine dezvoltat; 

 Activitățile comerciale și turistice portuare sunt printre cele mai 

importante surse de venit ale populației; 

 Căile ferate sunt un mijloc de transport de bază pentru municipiul 

Mangalia; 

 Activitatea navală generează cea mai mare parte a veniturilor autorității 

căilor ferate din Mangalia datorită traficului pe ruta către șantier; 

 Mangalia este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – 

Canal Constanța”; 

 Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) 

Mangalia este unul performant, fiind în grija Primăriei Mangalia, iar 

operatorul economic fiind Goldterm S.A.; 

 Gradul de electrificare al municipiului și sistemul de iluminat public 

acoperă în întregime teritoriul municipiului. 
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Puncte slabe: 

• Fluidizarea traficului reprezintă o problemă a infrastructurii rutiere: în 

sezonul estival drumurile nu fac față afluxului de turiști în interiorul 

Mangaliei, cu atât mai puțin ca număr de locuri de parcare a mașinilor; 

• Rețeaua de transport rutier deficitară, incompletă și fără posibilități de 

interconectare prea rapide; 

• Calitatea slabă a drumurilor; ponderea ridicată a drumurilor 

nemodernizate; 

• Creșterea traficului vehiculelor în perioada estivală; 

• Rețele feroviare nemodernizate sau slab dezvoltate; 

• Lipsa unui sistem integrat de transport al persoanelor sau mărfurilor, pe 

distanțe lungi. 

 

Oportunități: 

 Existența la nivel național a unor proiecte în curs de derulare în ceea ce 

privește extinderea rețelei rutiere de mare viteză; 

 Modernizarea drumurilor de interes local; 

 Amenajarea unei centuri ocolitoare pentru devierea traficului greu și 

fluidizarea traficului din municipiu; 

 Construirea unor parcări la intrarea în stațiunile turistice; 

 Îndrumarea locuitorilor în vederea unui consum responsabil de apă rece. 

 

Amenințări: 

 Extinderea suprafețelor construite în defavoarea spațiilor verzi; 

 Degradarea în timp a căilor de circulație de la nivel local; 
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 Degradarea în timp a rețelelor edilitare; 

 Lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții 

propuse. 

 

5.3. Misiune, viziune, obiectivul general de 

dezvoltare, obiective strategice 

 

Cu privire la infrastructura rutieră, unul dintre obiectivele principale ale 

dezvoltării infrastructurii este înlesnirea mobilităţii oamenilor şi a firmelor, 

pentru a genera efecte economice pozitive ce ajută municipiul să se dezvolte. 

Un aspect important se referă la asigurarea capacităților de parcare, cu 

precădere în zonele unde deficitul existent afectează calitatea spațiilor publice și 

a spațiilor verzi. 

Reorganizarea schemei interne de trafic mizează pe utilizarea în cât mai 

mare măsură a resurselor de infrastructură existente sau realizabile cu eforturi 

mici. În centrul conceptului de reorganizare și modernizare a schemei de 

circulație se află preocuparea pentru o bună ierarhizare a tramei stradale, în 

scopul asigurării propriei funcționalități și în scopul protejării caracterului 

străzilor. 

Numărul mare de vehicule parcate în zonele de interes turistic, atât în 

municipiu, cât şi în staţiuni, contribuie la reducerea atractivității acestor areale și 

la reducerea experienței turistice. În acest sens, se dorește construirea unor 

parcări la intrarea în stațiunile turistice și integrarea funcțională a acestora cu 

rețeaua pietonală. Realizarea unor astfel de proiecte va contribui la 

îmbunătățirea mobilității turiștilor și accesibilizării stațiunilor. 

Principalele direcții de urmat privind dezvoltarea infrastructurii generale 

de transport pot fi sintetizate astfel: 

- modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere; 
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- construirea unor parcări auto în zonele aglomerate din municipiul 

Mangalia şi în staţiuni și integrarea intermodală a acestora cu rețeaua 

pietonală, Velo, de transport în comun și navală; 

- îmbunătățirea siguranței și fluenței traficului prin dotări aferente 

circulației. 

Pentru valorificarea la maximum a rețelei existente și a potențialelor 

infrastructuri și dotări, ca și pentru stabilirea posibilităților de intervenție 

imediată, se va urmări modul în care sunt amplasate principalele noduri rutiere, 

sistemul major de artere, organizarea circulației, analizându-se în ce măsură 

căile de comunicație aferente municipiuluui corespund condiției majore de 

funcționalitate individuală și în corelare, având în vedere necesitatea integrării în 

sistemul regional și național și în normele europene.  

 În privința sistemelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare, în 

general sunt necesare investiții nu doar pentru a garanta racordarea în proporție 

de 100% a populației la rețele, dar și pentru a îmbunătăți nivelele de eficiență a 

sistemelor existente, pentru retehnologizarea și modernizarea rețelelor, ținând 

sub control costurile de distribuție și în consecință și tarifele pentru 

consumatorii de apă potabilă și pentru beneficiarii de rețele de canalizare. 

În ceea ce privește sistemul de încălzire a municipiului Mangalia, odată cu 

dezvoltarea rețelei de alimentare cu gaze naturale poate fi realizată deconectarea 

de la SACET a municipiului Mangalia, în favoarea încălzirii individuale. Însă, 

încălzirea individuală în zonele urbane este contrară politicii comunitare și 

țintelor de decarbonizare și de mediu adoptate pe plan național. 

 Comparând cele două modalități de încălzire, încălzirea centralizată poate 

fi mai avantajoasă, deoarece este subvenționată, beneficiază de credite 

nerambursabile pentru investiții și are costuri de operare mai mici dacă se 

respectă programele de întreținere, verificări, avizări. Încălzirea individuală 

poate crește gradul local de poluare prin emisiile de particule, noxe și CO2 la 

nivelul etajelor blocurilor. 

 Continuarea furnizării energiei termice produsă din gaz natural în 

centralele existente este o opțiune cu costuri reduse de investiție. Astfel, dacă 

centralele sistemului de alimentare centralizată cu energie termică vor fi 

modernizate, rețeaua de distribuție nu va pretinde decât operații de întreținere. 
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 Eforturile municipalității pentru îmbunătățirea eficienței SACET sunt 

îndreptate către furnizarea unui serviciu de calitate de alimentare cu căldură și 

conformarea politicilor și strategiilor UE și naționale privitoare la utilizarea 

energiei. La nivelul municipiului Mangalia obiectivele sunt următoarele: 

- dezvoltarea unui sistem de încălzire durabil și eficient energetic; 

- asigurarea securității și continuității în alimentarea cu energie 

termică; 

- furnizarea căldurii la un preț accesibil și reducerea treptată a 

subvențiilor; 

- reducerea impactului asupra mediului a SACET în ansamblu; 

- reducerea amprentei de carbon a orașului. 

Cererea de energie electrică este în continuă creștere la nivel global și 

numai prin eficientizarea și promovarea energiei regenerabile se poate face față 

nevoilor actuale și ale generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod 

esențial la dezvoltarea României prin influența profundă asupra competitivității 

economiei, a calității vieții și a mediului. 

Liniile electrice aeriene de 220 kV și 400 kV din sistemul naţional de 

transport au o vechime apropiată de durata normală de funcţionare, aproximativ 

două treimi din acestea atingând deja durata de funcţionare normală. Totuşi, 

starea tehnică reală a instalaţiilor se menţine la un nivel corespunzător ca 

urmare a faptului că se desfăşoară un program riguros de mentenanţă și a 

faptului că s-a impus un program susţinut de retehnologizare și modernizare a 

instalaţiilor și echipamentelor. 

Aceste obiective fac parte din angajamentele asumate de România în ceea 

ce privește conformarea cu obligațiile de mediu, reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră, creșterea eficienței energetice, creșterea ponderii surselor 

regenerabile și alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de 

producere și distribuție centralizate. 
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5.4. Programe și proiecte prioritare de dezvoltare 

locală 

 

Pentru perioada 2022-2027, pentru municipiul Mangalia au fost propuse 

următoarele programe și proiecte de dezvoltare a teritoriului: 
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Tabelul nr. 6. Programe și proiecte de dezvoltare a teritoriului 

DIRECȚIA STRATEGICĂ: INFRASTRUCTURA TEHNICO – EDILITARĂ ȘI SOCIALĂ 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) ÎNFIINȚAREA, REABILITAREA, DEZVOLTAREA, EXTINDEREA ȘI/SAU MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII TEHNICO - EDILITARE ȘI 

A REȚELELOR DE UTILITĂȚI PUBLICE LA NIVELUL ÎNTREGULUI MUNICIPIU, CONFORM  STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1. Reabilitarea și modernizarea străzilor 

 

Km drumuri reabilitate și modernizate 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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1.2. Reabilitarea și modernizarea intersecțiilor Intersecții modernizate și reabilitate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

1.3. Realizarea indicatoarelor de intrare/ieșire 

din localitate: refacerea indicatoarelor și a 

marcajelor rutiere 

Număr de indicatoare realizate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

1.4. Amenajarea de parcări auto, trotuare și 

șanțuri dalate în toate localitățile 

 

Număr locuri de parcare 

Km de trotuare și șanțuri 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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1.5. Reabilitarea rețelei de canalizare Km rețea/Nr. gosp. deservite 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.6. Modernizarea/ reabilitarea/ extinderea 

rețelei de alimentare cu gaze naturale 
Km rețea/Nr. gosp. deservite 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.7. Modernizare stație de epurare și tratarea 

apelor uzate 

Cantitate apă epurată 

Cantitate apă uzată tratată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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1.8. Reabilitarea/modernizarea sistemelor de 

irigații pentru culturile agricole 
Km sistem de irigații modernizat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

1.9.Reabilitarea/modernizarea sistemului de 

iluminat public 

Km sistem de iluminat 

reabilitat/modernizat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.10. Reabilitarea/modernizarea sistemului de 

alimentare cu energie termică 

Sistem de alimentare cu energie termică 

modernizat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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1.11. Reactualizarea Planului de Urbanism 

General 
PUG reactualizat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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Fișe de proiecte/inițiative locale prioritare 

Modernizarea tramei stradale de la nivelul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Modernizarea/reabilitarea tuturor 

străzilor din cadrul localităților 

componente pentru îmbunătățirea 

condițiilor de transport, fluidizarea 

traficului rutier și desfășurarea 

acestuia în condiții optime 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea documentațiilor tehnice 

(expertiză tehnică, documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții 

și/sau studiu de fezabilitate, proiect 

tehnic, analiza cost-beneficiu) 

Obținerea avizelor 

Pregătirea cererii de finanțare și 

documentațiilor conexe 
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Înființarea unei centuri ocolitoare a municipiului Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local/ Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Construirea unei centuri ocolitoare 

pentru evitarea zonelor urbane, 

facilitând traficul pe distanțe lungi 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea documentațiilor tehnice 

(expertiză tehnică, documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții 

și/sau studiu de fezabilitate, analiza 

cost-beneficiu) 

Obținerea Certificatului de urbanism 

eliberat la faza D.T.A.C. 

Obținerea avizelor 

Pregătirea cererii de finanțare și 

documentațiilor conexe 
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Amenajarea/reabilitarea aleilor pietonale din cadrul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea aleilor pietonale în toate 

localitățile 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Proiect Tehnic 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea unor parcări în cadrul tuturor localităților componente 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea unor parcări în cadrul 

tuturor localităților componente 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Documentații de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenție, Proiect Tehnic, studii 

de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea unor parcări de tip park and ride la intrarea în localitățile 

municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea de parcări de tip park and 

ride în cadrul stațiunilor 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Proiect Tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amplasarea unor stații de încărcare pentru mașinile electrice 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amplasarea unor stații de încărcare 

pentru mașinile electrice în cadrul 

municipiului, inclusiv în stațiunile 

aferente acestuia 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Proiect Tehnic 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Sistematizarea pe verticală a municipiului Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Sistematizarea pe verticală a 

localităților componente ale 

municipiului Mangalia și modernizarea 

rețelei urbane 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Documentațiilor de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenții, Proiect 

Tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea trecerilor de pietoni din municipiu 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea trecerilor de pietoni din 

municipiu și localitățile componente 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Studiului de fezabilitate, 

Proiectului Tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea de scuaruri și sensuri giratorii în cadrul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea de scuaruri și sensuri 

giratorii în cadrul municipiului 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Studiului de fezabilitate, 

Proiectului Tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Înființarea străzilor cu sens unic în cadrul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Înființarea străzilor cu sens unic în 

cadrul municipiului pentru fluidizarea 

traficului 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Studiului de fezabilitate, 

Proiectului Tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Reabilitarea/modernizarea căilor de acces 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Reabilitarea/modernizarea căilor de 

acces către zonele rezidențiale și 

zonele industriale ale municipiului 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Documentațiilor de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenții, Proiectului 

Tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Implementarea unui sistem de monitorizare și control în cadrul parcărilor 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Implementarea unui sistem de 

monitorizare și control în cadrul 

parcărilor din municipiul Mangalia 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentațiilor tehnice 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Achiziția/reabilitarea stațiilor de autobuz din cadrul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Achiziția/reabilitarea stațiilor de 

autobuz din cadrul municipiului 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Studiului de fezabilitate, 

Proiectului Tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Intabularea străzilor din cadrul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Realizarea de măsurători topografice, 

relevee în vederea intabulării străzilor 

din cadrul municipiului 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentațiilor tehnice 
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Intabularea imobilelor din domeniul public și privat 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Realizarea de măsurători topografice, 

relevee în vederea intabulării 

imobilelor aflate atât în domeniul 

public, cât și în domeniul privat în 

cadrul municipiului Mangalia 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentațiilor tehnice 
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Lucrări sistematice de cadastru 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Lucrări sistematice de cadastru în 

cadrul Programului național de 

cadastru și carte funciară a lucrărilor 

de înregistrare sistematică inițiate de 

unitățile administrativ-teritoriale 

pentru sectoarele cadastrale 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentațiilor tehnice 
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Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Actualizarea Planului Urbanistic 

General al municipiului Mangalia 

Domeniu Infrastructură, Urbanism 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentațiilor tehnice, 

studiilor de teren 

Obținerea avizelor 
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Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru lotizarea cartierului 

rezidențial al stațiunii Cap Aurora 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 

pentru lotizarea cartierului rezidențial 

al stațiunii Cap Aurora 

Domeniu Infrastructură, Urbanism 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentațiilor tehnice, 

studiilor de teren 

Obținerea avizelor 
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Refacerea mobilierului urban 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Modernizarea mobilierului urban 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Proiect Tehnic 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Promovarea infrastructurii verzi în stațiunea Neptun-Olimp 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia, stațiunea 

Neptun-Olimp 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Promovarea infrastructurii verzi în 

stațiunea Neptun-Olimp 

Domeniu Infrastructură, Mediu 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Elaborare Plan de marketing 
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Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public al municipiului 

Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Reabilitarea și modernizarea 

sistemului de iluminat public al 

municipiului Mangalia 

Eficientizarea energetică a sistemului 

de iluminat public 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Proiect Tehnic 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Dezvoltarea centrului civic al municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea centrului civic al 

municipiului Mangalia 

Crearea unui spațiu armonios, 

amenajarea spațiilor verzi, aleilor 

Domeniu Infrastructură, Mediu 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, studii 

de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Modernizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică 

(SACET) în Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Modernizarea Sistemului de 

Alimentare Centralizată cu Energie 

Termică (SACET) în Mangalia 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Proiect Tehnic 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Reabilitarea/extinderea rețelelor tehnico-edilitare 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Reabilitarea sau extinderea tuturor 

rețelelor tehnico-edilitare din cadrul 

municipiului: sistemul de alimentare 

cu apă, rețeaua de canalizare, sistemul 

de distribuție a gazelor naturale, 

sistemul de iluminat public 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Documentații de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții, Proiect 

Tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Modernizarea sistemului de iluminat public  

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Societăți 

private/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Reabilitarea sistemului de iluminat 

public, încadrarea în obiectivele 

proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a sistemului de iluminat 

public din municipiul Mangalia prin 

extinderea și modernizarea rețelei de 

iluminat public” 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Proiect Tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amplasarea de totemuri la intrările în municipiu 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amplasarea de totemuri la intrările în 

municipiu 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea unui Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 
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Înființare cimitir 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Înființarea unui cimitir în cadrul 

municipiului 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, 

Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, 

studii de teren 

Obținere avize 

  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

144 

Capitolul 6. Instituții locale 

6.1. Prezentare 

 

Instituțiile publice au un rol important în cadrul municipiului Mangalia 

deoarece prin intermediul acestora administrația locală își îndeplinește funcțiile 

sale. De asemenea, procesele economice în economia de piață, precum și în alte 

tipuri de economii, sunt influențate de administrație prin intermediul sectorului 

public. 

Sfera de cuprindere a instituțiilor publice este vastă, acestea acționând 

practic în toate domeniile vieții economice sau sociale. De asemenea, una dintre 

caracteristicile cele mai importante ale economiilor este expansiunea sectorului 

public. Un teritoriu, prin intermediul instituțiilor de care dispune sau prin 

intermediul întreprinderilor a acționat, în funcție de politica urmată în diferite 

perioade, asupra redistribuirii produsului intern brut în economie, a influențat 

pozitiv sau negativ desfășurarea anumitor activități. 

La nivel local, în cadrul instituțiilor publice se curpind următoarele: 

autoritățile unităților administrativ-teritoriale, instituțiile publice și serviciile 

publice de interes local, cu personalitate juridică, indiferent de modul de 

finanțare a activității acestora. Domeniile în care acționează instituțiile publice 

sunt următoarele: domeniul social-cultural, respectiv învățământ, sănătate, 

asistență socială, sport și tineret, domeniul apărării naționale, domeniul ordinii 

publice, domeniul autorității publice, domeniul economic, organizarea 

controlului financiar preventiv și auditul intern. 
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În cadrul municipiului Mangalia se regăsesc următoarele instituții: 

 Primăria Municipiului Mangalia 

 

 

 Primăria municipiului Mangalia reprezintă o structură funcțională cu 

activitate permanentă, care pentru a asigura ducerea la îndeplinire a obiectivelor 

colaborează cu ministere, organe ale administrației locale și județene, organisme 

guvernamentale și nonguvernamentale, precum și alte organe de specialitate. 

 Instituțiile de învățământ din cadrul municipiului 

 Spitalul Municipal Mangalia 

 Poliția locală: Poliția municipiului Mangalia, Poliția stațiunii 

Neptun 

 Liga Navală Română Filiala Mangalia - Cercul Militar Mangalia 

Aici îşi au sediile mai multe organizaţii militare: Asociaţia Veteranilor de 

Război; Uniunea Militară a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere; Liga 

Maiştrilor Militari de Marină, Liga Navală, dar și ONG-uri, precum Clubul Artelor 

SOLTERIS, Subfiliala Mangalia a Asociației Naționale CULTUL EROILOR „Regina 
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Maria” sau formații cultural-artistice și sportive, ca Teatrul pentru Copii „Magic”, 

Cercul de Șah” sau bibioteca Garnizoanei Mangalia. 

 Biblioteca municipală 

Biblioteca Municipală Mangalia, amplasată în centrul orașului, lângă 

Monumentul Eroilor și Casa de Cultură, a fost înființată în anul 1956, având ca 

sediu, la acea dată, o mică încăpere în vechiul local al Casei de Cultură Mangalia.  

Pe perioada de reconstrucție a Casei de Cultură, biblioteca a fost mutată în 

incinta blocului IGAF, revenind în anul 1964 în noul sediu al Casei de Cultură 

Mangalia. În anul 1994 a fost mutată într-un spațiu de la parterul blocului M de 

pe Sos. Constanței, unde a activat până în anul 2018, la mutarea în actualul sediu. 

Biblioteca Municipală Mangalia dispune de un fond de carte de peste 

50.000 volume. 

 Biblioteca franceză 

 

 

Înființată în anul 1992 în urma unui parteneriat cultural între Mangalia și 

Charleville-Mezieres, Biblioteca Franceză, amplasată în Mangalia, poartă numele 

cunoscutului poet francez Arthur Rimbaud, punând la dispoziția cititorilor o 

colecție unică de cărți în limba franceză. 
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Printre cărțile din bibliotecă există zeci de volume valoroase, dicționare, 

enciclopedii, albume de pictură, istorii literare, romane clasice pentru copii și 

adulți. 

Biblioteca Franceză propune în fiecare an activități diverse în limba 

franceză, precum: cursuri de conversație pentru copii, ateliere creative, 

prezentări de carte, toate acestea având ca scop prezentarea culturii și literaturii 

franceze. 

 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 din activitatea portului militar Mangalia în 

perioada anilor 1952-2000. 

Muzeul Marinei Mangalia pune la dispoziţia vizitatorului o impresionantă 

colecţie de tehnică de navigaţie şi obiecte de patrimoniu, care redau fidel istoria 
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recentă a Marinei militare, pe parcursul a două moderne spaţii expoziţionale şi a 

unei biblioteci tematice. În cadrul expoziţiei se găsesc obiecte aparţinând 

colecţiilor de arme sub apă, prezentate în detaliu, secţiuni ale unor torpile ce au 

fost în dotarea trupelor marinei Garnizoanei Mangalia. În curtea din faţa clădirii 

muzeale sunt expuse piese dintr-o impresionantă colecţie de artilerie navală şi 

antiaeriană, dominată de masivul tun de 130 mm, care a aparţinut artileriei de 

coastă. 

• Muzeul de arheologie Callatis 

 

 

Cetatea Callatis a fost întemeiată, conform izvoarelor literare antice, la 

sfârşitul sec. VI a.Chr., de către coloniştii dorieni veniţi din Heracleea Pontică. 

Cetatea a fost ridicată la porunca unui oracol pe locul unei aşezări getice numită 

Cerbatis sau Acervetis. Materialele arheologice, descoperite până în prezent la 

Mangalia, nu sunt însă mai vechi de sec. IV a.Chr. În sec. IV a.Chr., oraşul-cetate a 

fost cucerit de macedoneni, iar în sec. I a.Chr. a intrat sub stăpânire romană. 

Callatisul a fost distrus la  începutul sec. VII p.Chr de avari şi slavi. 
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Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia pune la dispoziţia publicului 

vizitator o variată ofertă culturală, începând cu exponatele aflate în expoziţia 

permanentă a muzeului, continuând cu monumentele arheologice aflate în zona 

municipiului Mangalia și terminând cu numeroasele activități cultural-științifice 

organizate la sediul muzeului callatian. 

În expoziţia de bază a muzeului publicul vizitator poate remarca 

numeroase fragmente arhitectonice (coloane, capiteluri, arhitrave, frize cu 

metope, cornişe cu bucranii etc.), diverse vase ceramice (amfore, hidrii, 

kantharos, lekythos), opaiţe, apeducte, statuete de tip Tanagra, vase din sticlă, 

stele funerare, inscripţii, reprezentări ale unor divinităţi, podoabe, bijuterii, 

monede, obiecte din metal etc. 

Intrând în muzeu, vizitatorii mai pot vedea vestitul mormânt cu papirus, 

datând din secolul IV a.Chr., cercetat în anul 1959, restaurat şi conservat în 

cadrul expoziţiei de bază a muzeului. Mormântul fusese acoperit cu trei lespezi 

de piatră, iar în interiorul său a fost descoperit un papirus scris în limba greacă. 

Mormântul era înconjurat de un ring de piatră care se poate observa şi astăzi. 

Papirusul este singurul artefact de acest fel descoperit în România și este cel mai 

vechi din Europa. În august 2011 a fost recuperat de la Moscova de către dr. Ion 

Pâslaru și dr. Sorin Marcel Colesniuc. 

În faţa muzeului se află expuse, în aer liber, fragmente arhitectonice 

(coloane, capiteluri, arhitrave) din perioada antică, iar în parcul aflat în spatele 

clădirii muzeului se află, de asemenea, numeroase fragmente arhitectonice, dar şi 

un rug de incineraţie. 

La aproximativ 50 de metri de muzeu, către centrul oraşului, se află 

expuse, în parcul arheologic municipal, alte coloane antice şi diverse fragmente 

arhitectonice, precum şi sarcofage din perioada romană. 

• Casa de Cultură Mangalia 

Operă unicat a arhitectului Nicolae Vlădescu, Casa de Cultură Mangalia 

(1959–1962) este un proiect realizat inițial doar pe jumătate, din lipsă de 

fonduri. A îndeplinit funcţia de sală de conferinţe şi cinematograf, neavând spaţii 

specializate (sală de dans, săli de repetiţii, ateliere pentru decoruri şi recuzită). 

Mozaicul mural Geneze este semnat de maestrul Jules Perahim şi Mac 

Constantinescu. Suprafaţa de peste 300 mp a mozaicului făcea din acesta cel mai 

mare mozaic mural din ţările socialiste din spaţiul ex sovietic. Compusă din 

3.150.000 de piese ceramice colorate pătrate cu latura 2×2 cm, această lucrare a 
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provocat mari controverse fiind contestată de autorităţi, deoarece nu conţine nici 

un simbol comunist (seceră, ciocan, roată dinţată, tractor, motor, schelă etc.). 

Lucrarea reprezintă elementele vieţii: apa, pământul, aerul şi soarele, la care se 

adaugă simbolul existenţei umane: copilul (viaţa). În urma anchetei făcute de 

autorităţi, Jules Perahim şi-a asumat întreaga responsabilitate privind lucrarea, a 

făcut cerere de emigrare şi a plecat în Israel. Pentru cultura românească a fost o 

pierdere grea. Revenit peste ani el se amuza de incompetenţa celor care analizau 

actul artistic. 

 

6.2. Analiza SWOT 

  

 Puncte tari: 

• Sfera de cuprindere a instituțiilor publice este vastă, acestea acționând 

practic în toate domeniile vieții economice sau sociale; 

• Implicarea efectivă a conducerii primăriei municipiului Mangalia în 

procesul de administrație; 

• Existența procedurilor ce reglementează modul de realizare a activităților 

în cadrul instituțiilor locale; 

• Implicarea constantă a primăriei municipiului Mangalia în domeniul 

ordinii publice și siguranței cetățeanului. 

 

Puncte slabe: 

 Existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor 

publici; 

 Dezvoltarea insuficientă a infrastructurilor de servicii publice; 

 Resurse financiare insuficiente destinate modernizării și dezvoltării 

insituțiilor publice locale; 
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 Posibilități reduse de motivare financiară a personalului și de atragere a 

persoanelor cu calificare superioară în structurile instituțiilor locale. 

 

Oportunități: 

• Posibilitatea accesării de finanțări naționale sau europene pentru 

îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 

• Dotarea instituțiilor locale cu echipamente performante (calculatoare, 

imprimante, birouri); 

• Achiziționarea de aplicații informatice pentru toate serviciile din cadrul 

administrațiilor locale în vederea eficientizării procesului de lucru. 

 

Amenințări: 

 Polarizarea insuficientă a punctelor de interes la nivelul municipiului; 

 Numărul mic al instituțiilor de interes local, comparativ cu nevoile 

comunității; 

 Dezvoltarea insuficientă a infrastructurilor de servicii publice. 

 

6.3. Misiune, viziune, obiectivul general de 

dezvoltare, obiective strategice 

 

Instituţiile publice reprezintă ansamblul structurilor organizate, create în 

societate pentru gestionarea afacerilor publice. Instituţiile publice, în sensul 

birocratic pe care îl au în ziua de astăzi, reprezintă singurul mod de organizare 

social-economică a statului care poate face faţă provocărilor modernităţii 

(numărul mare al populaţiei, diversitatea şi complexitatea nevoilor umane ce se 

cer satisfăcute). 
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Principalele obiective ce pot fi urmărite în vederea dezvoltării instituțiilor 

locale pot fi sintetizate astfel: 

- creșterea absorbției fondurilor europene, prin proiectele depuse și 

implementate de autoritățile administrației publice locale, de structuri 

subordonate acestora și de unele servicii publice; 

- utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a tuturor 

resurselor instituțiilor; 

- creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor 

practici în administrația publică și de implementare a măsurilor care 

vizează reforma administrației publice centrale și locale și creșterea 

calității actului administrativ; 

- creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor 

practici în administrația publică, în scopul creșterii calității actului 

administrativ; 

- creșterea gradului de transparență a activității instituțiilor publice, 

prin informarea continuă cu privire la activitatea instituțiilor și 

furnizarea unui spectru larg de informații de interes public și prin 

implicarea partenerilor sociali în procesul decizional; 

- creșterea capacității de coordonare și de verificare a activității 

serviciilor publice desfășurate în cadrul instituțiilor locale; 

- creșterea eficienței comunicării interne în cadrul instituțiilor locale; 

- reabilitarea, modernizarea și dotarea corespunzătoare a instituțiilor 

locale din cadrul municipiului; 

- creșterea accesului la sistemul educațional prin reabilitarea 

infrastructurii publice de învățământ – construirea unor noi unități de 

învățământ, reabilitarea celor existente; 

- digitizarea administrației publice prin crearea și dezvoltarea unor 

platforme digitale, baze de date și biblioteci virtuale. 
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6.4. Programe și proiecte prioritare de dezvoltare 

locală 

 

Pentru perioada 2022-2027, pentru municipiul Mangalia au fost propuse 
următoarele programe și proiecte de dezvoltare a instituțiilor locale: 
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Tabelul nr. 7. Programe și proiecte de dezvoltare a instituțiilor locale 

DIRECȚIA STRATEGICĂ: DEZVOLTAREA INSTITUȚIILOR LOCALE 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) ÎNFIINȚAREA, REABILITAREA, DEZVOLTAREA, EXTINDEREA ȘI/SAU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURAL – EDUCATIVE 

LA NIVELUL ÎNTREGULUI MUNICIPIU, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1. Reabilitarea și modernizarea sediului 

primăriei  

 

Spațiu rebilitat și modernizat 

Valoarea investiției 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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1.2. Reabilitarea căminului cultural și dotarea 

corespunzătoare a acestuia, pentru desfășurarea 

diverselor evenimente ale comunității 

Cămin cultural modernizat 

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

1.3. Reabilitarea unităților de învățământ din 

municipiu 

Numărul de  unități de învățământ 

reabilitate 

Număr de elevi/copii beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

1.4. Reabilitarea unităților medicale din cadrul 

municipiului 
Numărul de unități reabilitate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare privată 
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1.5. Organizarea de cursuri de formare pentru 

angajații instituțiilor publice 
Numărul de cursuri organizate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 
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Fișe de proiecte/inițiative locale prioritare 

Reabilitarea instituțiilor locale din cadrul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Modernizarea și reabilitarea 

instituțiilor locale din cadrul 

municipiului Mangalia 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Reabilitarea infrastructurii publice de învățământ 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Creșterea accesului la sistemul 

educațional prin reabilitarea 

infrastructurii publice de învățământ – 

construirea unor noi unități de 

învățământ, reabilitarea celor 

existente 

Domeniu Infrastructură socială, Învățământ 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Studiului de fezabilitate, a 

Proiectului Tehnic, documentațiilor 

cadastrale 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Demolarea Școlii nr. 5 Gala Galaction 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Demolarea Școlii nr. 5 Gala Galaction 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentației tehnice în 

vederea obținerii autorizației de 

demolare 

Obținere avize 
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Reabilitarea termică a instituțiilor locale din cadrul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Reabilitarea termică a instituțiilor 

locale din cadrul municipiului 

Mangalia 

Creșterea eficienței energetice a 

clădirilor publice 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare documentații tehnice (audit 

energetic, expertiză tehnică, 

documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenții) 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Callatis Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Creșterea eficienței energetice a 

Liceului Teoretic Callatis Mangalia 

Domeniu Infrastructură socială, Învățământ 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, a Proiectului 

Tehnic, a studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Creșterea eficienței energetice a Școlii Sf. Andrei 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Creșterea eficienței energetice a Școlii 

Sf. Andrei 

Domeniu Infrastructură socială, Învățământ 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, a Proiectului 

Tehnic, a studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Creșterea eficienței energetice a Grădiniței nr. 3 Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Creșterea eficienței energetice a 

Grădiniței nr. 3 Mangalia 

Domeniu Infrastructură socială, Învățământ 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, a Proiectului 

Tehnic, a studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Dotarea instituțiilor locale din cadrul municipiului cu panouri fotovoltaice 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Dotarea instituțiilor locale din cadrul 

municipiului cu panouri fotovoltaice 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Studiului de fezabilitate, 

Documentației de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenții 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de Cultură Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Modernizarea, reabilitarea și dotarea 

Casei de Cultură din cadrul 

municipiului Mangalia 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții, Proiectului 

Tehnic 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Digitizarea administrației publice 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Digitizarea administrației publice prin 

crearea și dezvoltarea unor platforme 

digitale, baze de date și biblioteci 

virtuale 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare documentații tehnice 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii și terenuri de sport în cadrul 

instituțiilor de învățământ 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea unor locuri de joacă 

pentru copii și a unor terenuri de sport 

în cadrul instituțiilor de învățământ 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, Proiectului 

Tehnic, documentații cadastrale 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 

  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

168 

Capitolul 7. Dezvoltare socială 

7.1. Prezentare 

  

Serviciile comunitare (sănătate, educaţie și asistență socială) sunt strâns 

legate de nivelul de dezvoltare economică a comunităţii. 

  

Sănătate 

Starea de sănătate a populației este determinată pe de-o parte de accesul 

la sănătate, dat de factorii genetici, de mediu, de dezvoltare economică sau socio-

culturali, iar pe de altă parte de accesul la serviciile de sănătate, care depind 

aproape în totalitate de infrastructura sanitară. 

Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistența medicală de calitate este 

esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și 

prevenție. Trebuie asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui mod de 

viață sănătos și proactiv, favorizarea activităților sociale și prevenția și educația 

medicală. 

Referitor la infrastructura sistemului de sănătate, în urma măsurilor 

legislative, administrative și sociale întreprinse în ultimii ani, s-au realizat unele 

progrese în dezvoltarea de spitale, policlinici, laboratoare; stabilizarea 

personalului medical și paramedical, printr-o mai bună remunerare; 

modernizarea serviciilor de ambulanță și a intervențiilor de urgență; extinderea 

rețelei de asistență medicală și socială, cu accent pe segmentele vulnerabile sau 

defavorizate ale populației. 

La nivelul țării însă, infrastructura sanitară se caracterizează printr-o 

variație importantă a numărului de unități sanitare între regiunile de dezvoltare 

ale țării și între mediul rural și cel urban. 

În cadrul municipiului Mangalia, starea de sănătate a populației este 

monitorizată în cadrul Spitalului Municipal Mangalia. 
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Spitalul Municipal Mangalia este o unitate sanitară de tip pavilionar, 

înfiinţată în anul 1973 prin Decizia nr. 230 din 28 iunie 1973, situat la o distanţă 

de aproximativ 50 km de principala unitate sanitară a judeţului şi deserveşte o 

populaţie de aproximativ 60.000 de locuitori ai oraşului şi ai localităţilor 

limitrofe. 

Spitalul furnizează servicii medicale în regim de spitalizare continuă, 

spitalizare de zi şi ambulatorie, fiind organizat în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 95/2006 – Legea Spitalelor. 

Deoarece spitalul este situat la ţărm de mare, în timpul sezonului estival 

adresabilitatea este cu mult mai mare, prezentându-se pentru acordarea de 

îngrijiri medicale de urgenţă şi turiştii aflaţi în concedii pe litoral. În cadrul 

Spitalului Municipal Mangalia funcționează un Comitet Director format din 

managerul spitalului, directorul medical și directorul financiar-contabil. Spitalul 

Municipal Mangalia dispune de o structură complexă de specialităţi medicale, 

avizată de Ministerul Sănătății și aprobată prin Dispoziția Primarului 

Municipiului Mngalia nr. 693/09.06.2011, având un număr de 295 de paturi 

spitalizare continuă şi 20 paturi spitalizare de zi. Structura pavilionară a 

spitalului cuprinde 5 clădiri, situate în aceeași curte, după cum urmează: 

 Pavilionul A, aflat la o distanță de 250 metri față de Pavilionul B, în care 

funcționează următoarele structuri: 

• Secția obstetrică ginecologie – parter și etaj II; 

• Compartimentul neonatologie – etaj II; 

• Bloc operator obstetrică ginecologie – etaj I; 

• Compartiment ATI – obstetrică ginecologie –etaj; 

• Secția pediatrie – etaj I; 

 Pavilionul B (clădirea principală) în care funcționează următoarele 

structuri: 

• Secția medicină internă, inclusiv compartimentele din cadrul secției – 

etaj I; 

• Secția ortopedie și traumatologie – etaj II, hol dreapta; 
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• Secția sanatorială TBC osteoarticular copii – etaj II, hol stânga; 

• Secția recuperare traumatoogică, vertebra-medulară și neuromotorie 

– etaj III; 

• Secția chirurgie generală, inclusiv compartimentul urologie – etaj IV, 

hol dreapta; 

• Secția ATI – etaj V; 

• Blocul operator chirurgie, ortopedie – etaj V; 

• Compartimentul de Primiri Urgențe – parter; 

• Ambulatoriul integrat: chirurgie generală, neurologie și ortopedie 

traumatologie – parter; 

• Laborator analize medicale – parter; 

• Laborator radiologie și imagistică medicală – parter; 

 Pavilionul C aflat la o distanță de 100 metri față de Pavilionul B, în care 

funcționează următoarele structuri: 

• Dispensar TBC – parter; 

• Cabinet oncologie medicală – etaj I; 

• Ambulatoriul integrat: endocrinologie, oftalmologie, 

dermatovenerologie, ORL – etaj I; 

• Compartiment prevenire și control al infecțiilor nosocomiale – parter; 

• Farmacia cu circuit închis. 

 Pavilion Prosectură aflat la o distanță de 150 metri față de Pavilionul B, în 

care funcționează Serviciul de anatomie patologică. 

 Pavilionul administrativ 

Activitatea tehnico - economică şi administrativă este organizată pe 

servicii, birouri şi compartimente funcţionale conform structurii organizatorice 

stabilită de Comitetul Director. 
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În cadrul Pavilionului administrativ, la parter funcționează: 

• Serviciul ATATI (administrativ, tehnic, aprovizionare, investiții, 

transport); 

• Centrala telefonică; 

• Birou de internări; 

• Compartiment statistică medicală. 

La etajul I al Pavilionului administrativ funcționează: 

• Compartimentul RUNOS; 

• Compartimentul Financiar contabilitate; 

• Secretariat registratură; 

Din total de 295 de paturi, 215 paturi sunt pentru pacienții cu afecțiuni 

acute a căror decontare se efectuează în system DRG, iar diferența de 80 de 

paturi este pentru pacienții cu afecțiuni cronice (secția recuperare 

traumatologică vertebra medulară și neuromotorie – 55 paturi și secția 

sanatorială TBC osteoarticular copii - 25 paturi. Populația arondată spitalului 

municipal Mangalia este reprezentată de aproximativ 60.000 persoane, 

rezultând o medie a paturilor de 3,66 la mia de locuitori, față de media 

europeană a paturilor, care este de 5,6 la mia de locuitori. 

 

Protecție socială 

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 

altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile 

administraţiei publice locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea 

beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

Serviciul Public de Asistenţă Socială se află în subordinea Consiliului Local 

al municipiului Mangalia şi a fost înfiinţat prin H.C.L nr. 248/24.04.2013 în 

scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care 

pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 
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Serviciile sociale oferite de către Serviciul Public de Asistenţă Socială se 

adresează locuitorilor din municipiul Mangalia care se află în situaţie de nevoie 

socială şi care îndeplinesc condiţiile legale de acordare a acestora: copii și familii 

aflate în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu handicap, alte persoane 

aflate în situație de risc, persoane de etnie romă. 

 

7.2. Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

 Gradul bun de acoperire cu cadre medicale a teritoriului municipiului 

Mangalia; 

 Existența Serviciului Public de Asistenţă Socială în cadrul muncipiului 

Mangalia; 

 Existența inițiativelor pentru combaterea riscului de excluziune socială; 

 Evaluarea resurselor umane existente și a nevoilor de formare ale 

persoanelor. 

 

Puncte slabe: 

 Insuficienta valorificare a resurselor umane voluntare în activitatea 

serviciilor sociale; 

 Lipsa unei rețele informaționale menită să asigure comunicarea între 

potențialii parteneri în proiectele de dezvoltare a serviciilor sociale. 

 

Oportunități: 

• Existența fondurilor naționale și europene destinate promovării sănătății 

sau prevenirii îmbolnăvirilor în rândul populației; 
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• Facilitarea accesului familiilor cu copii în dificultate la ajutoare financiare, 

materiale și medicale; 

• Facilitarea accesului copiilor cu risc de separare de familie la servicii 

sociale și medicale; 

• Facilitarea accesului persoanelor vârstince ce domiciliază pe raza 

municipiului la servicii medicale și sociale; 

• Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale în funcție de nevoile 

identificate pentru fiecare categorie dezavantajată; 

• Dezvoltarea economică a municipiului îi va permite mărirea fondurilor 

destinate asistenţei sociale; 

• Existența cadrului legislativ adecvat dezvoltării de noi servicii sociale și 

susținerea acestora de către comunitate; 

• Existenţa programelor naţionale destinate extinderii și modernizării 

reţelelor edilitare. 

 

Amenințări: 

• Tendința de imigrare a cadrelor medicale către țări care asigură un nivel 

superior de salarizare și condiții superioare de muncă; 

• Procedurile birocratice impuse prin legislație îngreunează acreditarea 

serviciilor sociale dezvoltate la nivel local; 

• Incapacitatea de cofinanțare în accesarea fondurilor europene. 
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7.3. Misiune, viziune, obiectivul general de 

dezvoltare, obiective strategice 

  

În domeniul protecției sociale, principalele obiective sunt detaliate în 

funcție de tipologia beneficiarilor și de tipul nevoilor, astfel: 

 Copii și familii aflate în dificultate: 

- Combaterea riscului de excluziune socială a copiilor care provin din 

familii cu probleme sociale, prin facilitarea accesului familiilor cu 

copiii în dificultate la ajutoare financiare, materiale şi medicale; 

facilitarea accesului copiilor cu risc de separare de familie la servicii 

sociale şi medicale; promovarea parteneriatelor cu organizaţiile 

guvernamentale şi neguvernamentale; crearea unei reţele de susţinere 

pentru familiile aflate în dificultate, prin implicarea a cât mai multor 

factori din comunitate în rezolvarea problemelor acestora. 

- Promovarea unui sistem integrat de asistenţă socială pentru copiii 

care provin din familiile cu probleme sociale, prin crearea unei baze 

de date cu copiii care provin din familii cu probleme; însușirea și 

aplicarea cadrului legislativ actual, în vederea abordării integrate a 

stării sociale a familiilor și a copiilor asistați; 

 Persoane vârstnice: 

- Promovarea unui sistem integrat de asistenţă socială pentru 

persoanele vârstnice, prin crearea unei baze de date cu persoanele 

vârstnice care beneficiază de serviciile Serviciul Public de Asistenţă 

Socială, evaluarea socio-economică a acestora; realizarea de studii şi 

cercetări privind persoanele vârstnice; 

- Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice și 

îmbunătățirea calității vieții acestora, prin facilitarea accesului 

persoanelor vârstnice ce domiciliază pe raza municipiului la servicii 

medicale şi sociale; facilitarea accesului persoanelor vârstnice la 

beneficiile sociale conform legislaţiei în vigoare şi la serviciile sociale 

specializate acordate la nivelul municipiului; dezvoltarea de programe 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

175 

cultural – educative, activităţi de petrecere a timpului liber sau 

activităţi recreative; crearea de materiale informative (pliante, etc.); 

 Persoane cu handicap: 

- Combaterea riscului de marginalizare socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale în 

funcţie de nevoile identificate; facilitarea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi la beneficiile sociale conform legislaţiei în domeniu şi 

asigurarea informării beneficiarilor cu privire la serviciile furnizate de 

către Serviciul Public de Asistenţă Socială sau alte instituţii acreditate 

care pot răspunde anumitor nevoi specifice; promovarea 

parteneriatelor cu organizaţii neguvernamentale care activează în 

domeniul asistenţei sociale; 

 Alte persoane aflate în situație de risc: 

- Crearea unui sistem coerent, integrat în ceea ce priveşte activitatea de 

asistenţă socială din municipiu, prin realizarea unei baze de date 

informatizate cu privire la beneficiarii de servicii de asistenţă socială, 

oferite în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială; realizarea unei 

baze de date informatizate cu toţi furnizorii de servicii acreditaţi de la 

nivel local, programele pe care le desfăşoară şi criteriile de admitere în 

cadrul acestora; 

- Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite la nivel local în funcţie 

de nevoile identificate, prin identificarea şi utilizarea unui set de 

indicatori de evaluare a nevoilor comunităţii prin realizarea de studii, 

cercetări, etc.; consultarea cu partenerii acreditaţi, reprezentanţi ai 

beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate în stabilirea 

strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective 

comune în acest sens; folosirea experienţei acumulate şi consultarea 

cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea 

unor obiective concrete cuprinse în planul strategic; referirea 

cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale 

sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei; 

- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale, prin: acordarea 

de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în 

funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate 
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prin stabilirea unor indicatori în acest sens; evaluarea continuă a 

personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestuia; 

asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor 

comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; 

- Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea 

de asistență socială și promovarea bunelor practici în domeniul 

asistenței sociale, prin: realizarea unor campanii de conştientizare şi 

sensibilizare asupra nevoilor sociale existente; identificarea, 

informarea și consilierea persoanelor aflate în risc social; împărtăşirea 

de modele de bună practică cu alţi furnizori de servicii sociale; crearea 

de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor sociale 

furnizate; 

 Persoane de etnie romă: 

- Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile 

în sistemul public de învăţământ, prin: stimularea participării 

preşcolare, şcolare, în rândul copiilor/tinerilor romi prin campanii de 

informare privind importanţa educaţiei; crearea de programe vizând 

sporirea accesului la educaţie a copiilor de etnie romă în creşă, 

grădiniţe, şcoli, centre de zi; aplicarea de măsuri pentru acordarea 

locurilor speciale pentru elevii de etnie romă, la admiterea în 

învăţământul liceal, profesional, postliceal şi superior. 

- Stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor 

aparţinând minorităţii romilor şi creşterea atractivităţii pentru 

investiţii, prin: informarea comunităţii locale cu privire la oferta 

locurilor de muncă disponibile pe piaţa muncii; stimularea creşterii 

ocupării forţei de muncă şi a ratei de participare a şomerilor la 

cursurile de formare profesională; 

- Stimularea măsurilor de promovare a sănătăţii care să contribuie la 

creşterea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor la 

serviciile de sănătate publică şi la creşterea speranţei de viaţă, prin: 

identificarea persoanelor de etnie romă care nu sunt înscrişi la 

medicul de familie şi demararea procesului de înscriere; asigurarea 

serviciilor de planificare familială, organizarea de acţiuni de 

informare, educare, comunicare pe teme de planificare familială, 
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distribuirea de materiale educative pe teme de planificare familială, 

însoţirea femeilor care acceptă metodele de planificare familială la 

serviciile medicale de specialitate; organizarea de campanii de 

educaţie sanitară privind prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, 

privind TBC, privind alimentaţia sănătoasă, privind igiena primară; 

facilitarea accesului la asigurări medicale prin acordarea venitului 

minim garantat; informarea populației cu privire la prevederile legale 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, respectiv 

responsabilizarea părinţilor. 

 

7.4. Programe și proiecte prioritare de dezvoltare 

locală 

 

 Pentru perioada 2022-2027, pentru municipiul Mangalia au fost propuse 

următoarele programe și proiecte de dezvoltare socială: 
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Tabelul nr. 8. Programe și proiecte de dezvoltare socială 

DIRECȚIA STRATEGICĂ: INFRASTRUCTURA SOCIO-CULTURALĂ 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) ÎNFIINȚAREA, REABILITAREA, DEZVOLTAREA, EXTINDEREA ȘI/SAU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SOCIO-CULTURALE LA 

NIVELUL ÎNTREGULUI MUNICIPIU, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1. Înființarea unui centru de sănătate: 

-cabinet medicină de familie 

-cabinete medicale de specialitate 

-cabinet stomatologic 

Centru înființat 

Număr de cabinete medicale 

Structura serviciilor medicale prestate 

Număr beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

2) DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR/SERVICIILOR AFERENTE ACTIVITĂȚILOR TEHNICO - EDILITARE ȘI SOCIALE LA NIVELUL 

TERITORIULUI, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

2.1. Reabilitarea și modernizarea sediului 

primăriei  

Spațiu rebilitat și modernizat 

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

2.2.Înființarea/extinderea serviciilor 

comunitare de utilități publice: apă, canalizare, 

salubrizare, gaze naturale, etc. 

Servicii comunitare de utilități publice 

înființate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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2.3.Reactualizarea Planului de Urbanism 

General 
PUG reactualizat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

2.4.Realizarea evidenței cadastrale Evidența realizată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

3) INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA PENTRU PROMOVAREA OPORTUNITĂȚILOR ZONEI 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

3.1.Centru de informare și promovare conectat 

la sistemele regionale și naționale 
Centru de informare înființat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

3.2.Înființarea de centre publice de acces la 

internet 
Nr. centre înființate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

3.3.Pagina web a primăriei 
Pagina web realizată 

Număr accesări 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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3.4.Publicație locală cu apariție lunară 
Publicație realizată 

Număr cititori 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

3.5.Post de radio local 
Post de radio înființat 

Număr ascultători 
Finanțare Externă 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ: RESURSE SOCIO-UMANE 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI FORMATIVE PENTRU ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1. Organizarea de cursuri de formare 

profesională continuă în domeniile educațional, 

cultural, sanitar, social, etc. 

Număr cursuri de formare organizate 

Număr absolvenți 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

1.2. Organizarea de traininguri (instruiri, 

seminarii, ateliere de lucru) în domeniul 

managementului de proiect (inițiere, scriere, 

implementare, monitorizare și evaluare) 

Număr de persoane instruite 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

2) CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLICARE A TINERILOR ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII PRIN DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ȘI 

SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ CU ONG-URI DE TINERET DIN ȚARĂ ȘI DIN STRĂINĂTATE, ACTIVE ÎN DOMENII CA: SOCIAL, CULTURAL, 

SPORT, PROTECȚIA MEDIULUI, EDUCAȚIE CIVICĂ, TURISM, ETC. 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

2.1.Înființarea de ONG-uri pentru tineret și 

afilierea acestuia la rețele naționale și 

internaționale active în domenii ca: social, 

cultural, sportiv, protecția mediului, educație 

civică, turism, dezvoltare comunitară și altele. 

Număr ONG-uri înființate 

Număr de parteneriate încheiate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

3) SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURILE ȚINTĂ BAZATE PE ANALIZAREA ȘI IDENTIFICAREA CORECTĂ A NEVOILOR SPECIFICE 

(PERSOANE VÂRSTNICE, COPII AFLAȚI ÎN DIFICULTATE, FEMEI VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE, COMUNITATEA ROMĂ) 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

3.1.Înființare serviciu public de asistență socială 
Serviciu înființat 

Număr beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

3.2.Fundație umanitară pentru ocrotirea 

persoanelor aflate în dificultate 
Fundație înființată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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3.3.Servicii de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice 

Serviciu înființat 

Număr beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

 

3.4.Programe de integrare/reintegrare pentru 

grupuri dezavantajate (persoane aflate în 

dificultate, victime ale violenței domestice) 

Programe inițiate 

Număr beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

187 

OBIECTIV STRATEGIC: 

4) MENȚINEREA ȘI INTEGRAREA TINERILOR ÎN VIAȚA SOCIAL - ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI PRIN ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE 

EDUCARE ȘI FORMARE CARE SĂ CONDUCĂ LA O ABSORBȚIE A ACESTORA PE PIAȚA MUNCII ȘI SĂ RĂSPUNDĂ OPORTUNITĂȚILOR DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ (ACTIVITĂȚI MEȘTEȘUGĂREȘTI, TURISM, AGRICULTURĂ, CREȘTEREA ANIMALELOR, ETC.). 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

4.1.Descoperirea, susținerea și fructificarea 

talentelor individuale în municipiu 
Număr de copii sprijiniți 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

4.2.Acțiuni de promovare a spiritului asociativ Număr de acțiuni de promovare 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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4.3.Organizarea de activități de consiliere 

profesională și plasare a forței de muncă 

Număr de persoane consiliate 

Număr de persoane plasate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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Fișe de proiecte/inițiative locale prioritare 

Dotarea blocului operator și a secției ATI din cadrul Spitalului Municipal 

Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Asociațiile de 

proprietari/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Achiziționarea de echipamente și 

aparatură medicală pentru dotarea 

blocului operator și a sectiei ATI din 

cadrul Spitalului municipiului Mangalia 

Domeniu Sănătate, Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Bugetul Consiliului Județean, Finanțare 

externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare documentații tehnice 

Pregătirea cererii de finanțare și 

documentații conexe 
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Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Creșterea eficienței energetice a Spitalului 

Municipal Mangalia 

Domeniu Infrastructură socială, Sănătate 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Bugetul Consiliului Județean, Finanțare 

externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, a Proiectului 

Tehnic, a studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Extinderea Spitalului Municipal Mangalia în stațiunea Neptun 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Asociațiile de 

proprietari/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Extinderea Spitalului Municipal Mangalia 

în stațiunea Neptun 

Domeniu Sănătate, Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Bugetul Consiliului Județean, Finanțare 

externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare Studiu de fezabilitate, 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții, Proiect Tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătirea cererii de finanțare și 

documentații conexe 
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Înființarea unei maternități în cadrul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Asociațiile de 

proprietari/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Înființarea unei maternități în municipiul 

Mangalia, secțiile neonatologie, pediatrie, 

ginecologie fiind esențiale în cadrul 

municipiului 

Domeniu Sănătate, Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Bugetul Consiliului Județean, Finanțare 

externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare Studiu de fezabilitate, 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții, Proiect Tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătirea cererii de finanțare și 

documentații conexe 
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Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale din cadrul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Asociațiile de 

proprietari/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Reabilitarea termică a clădirilor 

rezidențiale din cadrul municipiului 

Mangalia 

Creșterea eficienței energetice a clădirilor 

rezidențiale 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare documentații tehnice (audit 

energetic, expertiză tehnică, documentație 

de avizare a lucrărilor de intervenții) 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Dotarea clădirilor rezidențiale din cadrul municipiului cu panouri fotovoltaice 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Asociațiile de 

proprietari/ Executivul primăriei/ 

Consiliul Local 

Rezultate așteptate Dotarea clădirilor rezidențiale din cadrul 

municipiului cu panouri fotovoltaice 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare documentații tehnice (studiu de 

fezabilitate, documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții) 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Dotarea Direcției Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Dotarea Direcției Asistență Socială din 

cadrul Primăriei municipiului Mangalia cu 

echipamente IT, respectiv calculatoare și 

licențe și sistem de gestionare a datelor cu 

caracter social 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentațiilor tehnice 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Racordarea la agentul termic a clubului pensionarilor din municipiul Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Racordarea la agentul termic a clubului 

pensionarilor din cadrul municipiului 

Mangalia, aflat în subordinea Direcției 

Asistență Socială 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentațiilor tehnice 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Dotarea clubului pensionarilor cu sistem de supraveghere video și audio 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Dotarea clubului pensionarilor din cadrul 

municipiului Mangalia cu sistem de 

supraveghere video și audio 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentațiilor tehnice 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea unui adăpost de noapte 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Schimbarea destinației imobilului Baia 

Comunală în adăpost de noapte 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, Proiectului 

Tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Construirea unor locuințe sociale, Strada M. I. Dobrogeanu 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Construirea unor locuințe sociale pe 

Strada M. I. Dobrogeanu pentru sprijinirea 

persoanelor vulnerabile din punct de 

vedere al excluziunii sociale 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare Studiu de fezabilitate, 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții, Proiect Tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Finalizarea lucrărilor aferente blocurilor de locuințe de pe Strada Costache 

Negruzzi și Strada M. I. Dobrogeanu 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Finalizarea lucrărilor aferente blocurilor 

de locuințe de pe Strada Costache 

Negruzzi și Strada M. I. Dobrogeanu, 

lucrări reprezentând racordarea la 

energie electrică, termică, la sistemul de 

alimentare cu apă, rețeaua de canalizare, 

sistematizare pe verticală 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare Expertiză tehnică 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Construirea a 16 unități locative destinate închirierii pentru specialiștii în 

medicină 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Construirea a 16 unități locative destinate 

închirierii pentru specialiștii în medicină 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare Studiu de fezabilitate, 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții, Proiect Tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Creșterea siguranței publice în cadrul municipiului Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Creșterea siguranței publice în cadrul 

municipiului Mangalia 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare documentații tehnice 
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Capitolul 8. Educație și formare 

8.1. Prezentare 

 

Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru funcționarea 

adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un proces premergător intrării 

pe piața forței de muncă. Educația trebuie tratată ca un proces care pregătește 

generațiile tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, 

încurajând inovația, meritocrația, gândirea critică constructivă, curiozitatea, conduita și 

emanciparea. 

Accesul și participarea la educație de calitate presupun accesul tuturor copiilor la 

educație timpurie, învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, care să conducă 

la rezultate relevante și eficiente, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți 

care dețin competențe profesionale relevante, care să faciliteze angajarea la locuri de 

muncă decente și antreprenoriatul. Educația de calitate asigură faptul că toți elevii 

dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării 

durabile. 

O altă variabilă importantă în procesul educațional este „bunăstarea elevului”. Pe 

lângă procesul educativ, școala prezintă pentru elevi prima interacțiune cu societatea și 

această experiență are o influență profundă în atitudinea și conduita lor. 

Din cauza nivelului scăzut al salarizării personalului didactic (aspect parțial 

corectat în ultimii anii) și a condițiilor uneori grele de lucru, calitatea învățământului 

lasă încă mult de dorit. 

 În municipiul Mangalia își desfășoară activitatea șase grădinițe și cinci școli 

generale, care asigură accesul la sistemul de învățământ a persoanelor din teritoriu, 

respectiv: 

• Grădinița cu program prelungit nr. 1 Mangalia; 

• Grădinița cu program normal nr. 2 Mangalia; 

• Grădinița cu program prelungit nr. 3 Mangalia; 
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• Grădinița cu program normal nr. 4 Mangalia; 

• Grădinița cu program prelungit nr. 5 Neptun; 

• Grădinița cu program prelungit nr. 7 Mangalia; 

• Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” Mangalia; 

• Școala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia; 

• Școala Gimnazială nr. 1 Mangalia; 

• Școala Gimnazială nr. 3 Mangalia; 

• Școala Gimnazială nr. 4 Neptun. 

 În cadrul municipiului Mangalia există trei unități de învățământ liceal, respectiv 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia și Colegiul 

Economic Mangalia. Cele trei licee asigură pregătirea în domeniile principale cerute pe 

piața economică: comerț, industrie, limbi străine și turism. 

De asemenea, în cadrul municipiului se regăsește și o unitate de învățământ 

particulară, respectiv Școala Postliceală „FEG EDUCATION” Mangalia. 

În prezent, în Mangalia, singura instituție care desfășoară activități de 

învătațământ superior este Fundația Universitară Dunăre - Marea Neagră, în colaborare 

cu Universitatea Ecologică din București. 

În cadrul unităților de învățământ din municipiul Mangalia învață un total de 

6.318 elevi, distribuția acestora pe niveluri de educație fiind prezentată în următorul 

tabel: 
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Tabelul nr. 9. Populația școlară pe niveluri de educație în cadrul municipiului 

Mangalia 

Nivel de educație Număr persoane 

Copii înscriși în creșe 80 

Copii înscriși în grădinițe 898 

Elevi înscriși în învățământul primar (inclusiv învățământul 

special) 1712 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 1319 

Elevi înscriși în învățământul liceal 
1535 

Elevi înscriși în învățământul profesional 
364 

Elevi înscriși în învățământul postliceal 
375 

Elevi înscriși în învățământul de maiștri 
35 

Total 6318 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 
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8.2. Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

 În municipiul Mangalia își desfășoară activitatea șase grădinițe, cinci școli 

generale și trei unități de învățământ liceal; 

 Management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ; 

 Evaluarea continuă a personalului și a nevoilor de formare a acestuia; 

 Interesul cadrelor didactice pentru perfecționare și formare continuă; 

 Promovabilitate ridicată și rezultate bune obținute în urma participării elevilor 

la concursuri și competiții școlare. 

 

Puncte slabe: 

 Reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii; 

 Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional; 

 Motivaţia redusă a unor elevi pentru realizarea de performanţe şcolare şi 

profesionale; 

 Păstrarea metodelor de predare tradiţională cu accent pe teoretizare şi 

transmitere de cunoştinţe, în defavoarea formării şi dezvoltării la elevi a 

depriderilor şi competenţelor; 

 Utilizarea insuficientă a echipamentelor moderne în procesul educativ. 

 

Oportunități: 

 Accesarea unor fonduri externe pentru achiziționarea de echipamente 

electronice în unitățile de învățământ; 
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 Pregătirea cadrelor didactice pentru o societate informaționalizată; 

 Reabilitarea/modernizarea unităților de învățământ existente; 

 Dezvoltarea unor unități de învățământ universitar; 

 Lansarea programelor comunitare de către UE pentru a spijini dezvoltarea 

domeniului resurselor umane; 

 Calificarea, instruirea și perfecționarea persoanelor ocupate în domeniul 

turismului. 

 

Amenințări: 

 Lipsa informării corespunzătoare a populației asupra programelor europene și 

naționale din domeniul resurselor umane; 

 Degradarea stării fizice a unităților de învățământ din cadrul municipiului; 

 Insuficienta valorificare pe piața muncii a absolvenților ce termină dtudiile în 

cadrul municipiului. 

 

8.3. Misiune, viziune, obiectivul general de dezvoltare, 

obiective strategice 

 

 Educația are implicații semnificative în prosperitatea economică a fiecărui 

individ în parte, a fiecărei comunități, a fiecărei națiuni. Tehnologiile și evoluția lor 

rapidă au modificat mediul de afaceri, procesele de producție și au dus concurența de la 

nivel local la nivel mondial. O forță de muncă bine educată este crucială în lumea 

contemporană. Astfel, educația a devenit treptat una dintre cele mai mari afaceri la nivel 

mondial și sectorul privat a preluat treptat o mare parte din responsabilitatea educației 

pe tot parcursul vieții. 
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 De asemenea, educația rămâne principala cale prin care valorile și tradițiile se 

transmit din generație în generație, se modelează pentru a reflecta evoluțiile culturale și 

economice și se ancorează în realitățile sociale contemporane. 

 Un alt rol al educației este cel social. Educația oferă fiecărui individ oportunitatea 

de a acumula cunoștințele și de a își dezvolta atitudinile și abilitățile necesare pentru a 

deveni un cetățean informat și activ, care contribuie la propășirea comunității sale și a 

națiunii. Educația asigură astfel stabilitatea și dezvoltarea socială. 

 Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru funcționarea 

adecvată a unei societăți durabile. Dintre cele mai semnificative oportunități și 

perspective în dezvoltarea serviciilor de învățământ precizăm următoarele: 

- adaptarea ofertei educaționale a unităților de învățământ la cerințele 

învățământului modern; 

- creșterea accesului la sistemul educațional prin reabilitarea infrastructurii 

publice de învățământ – construirea unor noi unități de învățământ, 

reabilitarea celor existente; 

- colaborarea școală – comunitate în domeniul educațional, prin implicarea 

tuturor factorilor educaționali; 

- creșterea interesului pentru integrarea în comunitate, a spiritului de 

inițiativă și implicarea tuturor cursanților în desfășurarea activităților 

instructiv-educative; 

- accesarea unor programe cu finanțare externă și realizarea unor parteneriate 

cu mediul de afaceri, în vederea reabilitării, modernizării și dotării cu 

mobilier și echipamente a unităților de învățământ; 

- accesarea unor fonduri externe pentru achiziționarea de echipamente 

electronice în unitățile de învățământ; 

- participarea la cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice; 

- reabilitarea infrastructurii educaționale existente, prin amenajarea unui 

campus preuniversitar în cadrul municipiului Mangalia. 
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8.4. Programe și proiecte prioritare de dezvoltare 

locală 

 

 Pentru perioada 2022-2027, pentru municipiul Mangalia au fost propuse 
următoarele programe și proiecte de dezvoltare a domeniului educației:
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Tabelul nr. 10. Programe și proiecte de dezvoltare a domeniului educației 

DIRECȚIA STRATEGICĂ: DEZVOLTAREA INSTITUȚIILOR LOCALE 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) ÎNFIINȚAREA, REABILITAREA, DEZVOLTAREA, EXTINDEREA ȘI/SAU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIVE LA 

NIVELUL ÎNTREGULUI MUNICIPIU, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1. Reabilitarea/modernizarea unităților de 

învățământ din municipiu 

 

Numărul de  unități de învățământ 

reabilitate 

Număr de elevi/copii beneficiari 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare privată 
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1.2. Creșterea eficienței energetice pentru 

unitățile de învățământ din municipiu 
Numărul de unități eficientizate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

1.3. Amenajarea de locuri de joacă în cadrul 

instituțiilor de învățământ 
Numărul de locuri de joacă amenajate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare privată 

1.4. Amenajarea de terenuri de sport în cadrul 

instituțiilor de învățământ 
Numărul de terenuri amenajate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare privată 
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1.5. Organizarea de cursuri de perfecționare 

pentru angajații unităților de învățământ 
Numărul de cursuri organizate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 
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Fișe de proiecte/inițiative locale prioritare 

Reabilitarea infrastructurii publice de învățământ 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Creșterea accesului la sistemul 

educațional prin reabilitarea 

infrastructurii publice de învățământ – 

construirea unor noi unități de 

învățământ, reabilitarea celor existente 

Domeniu Infrastructură socială, Învățământ 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Bugetul Consiliului Județean, Finanțare 

externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Studiului de fezabilitate, a 

Proiectului Tehnic, documentațiilor 

cadastrale 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Demolarea Școlii nr. 5 Gala Galaction 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Demolarea Școlii nr. 5 Gala Galaction 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Bugetul Consiliului Județean 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea documentației tehnice în 

vederea obținerii autorizației de demolare 

Obținere avize 

  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

215 

Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Callatis Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Creșterea eficienței energetice a Liceului 

Teoretic Callatis Mangalia 

Domeniu Infrastructură socială, Învățământ 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, a Proiectului 

Tehnic, a studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Creșterea eficienței energetice a Școlii Sf. Andrei 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Creșterea eficienței energetice a Școlii Sf. 

Andrei 

Domeniu Infrastructură socială, Învățământ 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, a Proiectului 

Tehnic, a studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Creșterea eficienței energetice a Grădiniței nr. 3 Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Creșterea eficienței energetice a 

Grădiniței nr. 3 Mangalia 

Domeniu Infrastructură socială, Învățământ 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, a Proiectului 

Tehnic, a studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii și terenuri de sport în cadrul 

instituțiilor de învățământ 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea unor locuri de joacă pentru 

copii și a unor terenuri de sport în cadrul 

instituțiilor de învățământ 

Domeniu Infrastructură socială, Învățământ 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Bugetul Consiliului Județean, Finanțare 

externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, Proiectului 

Tehnic, documentații cadastrale 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea unui campus preuniversitar 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea unui campus preuniversitar 

în cadrul municipiului Mangalia 

Reabilitarea infrastructurii educaționale 

existente 

Domeniu Infrastructură socială, Dezvoltare locală, 

Învățământ 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului Local, 

Bugetul Consiliului Județean, Finanțare 

externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare documentații tehnice (studiu de 

fezabilitate, documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții) 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 

  
  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

220 

Capitolul 9. Cultură, culte, sport și 
agrement 

9.1. Prezentare 

 

Obiective culturale 

România are un patrimoniu cultural de mare valoare și atractivitate turistică. În 

total există 29.540 de obiective de patrimoniu înscrise în Lista monumentelor istorice și 

8 situri înscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO. De la cetăți la biserici, de la 

conace la muzee în aer liber, distribuția monumentelor cu valoare arhitecturală și 

istorică este una relativ echilibrată. 

Există la nivelul teritoriului naţional o infrastructură culturală diversificată 

(muzee, săli de spectacole, biblioteci, cămine culturale, case de cultură), cele mai multe 

localuri fiind în domeniul public al statului sau al colectivităţilor locale. Autoritățile care 

au în patrimoniu case de cultură, cămine culturale, colecţii artistice și muzee fac faţă cu 

greutate cheltuielilor de întreţinere a imobilelor. Absenţa politicilor publice de educare 

şi culturalizare a populaţiei a condus treptat la degradarea localurilor infrastructurilor 

culturale. 

Patrimoniul cultural al municipiului Mangalia este reprezentat de următoarele: 

muzee, biblioteci, case de cultură, monumente istorice, situri arheologice. 

În municipiul Mangalia există o concentrare foarte mare a patrimoniului 

construit cu valoare culturală de interes național, conform Legii nr. 5/2000 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone 

protejate și a Listei monumentelor istorice din România (LMI), actualizată în 2015, 

anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu 

modificările ulterioare din 24.12.2015. 

Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate în patru categorii, în 

funcţie de natura lor: 
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I. Monumente de arheologie 

II. Monumente de arhitectură 

III. Monumente de for public 

IV. Monumente memoriale și funerare 

Din punct de vedere valoric, Lista Monumentelor Istorice cuprinde următoarele 

categorii: 

- Grupa A - monumente istorice de valoare națională sau universală; 

- Grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural 

local. 
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Tabelul nr. 11. Lista monumentelor istorice de pe teritoriul muncipiului Mangalia 

Nr. 

crt. 
Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

298 CT-I-s-A-02696 Situl arheologic „Orașul 

antic Callatis” 

Municipiul 

Mangalia 

Între Sanatoriul balnear, 

Casa de Cultură, str. 

Constanței, Geamie și 

intrarea în portul 

comercial 

 

299 CT-I-m-A-02696.01 Cetatea romană și 

romano-bizantină 

Municipiul 

Mangalia 

Între Sanatoriul balnear, 

Casa de Cultură, str. 

Constanței, Geamie și 

intrarea în portul 

comercial 

Sec. I – VII p. Chr., Epoca 

romană și romano-

bizantină 

300 CT-I-m-A-02696.02 Morminte hypogee 

paleocreștine cu 

inscripții 

Municipiul 

Mangalia 

Pe DJ391 spre Albești, în 

zona intersecției cu str. 

Vârtejan, în dreptul 

Fabricii de lapte, stația de 

betoane și de biogaz 

Sec. VI – VII, Epoca 

romano-bizantină 
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301 CT-I-m-A-02696.03 Bazilică Municipiul 

Mangalia 

La SE de stadion, lângă 

zidul de incintă (latura de 

N) 

Sec. V – VI p. Chr., Epoca 

romano-bizantină 

302 CT-I-m-A-02696.04 Clădire Municipiul 

Mangalia 

În marginea de SE a 

teritoriului 

Sec. V – VI p. Chr., Epoca 

romano-bizantină 

303 CT-I-m-A-02696.05 Necropolă Municipiul 

Mangalia 

În marginea de V a 

orașului, între calea ferată, 

drumul spre Albești și 

grajdurile CAP Mangalia 

Sec. IV – VI p. Chr., Epoca 

romano-bizantină 

304 CT-I-m-A-02696.06 Zidul de apărare al 

cetății Callatis 

Municipiul 

Mangalia 

La S de oraș, lângă stația de 

decantare 

Sec. VI a. Chr. – V p. Chr., 

Epoca greco-romană 

305 CT-I-m-A-02696.07 Necropola tumulară Municipiul 

Mangalia 

În perimetrul întregului 

teritoriu administrativ 

Mangalia 

 

Sec. III – I a. Chr., Epoca 

elenistică 
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306 CT-I-m-A-02696.08 Colonia greacă Callatis Municipiul 

Mangalia 

Între Sanatoriul balnear, 

Casa de Cultură, str. 

Constanței, Geamie și 

intrarea în portul 

comercial 

Sec. IV – I a. Chr., Epoca 

greacă 

307 CT-I-m-A-02696.09 Mormântul „cu papirus” Municipiul 

Mangalia 

În partea de V a 

stadionului, lângă Muzeu 

Sec. IV – I a. Chr., Latène 

308 CT-I-m-A-02696.10 Necropolă Municipiul 

Mangalia 

Zona stadionului și a 

Sanatoriului TBC 

Sec. IV – II a. Chr., Epoca 

elenistică 

309 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., Latène 

310 CT-I-m-A-02696.12 Zid de incintă Municipiul 

Mangalia 

Pe latura de S a 

stadionului, pe sub hala 

centrală și piața actuală 

 

Sec. IV a. Chr., Epoca 

romană 
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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 

 

602 CT-II-m-A-02897 Casa Mehmet Hagi 

Ismail 

Municipiul 

Mangalia 

Str. Delfinului 12 Sf. sec. XVIII 

603 CT-II-m-B-02898 Casa Șerban Municipiul 

Mangalia 

Str. Delfinului 16 Sf. sec. XIX 

604 CT-II-m-B-02900 Biserica „Sf. Gheorghe” Municipiul 

Mangalia 

Str. Mihai Viteazul 7 1914 – 1929 

605 CT-II-a-A-02901 Ansamblul geamiei 

„Esmahan Sultan” 

Municipiul 

Mangalia 

 

Str. Oituz 1 1590 
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606 CT-II-m-A-02901.01 Geamia „Esmahan 

Sultan 

Municipiul 

Mangalia 

Str. Oituz 1 1590 

607 CT-II-m-B-02902 Școala, corpul vechi Municipiul 

Mangalia 

Str. Oituz 2 Înc. sec. XX 

677 CT-III-m-B-02957 Statuie „Fata șezând” Localitatea 

Neptul, 

municipiul 

Mangalia 

Hotel „Traian” 1945 

684 CT-IV-m-A-02901.02 Cimitir musulman Municipiul 

Mangalia 

Str. Oituz 1, în curtea 

geamiei Esmahan Sultan 

Sec. XVII 

Sursa: Lista monumentelor istorice 2015
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Sport și agrement 

 Activitatea sportivă din cadrul municipiului Mangalia este desfășurată în cadrul 

școlilor și a asociațiilor sportive care desfășoară evenimente cu ajutorul autorităților 

publice locale. Asociația sportivă municipală Callatis are scopul de a promova ramurile 

sportive la nivel național și internațional, dezvoltarea unor relații strânse între 

organizații sportive și federațiile de specialitate; organizarea de competiții sportive, 

crearea de baze sportive, mediatizarea și promovarea activităților sportive. În prezent 

în municipiul Mangalia există 3 facilități sportive: Stadionul Callatis, Stadionul de Rugby, 

Baza sportivă Pescăruș. 

Mangalia oferă o varietate de activități de timp liber combinate cu elemente de 

cultură, prin realizarea traseelor turistice de importanță pentru istoria locală. Cele mai 

uzuale puncte turistice din municipiul Mangalia sunt următoarele: 

 Zona costieră a litoralului sudic al Mării Negre 

Litoralul sudic al Mării Negre se întinde pe o suprafață de 44 hectare, în Mangalia 

existând șapte plaje: Plaja Laguna, Plaja Saturn Diana, Plaja Adras Saturn, Plaja Venus, 

Plaja Jupiter, Plaja Neptun, Plaja Olimp. Pe lângă cele șapte plaje menționate, în 

municipiul Mangalia mai există alte tipuri de plaje formate artificial la baza digurilor de 

protecție, în urma lucrărilor hidrotehnice de protecție. 

 Lacul Mangalia (Mlaștina Hergheliei) 

Lacul se întinde pe o suprafață de aproximativ 98 hectare, fiind format din 

numeroase izvoare de apă sulfuroasă mezotermală, cunoscute încă de pe vremea 

romanilor. Lacul este învecinat la vest de șoseaua Constanța – Mangalia, iar la est de 

drumul care face legătura dintre Mangalia și Saturn. 

 Rezervația naturală Obanul Mare 

Aceasta este formată cu scopul de a proteja Peștera Movile, are o suprafață totală 

de 12 hectare, rezervație mixtă speologică și geomorfologică; are forma unei depresiuni 

cu diametrul de 100- 150 m. 

 Peștera Movile 

Aceasta are aproximativ 200 m și este rezervație speologică descoperită în anul 

1986 într-un puț minier, la doar câțiva km de mare. Este unică în lume, pentru 

ecosistemul descoperit în interiorul ei – care funcționează pe baza chemosintezei și care 
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a fost complet izolat de mediul exterior pentru circa 5,5 milioane de ani. Aici au fost 

descoperite forme de viață complet noi (peste 35 la număr), care trăiesc într-un mediu 

sărac în oxigen, dar bogat în dioxid de carbon. Peștera nu poate fi vizitată decât de către 

specialiști, iar durata vizitei nu poate depăși 2 ore, maxim 3 membri odată, însă și în 

aceste condiții peștera Movile reprezintă un adevărat punct de interes turistic. 

Descoperirea acestei peștere a fost un pas important în istorie, ducând la descoperirea 

unor forme de viață independente de lumina și căldura soarelui. 

 Pădurea Comorova 

Aceasta reprezintă un experiment silvic desfășurat între 1890 și 1910, cu scopul 

realizării unei perdele de copaci care să protejeze zona împotriva deșertificării. Pădurea 

a fost plantată pe locul unui cătun de turci și bulgari, cu suprafața de peste 5 hectare 

teren, cu mai mult de 1 milion de puieți de salcâmi, gladita, frasin, dud, caisi, castani, 

pruni și stejari. 100 de ani mai târziu, 1,2 ha de pădure a fost declarat rezervație 

naturală, datorită speciei de stejari plantată acolo. 

Aceasta este de origine balcano-caucaziano-pontică, ce aparține florei 

abrorescentină veche, din perioada tertiaro-pliocena. În zilele noastre face parte din 

pădurea de silvostepă, dar este originară din estul Mediteranei. Pădurea a fost populată 

spontan cu țapi roșii, căprioare, găinușe și cocoși de munte, vulpi, iepuri, ulii și alte 

animale, fiind un loc de campare excelent atât pentru turiști, cât și pentru localnici. 

 Rezervația naturală pădurea Hagieni (Primaria Mangalia n.d.) 

Situată la numai 10 km de Mangalia, este o insulă de vegetație înconjurată de 

culturi agricole. În ea și-au găsit viața diferite specii de faună rară, precum bălți cu 

vegetație acvatică și palustră, stepe pietroase aflate în plin soare, coaste și rape de 

calcar, pâlcuri de arbuști spinoși, luminișuri de vegetație de stepă și păduri umbroase de 

diferite esențe. Această pădure este o imagine vie a tipicelor păduri de odinioară ale 

zonei Dobrogei. 

 Peștera Limanu  

Aceasta se întinde pe o suprafață de 5 hectare, fiind compusă din galerii. Această 

peșteră a purtat de grija localnicilor din zonă în vremurile trecute. În funcție de 

necesități, această peșteră a fost casă pentru pribegi, ascunzătoare pentru hoți, 

ascunzătoare pe timpul atacurilor și loc secret de practicare a ritualurilor religioase. Aici 

au fost descoperite vestigii ale civilizațiilor trecute, respectiv: desene rupestre, ceramică 

grecească/romană/dacică, cruci simple și rastunate, înscrispții în slavonă. Popular i se 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

229 

mai spune și „peștera la icoane”, datorită unor bolovani sculptați în forme umane 

amplasați în fața intrării. Din punct de vedere speologic este o peșteră de mare 

importanță, fiind formată din calcare sarmațiene, cu stratificație perfect orizontală, 

fragmentate de fracturi verticale. Are o lungime de 3200 m, iar intrarea este la 25 m 

altitudine cu o lățime de 3,4 m. Temperatura se menține constant la 12 grade Celsius, 

încurajând dezvoltarea faunei. 

 Muzeul Arheologic Callatis 

Muzeul ilustrează interfața spirituală a civilizației grecești, cu influențe romane, 

pe un fond autohton geto-dacic și cuprinde: piese arhitectonice și inscripții, podoabe și 

reprezentări statuare, epoca greacă, epoca romană și epoca romano-bizantină, și colecții 

de tezaur din epoca greacă și epoca romană. Muzeul mai deține și mormântul cu 

papirus. Acesta a fost descoperit în anul 1959, este alcătuit dintr-un tumul cu soclu de 

orthostate care formau un dreptunghi înconjurat de un cerc din blocuri de piatră cu 

diametru de 14 m. Tumulul acoperea un cavou pe care era fixată o cunună din bronz 

aurit. În interior, lângă scheletul celui înmormântat s-au descoperit vase ceramice 

pictate și sulul de papirus scris în limba greacă – primul de acest gen din țara noastră. În 

Europa au fost descoperite doar 3 asemenea artefacte: unul în Italia și altul în Grecia. O 

lună mai târziu de la descoperirea acestui papirus, Prezidiul Academiei Române a 

hotărât ca acest papirus să fie transmis la centrul de restaurare științifică din Moscova. 

De atunci, pentru aproape 50 ani, de soarta acestui papirus nu s-a mai știut nimic. Unele 

teorii spuneau că acest papirus s-a dezintegrat la contactul cu aerul, altele susțin că 

sovieticii nu au mai vrut să-l dea înapoi, iar un ziar din Rusia menționa în 1968 că 

papirusul a fost trimis înapoi în România. În vara anului 2011, după lungi insistențe ale 

arheologilor români, centrul de la Moscova a redescoperit în arhivele sale papirusul din 

România, a cărui restaurare se terminase în anul 1961, și a avut loc ceremonia oficială 

de predare a acestuia. 

 Ruinele orașului antic grecesc Callatis (descopera.ro n.d.): 

a. Partea cea mai veche a zidului de incintă este zidul construit în perioada 

romană târzie. În cronica imperiului roman se menționează că împăratul Gallienus 

trimite 2 arhitecți în bizant pentru a reface fortificațiile orașului de la malul Mării Negre. 

Construcția s-a bazat pe arhitectuta anterioară, având forma trapezoidală a cărei bază 

era constituită de țărmul mării, la est. Celelalte trei laturi se întâlneau sub unghiuri 

diferite, având turnuri patrulatere exterioare, dintre care cel de nord-vest avea un 

caracter specific pentru tipul de fortificație construită. Zidul, gros de 2 m, era construit 

din blocuri mari de piatră cioplită, dispuse alternativ, pe partea lungă și apoi lată a lor, 
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după regula pseudosoidomon. Pe latura de vest era o poartă mică, poarta principală 

fiind situată pe latura de sud. 

b. Basilica siriană – este situată pe acropola cetății Callatis, este un monument 

unic în Europa, aparținând perioadei romano-bizantine din secolele IV-VI d.Hr. Edificiul 

paleocreștin este o construcție de tip sirian, cu plan trapezoidal, având latura de nord de 

32,30 m, cea de sud de 25,57 m, și cea de est de 20,13 m. Construcția este formată din 3 

unități: basilica, atrium-ul și palatul episcopal, fiind decorat în stil ionic prin coloane 

capiteluri, arhitrave – caracteristic întregii cetăți Callatis. În prezent se pot vedea doar 

fundația și mici porțiuni de ziduri. 

c. Colțul de nord-vest este în apropierea muzeului, înspre centrul orașului, unde 

se afla și un turn de apărare. Lângă acest colț sunt expuse în parcul arheologic și coloane 

antice și diverse fragmente arhitectonice, precum și sarcofage din perioada romană. 

d. Zidul de incintă, latura de nord – este parte a zidului de apărare construit în 

preajma ariei mai importante a orașului antic Callatis – construcții de temple, piețe, 

edificii publice și private. Zidul era construit din forme paralelipipedice de piatră de 

calcar, cu lungimi cuprinse între 0,7 m și 1,15 m, și lățimi de 0,4 – 0,45 m. Acest zid de 

apărare construit în epoca romană s-a suprapus peste cel grecesc, cu o înălțime de 8-9 

m și lățime de 3,12-3,40 m; 

e. Necropola romano-bizantină (Muzeul arheologic Callatis n.d.): se află pe partea 

vestică a municipiului Mangalia. Aici au fost descoperite morminte din lespezi de piatră 

sau cele de tip hypogeu, precum și mormântul cu psalmi, numit așa datorită inscripțiilor 

din interiorul lui. 

f. Caracterul de epoca romano-bizantină (Muzeul arheologic Callatis n.d.): este 

locul unde astăzi este construit centrul de afaceri Marea Neagră. Aici, în 1993, pe o 

suprafață de peste 1000 mp au fost descoperite dovezi de urbanism din epoca romano-

bizantină, ale unui cartier al cetății Callatis. Cartierul avea o alee lată de 6 m care era 

prevăzut cu un canal colector construit din pietre de calcar, în care se revărsau canalele 

colectoare mai mici ale celorlalte cartiere ale cetății. Aici a fost descoperit un monument 

din epoca bizantină, care a fost inclus în cadrul Hotelului President – în prezent în hotel 

este deschis un muzeu cu fragmente arhitecturale. 

g. Necropola romano-bizantină (Muzeul arheologic Callatis n.d.): centrul 

necropolei se află în situl arheologic stația de biogaz, descoperită între anii 1992-1996. 

În urma cercetărilor arheologice au fost descoperite morminte de epoca romană și 

romano-bizantină, printre care trei morminte de tip hypogeu, dintre care, în unul din ele 
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fiind inhumați 38 de oameni. În al doilea mormânt a fost descoperit un thurribulum, iar 

în al treilea, o cruce pictată cu vopsea roșie. Printre materialele descoperite se numără 

și un fragment de masă de altar și un fragment de picior de masă de altar, din marmură, 

ceea ce susține teoria conform căreia aici s-a aflat basilica Coemeterialis, a marii 

necropole romano-bizantine a Callatisului. 

 Moscheea Esmahan Sultan (Wikipedia n.d.) 

Acesta este cel mai vechi edificiu de cult musulman din România, edificiu 

medieval, construit în stil arhitectural maur. Moscheea a fost ridicată în anul 1953 de 

printeșa Esma, care primise de la tatăl ei pământurile Mangaliei. Construcția este făcută 

din piatră cioplită manual de meșterii turci, cu ziduri groase de 85 cm. Zidăria a fost 

făcută fără a se folosi vreun liant, ci numai scoabe din oțel turnate pe loc. Moscheea are 

2 rânduri de ferestre: unul la nivel inferior, de tip patrulater, și unul la nivel superior de 

tip arc frânt. Panorama orașului se vede foarte bine de pe terasa minaretului unde se 

ajunge pe o scară de piatră în spirală, foarte îngustă. 

 Herghelia Mangalia (Travel in Constanta n.d.) 

Aceasta se întinde pe o suprafață de 580 ha, din care 400 ha sunt folosite ca teren 

furajer pentru cei 350 cai folosiți la hipodrom de trap și galop sau plimbări de agrement; 

iar hipodromul are 19 ha. 

A fost așezată la 500 metri de malul mării ținându-se cont de condițiile 

geoclimaterice pentru formarea rasei arabe. Herghelia este cea mai mare din sud-estul 

europei și este populată doar de cai de rasă: pusange arab, semigrei și ponei. 

 Biserica Veche Sf. Gheorghe (Studii Pontice n.d.): monument în stil bizantin cu 

pridvor în stil brâncovenesc 

Construcția a fost începută din donația Regelui Carol I, deși finalizată mult mai 

târziu în anul 1929 în prezența casei Regale a României. 

 Farul Genovez din Mangalia (Wikipedia n.d.) 

Simbol emblematic al municipiului, a fost construit de o companie engleză, 

numele fiindu-i dat în amintirea negustorilor de altă dată. În prezent farul este 

nefuncțional și necesită activități de renovare. Cu toate acestea reprezintă un simbol al 

timpurilor trecute și importanței portului de altă dată. 
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 Mozaicul mural geneze, realizat pe fațada casei de cultură a municipiului 

Mangalia 

Era cel mai mare mozaic mural al timpului său, din Europa de est, cu un număr 

de 3.150.000 piese de mozaic. Este un monument artistic în stil suprarealist, care și-a 

păstrat culoarea în timp, cu simbolistica elementelor vieții: apă, aer, pământ și soare. 

 Monumentul eroilor (Liga Navală Română Filiera Mangalia n.d.) 

Acesta este situat în piața revoluției din municipiul Mangalia, inaugurat în anul 

1998 cu ocazia zilei Eroilor și a municipiului Mangalia. 

 Muzeul Marinei 

Acesta a fost inaugurat în anul 2004 într-una din clădirile dezafectate ale bazei 

navale din oraș. 

 Portul turistic (wikipedia n.d.) 

A fost amenajat recent din fonduri nerambursabile, cu o lungime de cheu de 3,5 

km; acesta este amenajat în 4 secțiuni: o platformă de promenadă cu 297 m lungime, 6 

m lățime și 146 de locuri de acostare; 2 secțiuni amenajate pentru acostarea vaselor de 

dimensiuni medii și o secțiune amenajată pentru acostarea vaselor de dimensiuni mari. 

 

9.2. Analiza SWOT 

 

 Puncte tari: 

• Existența unui patrimoniu cultural și istoric bogat, diversificat și relativ bine 

distribuit în teritoriu; 

• Existența monumentelor istorice din diverse perioade istorice, de-a lungul unei 

istorii de peste 2500 ani; 

• Existența unor locuri de agrement, spații publice unde se pot organiza 

evenimente culturale; 
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• Existența unui cadru normativ pentru protejarea patrimoniului cultural; 

• Existența minorităților etnice cu o istorie bogată pe teritoriul municipiului. 

 

Puncte slabe: 

• Lipsa unei concept ii integratoare privind animarea, punerea   n valoare s i 

reinsert ia monumentelor istorice   n spat iul comunitar; 

• Viziunea limitata  asupra modalita t ilor de revitalizare s i valorizare a 

monumentelor istorice, prin reducerea acestora la organizarea de manifestări 

ocazionale fără rezonanță în rândul publicului și mai ales fără continuitate; 

• Insuficienta utilizare a instrumentelor de marketing susceptibile sa  determine 

interesul utilizatorilor s i promovarea acestei avut ii nat ionale; 

• Inexistent a unor studii sistematice privind impactul generat de includerea 

monumentelor istorice   n turism asupra spat iului socio-uman circumscris lor s i 

asupra monumentelor; 

• Lipsa unei oferte accesibile la informații privind locația monumentelor istorice și 

caracteristicile istorice, artistice, arhitectonice ale acestora (cu unele excepții 

datorate unor inițiative voluntare sau locale) pentru utilizatorii potențiali; 

• Vizibilitate redusa    n ra ndul ceta t enilor/contribuabililor a act iunilor de protejare 

a monumentelor istorice; 

• Accesarea sporadica  s i extrem de redusa  a fondurilor nerambursabile din 

diversele programe operat ionale pentru restaurarea s i reabilitarea unor 

monumente istorice; 

• Lipsa evenimentelor culturale majore, de impact; 

• Vestigiile nu sunt puse în valoare – nu există informații despre istoria lor, nu 

există indicatoare, nu sunt interconectate și integrate unei viziuni mai largi care 

să ajute la înțelegerea istoriei locale; 

• Lipsa locurilor de agrement precum cinematografe, teatre, centre pentru tineret; 

insuficiente locuri de petrecere a timpului liber pentru localnici. 
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Oportunități: 

• Posibilitatea utilizării unor fonduri europene disponibile în vederea sprijinirii 

dezvoltării sectorului cultural; 

• Constituirea unei arhive digitale specializate pentru domeniul monumentelor 

istorice; 

• Restaurarea s i reabilitarea unor monumente istorice prin accesarea de fonduri 

nerambursabile din diversele programe operat ionale; 

• Valorificarea patrimoniului cultural, a istoriei și tradițiilor - atragerea de 

investiții pentru renovarea, reabilitarea, punerea în valoare a atracțiilor turistice 

(clădiri de patrimoniu, vestigii arheologice, cetăți); 

• Dezvoltarea unei oferte de furnizare a serviciilor de formare profesională și de 

reconversie profesională pentru unele din meseriile necesare pentru protejarea 

monumentelor istorice; 

• Lansarea unor programe naționale și zonale pentru promovarea activităților de 

cercetare, restaurare, conservare a monumentelor istorice; 

• Crearea unor piețe pentru meșteșugurile și artele tradiționale necesare pentru 

restaurarea/conservarea și animarea monumentelor istorice, având consecințe 

directe în planul păstrării identității culturale și a specificului local; 

• Dezvoltarea economiei locale ca urmare directă a exploatării unor monumente 

istorice; 

• Diversificarea posibilităților de acces la resurse financiare (fonduri 

nerambursabile, granturi, credite etc.) pentru lucrări de restaurare, conservare, 

punere în valoare; 

• Acces la programe internaționale de pregătire și specializare a resurselor umane 

din domeniu; 

• Preocupări de încurajare a deținătorilor de monumente istorice pentru 

restaurarea și conservarea acestora, prin unele facilități fiscale și creditare; 
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• Organizarea de festivaluri culturale, probabil cea mai de succes versiune de 

atragere a publicului către consumul cultural și petrecerea de calitate a timpului 

liber; 

• Diversitatea și oferta bogată culturală pot crește perioada sezonului turistic; 

• Dezvoltarea zonelor de agrement. 

 

Amenințări: 

 Insuficienta înțelegere a rolului culturii în dezvoltarea orașului și creșterii 

calității vieții urbane; 

 Slaba capacitate de organizare s i de punere   n aplicare a legislat iei   n domeniul 

culturii, mai ales   n ceea ce prives te controlul s i sanct ionarea agresiunilor asupra 

monumentelor istorice; 

 Slaba implicare a autorităților locale în acțiunile de protejare a monumentelor 

istorice, precum și în susținerea materială a restaurării, conservării și 

revitalizării acestora; 

 Lipsa de interes, de implicare și de cunoaștere de către autoritățile locale a 

valorilor multiple pe care le poartă și le poate genera un monument istoric, cu 

consecințe asupra stării de întreținere și conservare și chiar asupra existenței 

fizice a unor monumente istorice; 

 Slaba comunicare între autoritățile locale și persoanele și organizațiile care ar 

trebui să colaboreze pentru păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului 

cultural; 

 Precaritatea resurselor publice ce pot fi alocate activita t ilor de protejare a 

monumentelor istorice,   n condit iile   n care cadrul normativ existent nu 

încurajează investițiile private în acest domeniu; 

 Absenţa din obiectivele politicii de dezvoltarea a obiectivului de susţinere a 

nivelului cultural al populaţiei; absenţa ideilor de susţinere, în principal, a 

culturii populaţiei care locuieşte în mediul rural; 

 Estomparea tradiţiilor locale odată cu trecerea timpului. 
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9.3. Misiune, viziune, obiectivul general de dezvoltare, 

obiective strategice 

 

Patrimoniul cultural este un ingredient important al produsului turistic în orice 

destinație. Patrimoniul cultural constituie un ansamblu de resurse moştenite din trecut 

pe care oamenii le identifică, independent de proprietarul lor, ca o reflexie şi expresie a 

valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor lor în continuă evoluţie. Acesta include 

toate aspectele mediului înconjurător ce rezultă din interacţiunea între oameni şi locuri 

de-a lungul timpului. Sunt avute în vedere aspecte materiale şi imateriale, cum ar fi 

monumentele istorice (monumente, ansambluri şi situri arheologice, de arhitectură, 

monumente de for public, monumente memoriale-funerare), muzee şi colecţii publice, 

manifestări şi meşteşuguri tradiţionale etc. 

 Turismul poate contribui la îmbunătățirea relațiilor interculturale. Adesea, 

turiştii caută să cunoască tradiţiile, obiceiurile specifice unei regiuni și monumentele 

reprezentative, iar comunitatea gazdă este stimulată să revigoreze tradiţiile și 

meșteșugurile populare, să pună în valoare noi și noi obiective turistice culturale. 

În acest sens, vor fi stimulate inițiativele prin care sunt încurajate tradiţiile şi 

obiceiurile rezidenţilor (produse turistice care promovează gastronomia tradițională; 

susținerea ansamblurilor folclorice locale, organizarea de evenimente/festivaluri 

tradiţionale; activităţi educative ce vizează învăţarea de meserii tradiţionale) și, de 

asemenea, proiecte care au în vedere conservarea, reabilitarea și punerea în valoare a 

monumentelor istorice. 

Datorită concentrării foarte mari a cererii turistice în stațiunile de pe litoral, a 

rezultat slaba valorificare a obiectivelor turistice naturale și culturale din afara zonei de 

litoral. 

Bogatul patrimoniu arheologic și arhitectural, obiectivele de cult religios, 

patrimoniu material și imaterial aparținând diferitelor comunități etnice și religioase, 

numărul mare și variat de arii naturale protejate constituie elemente valoroase, care 

dacă sunt capitalizate corespunzător contribuie la diversificarea elementelor de atracție 

turistică din cadrul destinației, oferind o paletă variată de posibilități de petrecere a 

timpului liber. 
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Principalele direcții de dezvoltare vizate sunt: 

- conservarea, restaurarea, valorificarea unor situri arheologice; 

- reabilitarea, restaurarea, valorificarea unor obiective de cult religios; 

- amenajarea unor noi muzee/case memoriale și reabilitarea, restaurarea și 

adaptarea ofertei muzeelor existente la noile tendințe ale cererii; 

- realizarea unor lucrări de reabilitare/conservare/punere în valoare a altor 

obiective culturale; 

- conservarea, reabilitarea, valorificarea unor obiective cu valoare 

arhitecturală, istorică, industrială, reprezentative pentru această destinație; 

- realizarea infrastructurii de vizitare pentru ariile naturale protejate 

reprezentative; 

- valorificarea patrimoniului imaterial, a obiceiurilor și tradițiilor, a 

gastronomiei, a diversității etnice; 

- gestionarea corespunzătoare a plajelor; 

- refacerea mobilierului urban și realizarea unor amenajări peisagistice în 

stațiunile turistice și alte localități cu potențial turistic ridicat. 

În privința dezvoltării unor noi structuri de agrement turistic, posibilitățile de 

agrement din zona de litoral, în afara plajei, sunt destul de limitate, iar structurile de 

impact, cu capacitate de a atrage turiști în cadrul destinației, lipsesc. De aceea, se 

propune realizarea unor structuri care să contribuie, pe de-o parte la diversificarea 

posibilităților de distracție și agrement atât ale turiștilor sosiți pe litoral, cât și ale 

locuitorilor, iar pe de altă parte să reprezinte factori atractori, unele dintre ele 

reprezentând motivație principală de deplasare în destinație, inclusiv în afara sezonului. 

Astfel, în cadrul municipiului se pot realiza următoarele obiective: 

- amenajarea unui teren de golf la standarde europene, conceput astfel încât să 

poată fi și locul de desfășurare a competițiilor din domeniu. Finalizarea 

proiectului ar contribui la dezvoltarea economică a întregului areal, atragerea 

investitorilor autohtoni și străini, încurajarea mediului de afaceri local. 
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- realizarea unui parc acvatic. În vederea prelungirii sezonului turistic poate fi 

amenajat un parc de distracții acvatic, acoperit și încălzit, ce poate oferi o 

gamă largă de posibilități de petrecere a timpului liber, indiferent de 

anotimp. În cadrul acestui proiect pot fi valorificate și rezervele de ape 

termominerale de pe teritoriul municipiului. 

- înființarea unui complex balnear în Mangalia. Datorită calității și cantității 

factorilor naturali terapeutici din teritoriu, turismul de sănătate constituie 

una din formele de turism prin care această destinație își poate crea avantaj 

competitiv pe piața turistică națională și internațională și o modalitate de 

extindere a sezonului turistic. 

- realizarea infrastructurii de evenimente sportive. Facilitățile de mari 

dimensiuni pentru evenimente sportive (stadioane, săli de sport) reprezintă 

pentru o destinație turistică, o modalitate de recreere și de distracție, dar 

prin atragerea unor evenimente de renume internațional această 

infrastructură poate contribui totodată și la creșterea notorietății destinației. 

 

9.4. Programe și proiecte prioritare de dezvoltare 

locală 

 

 Pentru perioada 2022-2027, pentru municipiul Mangalia au fost propuse 

următoarele programe și proiecte de dezvoltare locală în domeniul cultural: 
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Tabelul nr. 12. Programe și proiecte de dezvoltare locală în domeniul cultural 

DIRECȚIA STRATEGICĂ: INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, SPORT ȘI AGREMENT 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) ÎNFIINȚAREA, REABILITAREA, DEZVOLTAREA, EXTINDEREA ȘI/SAU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE LA 

NIVELUL ÎNTREGULUI MUNICIPIU, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1.Reabilitarea căminului cultural și dotarea 

corespunzătoare a acestuia, pentru 

desfășurarea diverselor evenimente ale 

comunității 

Cămin cultural modernizat 

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

1.2.Complex muzeal: monumente de 

arhitectură, colecție de obiecte de artă 

tradițională locală  

Complex muzeal înființat  

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 
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Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

1.3.Reabilitarea unităților de învățământ din 

municipiu 

Nr. unități de învățământ reabilitate 

Număr de elevi/copii beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

1.4.Înființarea „Clubului tineretului” Club înființat/Nr. beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

1.5.Înființarea „Clubului pensionarilor” 

 

Club înființat/Nr. beneficiari 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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1.6.Reabilitarea și consolidarea bisericilor 

(izolație termică, instalație de încălzire, 

instalație de sonorizare) 

Nr. biserici reabilitate 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

 

OBIECTIV STRATEGIC: 

2) RESTAURAREA, PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ ÎN TURISM A PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI NATURAL 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

2.1.Conservarea, restaurarea și valorificarea 

siturilor arheologice 

 

Situri arheologice conservate și 

restaurate 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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2.2.Realizarea unor lucrări de 

reabilitare/punere în valoare a obiectivelor 

culturale 

Obiective culturale reabilitate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

2.3.Valorificarea patrimoniului imaterial, a 

obiceiurilor și tradițiilor, a gastronomiei, a 

diversității etnice 

Festivaluri/evenimente culturale 

organizate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

3) ÎNFIINȚAREA, REABILITAREA, DEZVOLTAREA, EXTINDEREA ȘI/SAU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE ȘI DE 

AGREMENT LA NIVELUL ÎNTREGULUI MUNICIPIU, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

3.1.Înființare săli de sport Săli de sport înființate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

3.2.Amenajare de locuri de joacă pentru copii 
Locuri de joacă amenajate 

Nr. copii beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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3.3.Modernizare/înființare bază sportivă Bază sportivă modernizată/înființată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

3.4.Dotare și amenajare spații publice Spații publice amenajate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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Fișe de proiecte/inițiative locale prioritare 

Organizarea unor festivaluri/evenimente culturale 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Organizarea unor festivaluri/ 

evenimente culturale pentru 

valorificarea patrimoniului imaterial, a 

obiceiurilor și tradițiilor, a 

gastronomiei, a diversității etnice 

Domeniu Economie și dezvoltare locală, 

Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Basilica Siriana Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Valorificarea patrimoniului cultural 

prin restaurarea și promovarea 

obiectivului Basilica Siriană 

Domeniu Economie și dezvoltare locală, 

Infrastructură, Cultură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții, Proiectului 

Tehnic, studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Înființarea taberei Micii Marinari 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Înființarea Taberei Micii Marinari 

destinată pentru recreerea și educarea 

copiilor, valorificându-se patrimoniul 

municipiului Mangalia 

Domeniu Economie și dezvoltare locală, 

Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 

 
  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

248 

Reabilitarea Cinematografului Pescăruș 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Reabilitarea Cinematografului 

Pescăruș 

Domeniu Economie și dezvoltare locală, 

Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, studii de 

teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea unui centru multifuncțional în cadrul stațiunii Neptun 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia, stațiunea Neptun 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea unui centru 

multifuncțional în cadrul stațiunii 

Neptun 

Domeniu Dezvoltare locală, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Modernizarea Stadionului Ion Bănescu 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Modernizarea Stadionului Ion Bănescu 

din cadrul municipiului 

Domeniu Dezvoltare locală, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Modernizarea Stadionului EverGreen 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Modernizarea Stadionului EverGreen 

din cadrul municipiului 

Domeniu Dezvoltare locală, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Modernizarea Stadionului Neptun 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia, stațiunea Neptun 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Modernizarea stadionului din cadrul 

stațiunii Neptun 

Domeniu Dezvoltare locală, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Sistematizarea verticală și racordul la utilități a Sălii de sport Sf. Andrei 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Sistematizarea verticală și racordarea 

la energie electrică, termică, la 

sistemul de alimentare cu apă și 

rețeaua de canalizare pentru Sala de 

Sport Sf. Andrei 

Domeniu Dezvoltare locală, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizarea Proiectului Tehnic 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Construire Bază sportivă tip în municipiul Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Construirea unei Baze sportive tip 1 pe 

Șoseaua Constanței, nr. 18A, 

municipiul Mangalia 

Domeniu Dezvoltare locală, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Proiectului Tehnic, a 

studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea Clubului sportiv, recreativ Callatis 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea unui Club sportiv, 

recreativ Callatis în cadrul 

municipiului Mangalia 

Domeniu Dezvoltare locală, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborarea Studiului de fezabilitate, 

Documentației de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenții, Proiectului Tehnic, a 

studiilor de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Modernizarea parcurilor din municipiul Mangalia 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Modernizarea/amenajarea unor 

parcuri în localitățile componente ale 

municipiului 

Domeniu Infrastructură, Mediu 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Documentații de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, Proiect 

tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Reabilitarea Grădinii de Vară Farul  

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Reabilitarea Grădinii de Vară Farul 

Domeniu Infrastructură, Mediu 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Documentații de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, Proiect 

tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Înființarea Parcului Municipal Comorova 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Înființarea Parcului municipal 

Comorova 

Domeniu Infrastructură, Mediu 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Proiect tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajare alee de promenadă între stațiunile Saturn - Venus 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajare alee de promenadă între 

stațiunile Saturn - Venus 

Domeniu Dezvoltare locală, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate, 

Proiect tehnic, studii de teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea Complexului balnear Egreta 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Dezvoltarea durabilă a turismului 

balnear prin amenajarea Complexului 

balnear Egreta 

Domeniu Economie și dezvoltare locală, 

Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Elaborare Studiu de fezabilitate, 

Documentație de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenții, Proiect Tehnic, studii de 

teren 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Construirea sau modernizarea terenurilor de sport din cadrul municipiului 

Localizarea proiectului Municipiul Mangalia 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Municipiul Mangalia/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Construirea sau modernizarea 

terenurilor de sport din cadrul 

municipiului, pentru promovarea unui 

stil de viață sănătos prin sport 

Domeniu Dezvoltare locală, Infrastructură 

Interval de implementare 2022 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de Stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare Externă, Finanțare 

Privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Capitolul 10. Elemente de implementare 
și monitorizare 

 

Strategia de Dezvoltare Locală este benefică în elaborarea unei viziuni 

complete şi a direcţiilor generale de acţiune pentru stabilirea investiţiilor 

necesare în domeniile turistic, economic şi social, cu scopul creşterii bunăstării 

comunitare şi a nivelului de trai pentru fiecare locuitor al municipiului Mangalia. 

Strategia de Dezvoltare Locală a fost realizată cu sprijinul comunității 

locale, care s-a implicat într-un proces de răspundere asupra dezvoltării viitoare 

a comunității lor. 

Viziunea cetățenilor este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere 

economic și social, printr-o mai bună valorificare a resurselor locale, atragerea 

investițiilor și investitorilor, revigorarea tradițiilor, crearea/reabilitarea 

infrastructurilor de tip urban și punerea în valoare a poziționării geografice, în 

deplin respect față de mediul înconjurător. 

Administraţia publică joacă un rol crucial în dezvoltarea urbană, deoarece 

ei sunt cei care sunt cel mai aproape de cetăţeni şi sunt cei care cunosc cel mai 

bine care le sunt nevoile şi aşteptările. Astfel, prin implicarea şi consultarea lor în 

luarea deciziilor li se oferă garanţia că vocea le este ascultată şi că nevoile le sunt 

luate în calcul. O administraţie locală care are drept principii de guvernare, 

transparenţa, responsabilitatea şi participarea cetăţenilor este o administraţie 

mult mai eficace şi eficientă. Luarea în calcul a contextului socio-cultural în 

fundamentarea planurilor strategice este un element imperativ pentru 

dezvoltarea locală a comunei. 

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale 

implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele 

comunității, care au fost exprimate și care se regăsesc în portofoliul de proiecte 

prioritare ale municipiului. 
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Luând în calcul importanța implicării cetățenilor comunității locale în 

realizarea de proiecte care au drept scop revitalizarea și renovarea municipiului, 

cercetarea de față își propune evaluarea principalelor probleme ale municipiului, 

și pe baza acestora, identificarea direcțiilor majore de acțiune în scopul 

dezvoltării urbane, prin interogarea celor direct interesați. 

Strategia de Dezvoltare Locală s-a realizat prin consultarea și implicarea 

comunității locale, care a fost consultată atât prin intermediul unor chestionare, 

cât și prin intermediul întâlnirilor ce au avut loc la sediul primăriei, atât cu 

populația municipiului Mangalia, cât și cu reprezentanții instituțiilor publice și 

mediul de afaceri al municipiului. 

Persoanele care au participat la sondaj au fost chestionate asupra 

stadiului actual de dezvoltare a municipiului, dar și asupra direcțiilor de 

dezvoltare ulterioară, în principalele domenii de interes pentru comunitatea 

locală. 

Rezultatele obținute în urma centralizării răspunsurilor din chestionarele 

aplicate populației, angajaților din cadrul instituțiilor publice locale și mediului 

de afaceri sunt prezentate în anexa prezentei Strategii de Dezvoltare Locală. 

Implementarea strategiei necesită o monitorizare constantă, însoțită de 

anumite intervenții de recalibrare. O implementare de succes implică un cadru 

legislativ și instituțional consolidat, cu mecanisme funcționale și cu stabilirea de 

roluri clar definite, fiind necesară desemnarea unor reprezentanți pentru 

coordonarea eficientă a implementării strategiei. 

 Un sistem de monitorizare este necesar pentru a măsura modul în care 

sunt atinse obiectivele strategiei, pentru a evalua impactul pe care dezvoltarea 

economică, a turismului, socială îl are la nivelui municipiului. 

 Astfel, pe perioada de evaluare a strategiei se vor monitoriza următoarele:  

- ponderea turiștilor sosiți în extrasezon în totalul turiștilor sosiți la 

nivel anual; 

- numărul de situri/monumente arheologice/obiective culturale 

reamenajate; 

- numărul de proiecte de amenajare peisagistică, amenajare a 

teritoriului; 
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- numărul de parcări amenajate; 

- numărul de terenuri de golf amenajate; 

- numărul structurilor de tratament balnear înființate; 

- numărul noilor facilități pentru agrementul turistic; 

- numărul de noi structuri pentru evenimente sportive realizate; 

- înființarea centurii ocolitoare; 

- numărul de proiecte care vizează revitalizarea obiceiurilor și 

tradițiilor locale; 

- festivaluri/evenimente culturale organizate; 

- numărul de cursuri de formare profesională organizate. 

Succesul procesului de implementare a strategiei va depinde de suportul 

pe care Consiliul Local Mangalia îl va avea din partea celorlalți factori interesați 

şi de cooperarea dintre aceştia. 

Odată cu implementarea strategiei, municipiul Mangalia va deveni un 

centru regional al competitivității, științei, cercetării și oportunităților social 

economice, cu relații teritoriale de cooperare, cu o infrastructură turistică 

orientată spre polii de atracție regionali și Dunăre, un mediu prietenos pentru 

locuitori și vizitatori, un oraș cu autorități locale responsabile și deschise, cu 

cetățeni activi și o comunitate de afaceri dinamică  și implicată. 
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Capitolul 11. Calendarul de aplicare – 
Planul de acțiune 

  

 Pe lângă un cadru instituțional funcțional, existența Planului de acțiune și 

asigurarea coerenței politicilor de dezvoltare durabilă sunt esențiale pentru 

atingerea tințelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Planul Local de Acțiune, ca instrument de planificare și implementare, 

conține un set de remarci pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen 

determinat în scopul realizării obiectivelor generale stabilite într-o strategie. 

Modul de realizare a Planului Local de Acțiune trebuie să corespundă 

termenului fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Planul Local de Acțiune este procesul participativ de dezvoltare a unui 

plan relativ scurt care are la bază resurse disponibile pentru a atinge obiective 

limitate, de obicei într-o zonă bine stabilită. 

Stabilirea Planului de Acțiune se va face în intervale cât mai scurte, astfel 

încât țintele fixate să țină cont de situația macroeconomică atât la nivel național, 

regional și local, cât și de părerile populației municipiului. Planul local de acțiune 

se va revizui la o perioadă de 2 ani, după recomandarea specialiștilor, chiar dacă 

a fost proiectat pe 7 ani, pentru a preveni erorile care pot să apară în privința 

proiecțiilor resurselor unui proiect. 

Pentru îndeplinirea Planului Local de Acțiune, Primăria municipiului 

Mangalia, ca autoritate publică locală, trebuie să-și întărească capacitatea 

instituțională la toate nivelele de decizie și execuție, aceasta presupunând 

atragerea și furnizarea de resurse financiare suficiente și mobilizarea resurselor 

umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar și 

analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităților. 

Soluționarea problemelor curente, cât și a celor de perspectivă depinde în 

foarte mare măsură de gradul de competență a conducerii administrației publice 

locale. Consolidarea capacității instituționale este un proces de durată în care 

administrația publică trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a 

atitudinii funcționarului public față de accesul populației la activitatea 
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administrației. În acest sens, autoritatea locală s-a preocupat permanent de 

participarea la cursuri a funcționarilor săi. O altă preocupare a autorității locale a 

fost armonizarea procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

În ceea ce privește relația cu cetățeanul, Autoritatea Publică Locală a 

demarat un amplu proces de consultare a opiniei cetățenilor cu privire la 

obiectivele strategice. 
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Capitolul 12. Surse de finanțare 
disponibile 

 

Necesitățile de finanțare reprezintă o cuantificare a nevoilor locale, 

indiferent de sursa de finanțare (buget de stat, buget local, fonduri comunitare, 

fonduri private). 

Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada anilor 2021 – 2027 din 

domeniul agricol, infrastructură, transport, mediu, economic, turistic, educație, 

cultură, sănătate, economie socială, administrație publică, vor duce la creșterea 

economică a municipiului Mangalia și a nivelului de trai al locuitorilor săi. Pentru 

a-și atinge obiectivele propuse se urmărește utilizarea de fonduri comunitare și 

private într-un procent cât mai mare. 

Odată identificată situația actuală a municipiului Mangalia, se analizează 

documentele programatice ale României, pentru identificarea politicilor şi 

direcţiilor de dezvoltare europene şi naţionale, regionale, judeţene și pentru 

identificarea fondurilor, programelor operaţionale ce pot fi folosite pentru 

dezvoltarea municipiului. 

Această activitate redă o viziune asupra tendinţelor de evoluţie a mediilor 

urbane și rurale, pentru a se asigura o dezvoltare locală durabilă şi integrată, 

ţinându-se cont atât de bunăstarea cetăţenilor, cât şi de mediul înconjurător. 

Astfel, se va stabili profilul de eligibilitate al localităţii, necesar în stabilirea 

surselor de finanţare nerambursabile în vederea găsirii unor soluţii pentru 

problemele strategice ale comunităţii. 

În data de 9 noiembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial 

Hotărârea nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea 

implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și 

negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de 

programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și 

control al acestor fonduri. 

Conform actului normativ, Ministerul Fondurilor Europene are 

responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării 

cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea 
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fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate 

României pentru perioada de programare 2021-2027, deținând și calitatea de 

autoritate de management pentru: 

 Programul operațional Asistență tehnică; 

 Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente 

financiare; 

 Programul operațional Dezvoltare Durabilă; 

 Programul operațional Educație și Ocupare; 

 Programul operațional Incluziune și Demnitate Socială; 

 Programul operațional Sănătate; 

 Programul operațional Tranziție Justă. 

Pentru Programul operațional Transport a fost desemnat Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor ca autoritate de management, 

iar în cazul celor opt programe operaționale regionale vor îndeplini acest rol 

agențiile pentru dezvoltare regională. 

În exercitarea rolului de coordonator, Ministerul Fondurilor Europene are 

următoarele atribuții: 

a) coordonează elaborarea Acordului de parteneriat pentru perioada de 

programare 2021-2027, asigurând corelarea acestuia cu programele și 

politicile naționale și europene, cu respectarea principiului 

parteneriatului; 

b) coordonează procesul de negociere cu Comisia Europeană în ceea ce 

privește Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-

2027; 

c) coordonează elaborarea, negocierea și aprobarea programelor 

aferente politicii de coeziune; 

d) coordonează, monitorizează și sprijină, prin instrumentele pe care le 

are la dispoziție, dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor și 

structurilor specifice implicate în sistemul de management și control 
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al programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente 

politicii de coeziune; 

e) asigură coordonarea elaborării descrierii sistemelor de management 

și control ale programelor aferente politicii de coeziune; 

f) asigură coordonarea procesului de îndeplinire a condițiilor 

favorizante astfel încât să se poată asigura accesul la fondurile externe 

nerambursabile disponibile pe toată perioada de programare 2021-

2027; 

g) inițiază, elaborează și propune modificări ale legislației privind 

stabilirea cadrului instituțional și procedural de coordonare și 

implementare a fondurilor externe nerambursabile; 

h) elaborează legislația privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în 

cadrul operațiunilor finanțate din fonduri externe nerambursabile 

aferente politicii de coeziune, cu excepția programelor interreg; 

i) asigură derularea procesului de consultare publică cu toți partenerii 

sociali, astfel încât să permită crearea unui cadru transparent de luare 

a deciziilor pentru perioada de programare 2021-2027; 

j) asigură realizarea, dezvoltarea și funcționarea sistemului informatic, 

cu contribuția structurilor utilizatoare, deținând toate drepturile de 

proprietate asupra acestui sistem, inclusiv codul sursă, cu excepția 

sistemelor electronice pentru programele inter-regionale, care intră în 

responsabilitatea autorităților de management aferente. 

 

Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-

2027 (POAT) 

Din perspectiva Programului Operațional Asistență Tehnică, viziunea 

națională la orizontul anului 2027 este de a creşte capacitatea administrativă în 

instituțiile implicate în managementul programelor finanțate din fonduri 

europene şi la nivelul beneficiarilor. Planul pentru consolidarea capacităţii 

administrative este un instrument nou de lucru şi reprezintă o strategie 

operațională cu obiective şi termene clare, ce are ca obiectiv general 
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îmbunătățirea proceselor administrative în vederea facilitării implementării PO, 

precum şi pentru încurajarea utilizării lecţiilor învăţate. Asistenţa tehnică 

furnizată prin POAT va fi utilizată în complementaritate cu măsurile specifice 

pentru creşterea capacităţii administrative a beneficiarilor, care se vor regăsi în 

programele operaţionale. 

Obiectivul general al Programului Operațional Asistență Tehnică este de a 

asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi eficace a fondurilor UE, sprijinind 

programarea, monitorizarea, controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu 

privire la priorităţile UE. 

Programul este structurat pe 3 priorități de investiții, după cum urmează: 

 Prioritatea 1 - Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control 

al fondurilor FEDR, FC, FSE+ şi gestionarea PO (finanțată din FSE+) 

Prioritatea 1 urmărește asigurarea unui personal înalt calificat, capabil și 

motivat corespunzător prin finanțarea cheltuielilor salariale aferente, precum și 

prin crearea cadrului logistic adecvat de lucru care să permită desfășurarea în 

bune condiții a activității de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FSE+, FC, 

precum și de gestionare a programelor operaționale derulate de MFE care nu au 

axă prioritară de asistență tehnică. 

 Prioritatea 2 - Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+ 

(finanțată din FEDR) 

Prioritatea 2 urmărește diseminarea cât mai largă a informațiilor cu 

privire la fondurile FEDR, FSE+, FC alocate României și la modul în care acestea 

se utilizează prin intermediul programelor operaționale. 

 Prioritatea 3 - Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a 

fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată din FEDR). 
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Programul Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 

(POCIDIF) 

Viziunea strategică a programului operațional face referire la crearea în 

România a unui ecosistem care potențează competitivitatea societății în 

contextul schimbărilor tehnologice, plecând de la nevoile de dezvoltare 

identificate prin Strategia Națională și cele 8 Strategii Regionale de Specializare 

Inteligentă și concentrarea eforturilor pentru atingerea potențialului 

tehnologiilor digitale pentru a crea noi oportunități de dezvoltare atât pentru 

sistemul public, cât și pentru mediul de afaceri. 

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele: 

 dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate; 

   mbuna ta t irea conectivita t ii digitale; 

 dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat. 

Programul propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării şi 

inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării la nivelul 

administrației publice centrale, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente 

financiare cu respectarea regulilor de Ajutor de Stat, după caz, pentru a răspunde 

provocărilor identificate la nivel național. 

Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii de investiții: 

1. Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare 

European şi internaţional; 

2. Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie 

pentru toate tipurile de inovare; 

3. Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ superior; 

4. Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor; 
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5. Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari; 

6. Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic; 

7. Digitalizarea în educație; 

8. Digitalizarea în cultură; 

9. Digitalizarea în administrația publică centrală; 

10. Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea 

Instrumentelor Financiare. 

 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

2021-2027 (PODD) 

Strategia Programului Operațional Dezvoltare Durabilă este în 

concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de conservare, protecție și 

îmbunătățire a calității mediului, cu Semestrul European, Recomandările 

Specifice de Țară relevante, Programul Național de Reformă, Rapoartele de Țară 

din 2019 și 2020 și Anexa D a Raportului din 2020. Totodată, PODD se bazează 

pe obiective care vizează asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale 

prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră și prin 

asigurarea utilizării eficiente a resurselor naturale. 

Prin PODD se urmărește maximizarea valorii adăugate a sprijinului 

financiar alocat României din bugetul european prin finanțarea nevoilor de 

dezvoltare naționale din următoarele sectoare: adaptarea la schimbările 

climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor 

inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a adecvanței sistemului energetic; 

infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea 

biodiversităţii; calitatea aerului; decontaminarea siturilor poluate și 

managementul riscurilor. 

Obiectivul general al PODD 2021-2027 este în concordanță cu obiectivul 

Uniunii Europene de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în 

conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE și cu 

obiectivul 2 al politicii de coeziune, ”O Europă mai verde”, și urmărește în 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PERIOADA 2022 - 2027 

  

273 

principal îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de 

mediu, precum și îndeplinirea obligațiilor rezultate din directivele europene. 

Concomitent, PODD urmărește realizarea obiectivelor naționale de dezvoltare în 

domeniul eficienței energetice, protecției mediului și managementului riscurilor 

și reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii Europene şi 

România cu privire la infrastructura în aceste domenii, atât din punct de vedere 

cantitativ cât şi calitativ. 

Obiective specifice ale programului sunt următoarele: 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

Alegerea acestui obiectiv specific este rezultatul necesității pe de o parte 

de a respecta țintele asumate de România și de a contribui la dezvoltarea 

coerentă și continuă a sectorului energetic național, iar pe de altă parte pentru a 

contribui susținut atât la realizarea politicilor și măsurilor aferente celor cinci 

dimensiuni ale Uniunii Energetice, cât și la realizarea obiectivelor europene 

comune din pachetul „Energie curată pentru toți europenii”. 

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara 

TEN-E 

Prin selectarea acestui obiectiv specific România dorește să contribuie la 

modernizarea pieței naționale de energie ca parte integrantă a pieței de energie 

europeană. Implementarea infrastructurii inteligente reprezintă un pas 

intermediar esențial pentru asigurarea flexibilității sistemului energetic, care 

oferă beneficii tangibile atât pentru operatori, cât și pentru utilizatorii finali. 

 Promovarea managementului durabil al apei 

România nu şi-a îndeplinit angajamentele asumate prin Tratatul de 

Aderare la UE privind calitatea apei destinată consumului uman şi privind 

colectarea şi epurarea apelor uzate în aglomerările cu peste 2000 le, în ciuda 

eforturilor depuse şi sprijinului financiar important din perioadele anterioare 

(POSM 2007-2013 şi POIM 2014-2020). Nevoia de investiţii pentru conectarea 

populaţiei la sisteme de alimentare cu apă conforme şi pentru asigurarea de 

sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate din aglomerările rămase este încă 

foarte mare. Acestea din urmă sunt necesare atât pentru respectarea conformării 

cu cerinţele Directivei 91/271/CEE, cât şi cu cele ale Directivei 2000/60/CE cu 

privire la atingerea sau menţinerea stării bune a corpurilor de apă. 
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 Promovarea tranziţiei către o economie circulară 

România a adoptat prin HG 942/20.12.2017 Planul Național de 

Gestionare a Deșeurilor și urmează să adopte planurile județene și al 

municipiului București de gestionare a deșeurilor care identifică măsurile 

necesare pentru conformarea cu legislația națională și europeană, inclusiv 

obiectivelor Pachetului pentru economia circulară. Astfel, sunt necesare în 

continuare investiții în domeniul deșeurilor, vizând în primul rând prevenirea 

sau reducerea cantităților de deșeuri generate, reutilizarea și valorificarea 

deșeurilor prin reciclare sau alte operaţiuni, precum și sistarea activității și 

reabilitarea depozitelor neconforme. 

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 

România nu şi-a îndeplinit ţintele cu privire la asigurarea 

managementului adecvat al ariilor naturale protejate, precum şi privind 

refacerea ecosistemelor degradate, în acord cu obiectivele Strategiei UE pentru 

biodiversitate. Totodată, conform concluziilor Raportului de ţară din 2019, au 

fost identificate nevoi de investiții prioritare pentru a consolida biodiversitatea 

şi, în special, pentru a sprijini măsurile de gestionare și conservare în zonele 

protejate, în conformitate cu legislația de mediu a UE. 

Nevoia de dezvoltare actuală implică existenţa unui sistem de evaluare şi 

monitorizare a calităţii aerului care să răspundă pe deplin cerinţelor directivelor 

europene. Astfel, prin PODD se impune continuarea dotării sistemului naţional 

de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului în vederea dezvoltării şi 

îmbunătăţirii Evaluării Naţionale a Calităţii Aerului, în acord cu prevederile 

Directivei 2008/50/EC şi Directivei INSPIRE. 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenii riscurilor și 

a rezilienței în urma dezastrelor 

Corelat cu recomandările Raportului de ţară privind evaluarea din 2019 a 

punerii în aplicare a politicilor de mediu, pentru perioada următoare de 

programare sunt necesare în continuare investiţii pentru adaptarea la 

schimbările climatice, prevenirea riscurilor și creşterea rezilienței în faţa 

dezastrelor, ce vizează măsuri privind: reducerea impactului inundațiilor și 

celorlalte fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 

schimbările climatice; reducerea impactului manifestării altor tipuri de riscuri 

(secetă şi furtuni); dezvoltarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a 
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fenomenelor hidro-meteorologice severe; dezvoltarea sistemului de gestionare a 

riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la 

realitatea operațională, ținând seama de nevoia comunității de a se adapta și 

recupera după un dezastru prin menținerea și reabilitarea structurilor și 

funcțiilor sale esențiale; limitarea efectelor negative ale eroziunii costiere. 

Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii de investiții: 

 Prioritatea 1 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor 

inteligente de energie și a soluțiilor de stocare 

Categorii de investiții: 

1.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari 

1.2 Sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare 

 Prioritatea 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la 

o economie circulară 

Categorii de intervenții: 

2.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele 

directivelor de mediu 

2.2 Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre 

economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu 

 Prioritatea 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate 

Categorii de intervenții: 

3.1. Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu 

3.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de 

monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive 

3.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate, evaluarea 

riscurilor asupra mediului și remedierea siturilor 
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 Prioritatea 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice şi 

managementul riscurilor 

Categorii de intervenții: 

4.1 Managementul inundațiilor și a secetei 

4.2 Combaterea eroziunii costiere 

4.3 Îmbunătățirea sistemului de managementul riscurilor 

 

Programul Operațional Educație și Ocupare 2021 

– 2027 (POEO) 

Din perspectiva capitalului uman, viziunea națională la orizontul anului 

2027 este de a crea „O Românie mai socială cu acces egal la ocupare durabilă, de 

calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii, stimulativ pentru 

învăţarea pe tot parcursul vieţii, o societate bazată pe solidaritate și condiții de 

viață mai bune pentru toţi cetățenii”. 

Viziunea de dezvoltare a resurselor umane prin intermediul POEO este 

construită pe 2 obiective majore: 

 consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea 

accesului și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și 

durabilă pentru resursa de forță de muncă; 

 optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde 

cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la 

educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții. 

Astfel, Programul Operațional Educație și Ocupare urmărește să valorifice 

potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de 

educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării 

competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Totodată, în domeniul Ocupării, 

obiectivul este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-

activă și bazată pe inovare socială. 
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Obiective specifice ale programului sunt următoarele: 

 Educație: 

 îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din 

punctul de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor 

preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente; 

 prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei 

abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor 

programe „A doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de 

consiliere și orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea 

competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde 

atenția necesară copiilor din grupurile vulnerabile/dezavantajate; 

 ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să 

se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv 

formările necesare și furnizarea de echipamente specifice; 

 sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnici de predare inovatoare și 

eficace. 

 

 Ocupare: 

 integrarea tinerilor pe piața muncii; 

 asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv 

creșterea ocupării femeilor; 

 dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a 

economiei sociale; 

 dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor și de 

monitorizare a politicilor active de ocupare; 

 dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în 

implementarea politicilor de ocupare, inclusiv prin creșterea 

capacității acestora; 
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 asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea 

îmbătrânirii active; 

 creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru 

asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a 

angajaților. 

 

Programul Operațional Educație și Ocupare 2021 – 2027 este structurat pe 

9 priorități de investiții, după cum urmează: 

1.Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii; 

2.Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională; 

3.Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru 

asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței 

muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic; 

4.Creșterea accesibilității, atractivității și calității învăţământului 

profesional și tehnic; 

5.Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți; 

6.Antreprenoriat și economie socială; 

7.Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii; 

8.Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața 

muncii; 

9.Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului 

Programului. 
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Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială 2021 – 2027 (POIDS) 

Scopul POIDS este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor în risc ridicat, inclusiv prin 

reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea 

socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă, 

urmărind obiectivele generale: 

1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu 

precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii 

sociale la nivel local; 

2. Creșterea calității serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile prin asigurarea cu personal de specialitate bine 

pregătit la nivel local și infrastructură adecvată; 

3. Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile 

prin oferirea de suport și servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de 

dificultate în care se află; 

4. Creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a 

răspunde la nevoile populației vulnerabile prin dezvoltarea capacității 

furnizorilor de servicii sociale publici și privați la nivel local; 

5. Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile 

sociale ale comunității întru-un mod participativ și de a elabora planuri de 

acțiune adecvate. 

Obiective specifice ale programului sunt următoarele: 

   mbuna ta t irea accesului la piat a muncii pentru toate persoanele   n 

căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomerii de lungă 

durată și persoanele inactive, promovarea desfa s ura rii de activita t i 

independente și a economiei sociale; 

 promovarea participa rii femeilor la piat a muncii, a unui echilibru mai 

bun   ntre viat a profesionala  s i cea privata , inclusiv accesul la servicii 

de îngrijire a copiilor și a persoanelor dependente; 
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 promovarea adaptării lucrătorilor, a întreprinderilor și a 

antreprenorilor la schimbare, precum și îmbătrânirea activă și 

sănătoasă și un mediu de lucru sănătos și bine adaptat care abordează 

riscurile de sănătate; 

 promovarea accesului egal la educat ie s i formare de calitate s i 

favorabile incluziunii, precum s i a absolvirii acestora,   n special pentru 

grupurile defavorizate,   ncepa nd de la educat ia s i   ngrijirea copiilor 

pres colari, continua nd cu educat ia s i formarea generala  s i 

profesionala  s i pa na  la   nva t a ma ntul tert iar, precum s i educat ia s i 

  nva t area   n ra ndul adult ilor, inclusiv prin facilitarea mobilita t ii   n 

scop educat ional pentru tot i; 

 favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și 

participarea activa  s i pentru a   mbuna ta t i capacitatea de insert ie 

profesională; 

 promovarea integra rii socio-economice a resortisant ilor t a rilor tert e 

s i a comunita t ilor marginalizate, cum ar fi romii; 

 creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 

sustenabile s i cu pret uri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protect ie sociala , inclusiv promovarea accesului la protect ie sociala ; 

  mbuna ta t irea accesibilita t ii, a eficacita t ii s i a rezilient ei sistemelor de 

sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

 promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie 

sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai 

defavorizate și a copiilor; 

 reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau 

asistent a  materiala  de baza  persoanelor celor mai defavorizate, 

inclusiv prin măsuri auxiliare; 

   mbuna ta t irea integra rii socio-economice a comunita t ilor 

marginalizate, a migrant ilor s i a grupurilor dezavantajate prin ma suri 

integrate care să includă asigurarea de locuint e s i servicii sociale; 

 promovarea dezvolta rii integrate   n domeniul social, economic s i al 

mediului, a patrimoniului cultural s i a securita t ii   n zonele urbane. 
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Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii de investiții: 

 Prioritatea/AXA 1 - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea 

Comunității; 

 Prioritatea/AXA 2 - Protejarea dreptului la demnitate socială; 

 Prioritatea/AXA 3 - Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu 

acces redus la servicii sociale; 

 Prioritatea/AXA 4 - Reducerea disparităților dintre copiii la risc de 

sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii; 

 Prioritatea/AXA 5 - Servicii de suport pentru persoane vârstnice; 

 Prioritatea/AXA 6 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilități; 

 Prioritatea/AXA 7 - Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri 

vulnerabile; 

 Prioritatea/AXA 8 - Ajutorarea persoanelor defavorizate. 

 

Programul Operațional Sănătate 2021-2027 (POS) 

Obiectivul general al programului operațional este reprezentat de 

îmbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de 

sănătate. 

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele: 

 îmbunătățirea eficacității serviciilor medicale de urgență; 

 creșterea accesului la servicii de asistență medicală primară, 

comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu; 

 îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor de 

reabilitare/recuperare, serviciilor de îngrijire paliativă, serviciilor de 

îngrijire pe termen lung; 
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 creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură 

și servicii; 

 îmbunătățirea eficacității și eficienței serviciilor medicale prin 

investiții în cercetare și în digitalizarea sistemului medical; 

 creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de 

investigație, intervenție și tratament. 

Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii: 

 infrastructura spitalelor regionale; 

 serviciile de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite 

în regim ambulatoriu: infrastructura cabinetelor medicilor de familie, 

infrastructura pentru servicii de asistență medicală școlară și 

comunitară, inclusiv servicii de asistență stomatologică, unitățile 

sanitare care furnizează asistență medicală ambulatorie, centre de 

screening; 

 serviciile de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung, incluzând și 

investițiile în măsuri sistemice și pentru dezvoltarea competențelor 

personalului, precum și servicii medicale destinate persoanelor 

vulnerabile; 

 creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură 

și servicii, prin dezvoltarea: sistemului de transport, preluare, precum 

și a unităților dedicate îngrijirii pacienților critici, inclusiv copii, 

neurologie pediatrică-boli rare, sistemului național de transfuzii, 

rețelei de laboratoare regionale, spitalelor orășenești, rețelei de 

genetică medicală; 

 abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

 digitalizarea sistemului medical; 

 promovarea metodelor moderne de investigare, intervenție, tratament 

– dezvoltarea de centre de excență în terapii celulare inovative în 

hematologie și transplant medular, boli digestive și transplant hepatic, 

urologie și transplant renal. 
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Programul Operațional Transport 2021-2027 

(POT) 

Obiectivul general al Programului Operațional Transport este reprezentat 

de dezvoltarea infrastructurii de transport pe teritoriul României în vederea 

îmbunătățirii conectivității între regiunile țării, dar și cu restul țărilor din 

Uniunea Europeană. Scopul POT este de a sprijini dezvoltarea infrastructurilor și 

serviciilor de mobilitate a persoanelor și mărfurilor. 

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele: 

 dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, sigură și intermodală; 

 dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 

reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, 

inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere; 

 mobilitate națională, regională și locală sustenabilă. 

Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii de investiții: 

 Prioritatea/AXA 1 - Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea 

rețelei TEN-T de transport rutier; 

 Prioritatea/AXA 2 - Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea 

infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritorială; 

 Prioritatea/AXA 3 - Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea 

rețelei TEN-T de transport pe calea ferată; 

 Prioritatea/AXA 4 - Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și 

reziliente față de schimbări climatice prin creșterea capacității de 

transport pe calea ferată; 

 Prioritatea/AXA 5 - Îmbunătățirea conectivității prin creșterea 

gardului de utilizare a transportului cu metroul în regiunea București-

Ilfov; 
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 Prioritatea/AXA 6 - Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, 

durabilă și rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea 

calității serviciilor de transport pe calea ferată; 

 Prioritatea/AXA 7 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal; 

 Prioritatea/AXA 8 - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile 

și a porturilor; 

 Prioritatea/AXA 9 - Creșterea gradului de siguranță și securitate pe 

rețeaua rutieră de transport; 

 Prioritatea/AXA 10 - Asistență tehnică. 

 

Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027 

(POTJ) 

Viziunea strategică a POTJ se bazează pe obiective care vizează sprijinirea 

diversificării economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu măsuri de 

recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă, sprijinind totodată transformarea proceselor industriale 

necesară pentru o tranziție spre o economie neutră concomitent cu menținerea 

sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare. 

Obiectivul general al programului este reprezentat de necesitatea de 

sprijinire a teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică 

și evitarea adâncirii disparităților regionale. 

POTJ sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul său 

specific, acela de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, 

economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere 

climatic. 

Acțiunile care vor face obiectul finanțării POTJ, așa cum se prevede în 

Pactul ecologic european și în Planul de Investiții pentru o Europă Durabilă, vin 

în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual 

pentru perioada 2021-2027, însă din perspectiva unică de a contribui la 

abordarea consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea 
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climatică a Uniunii prin utilizarea la un loc a finanțărilor oferite în domeniul 

climei și al obiectivelor sociale la nivel regional. 

Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii de investiții: 

 Prioritatea 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, 

a IMM-urilor, a cercetării și inovării și a digitalizării 

Categorii de investiții: 

1.1. Investiții în înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de 

afaceri; 

1.2. Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță; 

1.3. Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea 

competitivității întreprinderilor; 

1.4. Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii avansate 

și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători; 

1.5. Investiții productive în IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care 

conduc la diversificare și reconversie economică; 

1.6. Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare și competențe 

digitale avansate; 

1.7. Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce 

sarcina administrativă pentru mediul de afaceri. 

 Prioritatea 2 - O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri 

pentru energie curată cu emisii reduse 

Categorii de investiții: 

2.1. Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde; 

2.2. Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea 

(operaționale) - poate fi o soluție finanțarea acestor parcuri pe terenurile ce 

aparțin fostelor mine sau uzine, astfel realizându-se proiecte integrate 

decontaminare/regenerare/reconversie; 
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2.3. Investiții în realizare de turbine eoline (ferme eoliene - conectate la rețea) 

2.4. Investiții în ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile la nivelul operatorilor industriali 

 Prioritatea 3 - O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea 

economiei circulare 

Categorii de intervenții 

3.1. Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate; 

3.2. Investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a terenurilor, inclusiv 

prin măsuri de management al apei și crearea de infrastructuri verzi în mediul 

urban; 

3.3. Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel județean în vederea 

consolidării economiei circulare; 

3.4. Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, 

precum și acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora. 

 Prioritatea 4 - O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a 

forței de muncă 

 

Categorii de intervenții: 

4.1. Perfecționarea lucrătorilor - calificare și recalificare în diverse sectoare verzi 

ale economiei; 

4.2. Sprijin financiar pentru persoanele disponibilizate care sunt aproape de 

vârsta pensionării (Pension Bridging); 

4.3. Asistență oferită persoanelor în căutarea unui loc de muncă (inclusiv pachete 

de mobilitate); 

4.4. Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

(inclusiv sprijin medical). 
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Planul Național Strategic – Politica Agricolă 

Comună 2021-2027 (PAC) 

Sectorul agroalimentar și dezvoltarea spațiului rural din România au 

înregistrat progrese ca urmare a implementării programelor de dezvoltare 

rurală anterioare, finanțate atât din fonduri europene, cât și naționale. 

Cu toate acestea, există multe provocări care trebuie abordate în perioada 

următoare, printre care menționăm: numărul mare al fermelor mici, dotarea 

slabă din punct de vedere tehnologic și structura duală a exploatațiilor agricole, 

aspecte de mediu care pot conduce la diminiuarea productivității, degradarea 

spațiului rural și îmbătrânirea populației în spațiul rural, acces redus la servicii 

de bază și infrastructură deficitară, numărul redus de produse cu valoare 

adăugată, deficit de personal calificat în sectorul agricol, diversificarea 

veniturilor fermierilor și populației din mediul rural, sporirea impactului 

schimbărilor climatice și scăderea biodiversității etc. 

În scopul atingerii potențialului socio-economic în sectorul agroalimentar 

se impune ca măsurile întreprinse până în prezent să fie continuate/dezvoltate. 

Astfel, prin intermediul Programului Național Strategic 2021 – 2027 se vor 

continua eforturile pentru atingerea potențialului de dezvoltare socio-economică 

prin abordarea următoarelor obiective generale: 

1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care 

să asigure securitatea alimentară 

Obiective specifice: 

 sprijinirea veniturilor agricole viabile și a rezilienței în întreaga 

uniune pentru sporirea securității alimentare; 

 consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității; 

 îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric; 

2. Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor împotriva 

schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii 

Europene în materie de mediu și climă 
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Obiective specifice: 

 contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum 

și la energia durabilă; 

 promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor 

naturale, cum ar fi apa, solul și aerul; 

 contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor; 

3. Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale 

Obiective specifice: 

 atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea dezvoltării 

afacerilor în zonele rurale; 

 promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale 

și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a 

silviculturii durabile; 

 îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății 

privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, 

produse într-un mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și 

bunăstarea animalelor. 

 

Programul Operaţional Regional pentru Regiunea 

Sud-Est 2021-2027 (POR Sud-Est) 

Obiectivul general al Programului Operațional Regional Regiunea Sud-Est 

2021-2027 este reprezentat de creșterea competitivității economice și 

îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin 

sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a 

serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunii, capabilă să 

gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul ei de inovare și de 

asimilare a progresului tehnologic. Tipurile de acțiuni propuse vor conduce la 

reducerea disparităților și la transformarea Regiunii Sud-Est într-o regiune mai 
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atractivă, într-un spațiu economic stabil și diversificat în care cercetarea și 

inovarea au un rol activ. 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est 2021-2027 este 

un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare 

inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare 

urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructură educațională, 

turism și cultură/patrimoniu cultural. 

Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi locale, obiectivele 

specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia programului 

pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii. Proiectele finanţate au 

potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, prin adoptarea 

unor soluţii care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei 

antropice. Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii verzi 

contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţii locale, 

prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime. 

Astfel, în cadrul programului sunt vizate următoarele obiective: 

 

Tabelul nr. 13. Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est 

2021-2027 

Obiective 

specifice 

selectate 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare și 

inovare și 

adoptarea 

tehnologiilor 

avansate 

Axa prioritară 1 - O 

regiune 

competitivă prin 

inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

1. Investiții în infrastructurile proprii ale 

organizațiilor de CDI/IMM-uri 

2. Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI 

în structuri, parteneriate și programe de 

colaborare, intervenții aliniate la KIC-uri 

(Knowledge Innovation Community) 

3. Aderarea, afilierea, apartenența la rețele de 

inovare europene pentru IMM-uri sau alte 

organizații CDI 
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4. Sprijinirea organizaţiilor de cercetare şi 

întreprinderilor, în special IMM-uri, pentru 

pregătirea şi implementarea de proiecte în 

cadrul programelor CDI internaţionale 

5. Promovarea produselor şi serviciilor, 

realizarea de site-uri pentru prezentarea 

activităţii şi a produselor sau serviciilor 

pentru promovare, inclusiv instrumente de 

vânzare on-line, facilitarea comerțului și 

inovații specifice 

6. Activităţi specifice procesului de 

internaţionalizare (participarea la târguri şi 

expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea 

proceselor tehnologice de producţie la 

sistemele de certificare şi standardizare 

specifice pieţelor de export, etc). 

7. Crearea şi dezvoltarea EITT, inclusiv PST 

prin construcţia, modernizarea, extinderea şi 

dotarea cu active corporale și necorporale a 

acestora 

8. Achiziționarea de servicii de TT specifice și 

activități de internaționalizare 

Fructificarea 

avantajelor 

digitalizării, în 

beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

Axa prioritară 1 - O 

regiune 

competitivă prin 

inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

 

1. Adoptarea tehnologiilor TIC și a 

instrumentelor digitale care conduc la 

inovarea modelului de afaceri pentru IMM-uri 

și la transformarea digitală a acestora 

2. Dezvoltarea universităților ca poli de digital 

skills, inclusiv prin dotare tehnică/laboratoare 

3. Digitizarea în mediul universitar și 

preuniversitar prin crearea și dezvoltarea 

unor platforme digitale, baze de date și 

biblioteci virtuale pentru elevi/studenți, live 

streaming, echipamente și infrastructură de 
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projection and video mapping, etc 

4. Crearea unei culturi digitale în procesul de 

predare – învățare – evaluare prin 

implementarea de sisteme informatice de 

suport 

Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității 

IMM-urilor 

Axa prioritară 1 - O 

regiune 

competitivă prin 

inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

1. Sprijinirea creării de noi companii inovative 

și creșterea ratei de supraviețuire a acestora și 

spin-off-urilor, inclusiv dotare cu active 

corporale şi necorporale; 

3. Crearea/ modernizare/ extinderea 

incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, 

inclusiv dezvoltarea serviciilor 

4. Susținerea clusterelor pentru creșterea 

competitivității prin susținerea inovării 

întreprinderilor și a integrării acestora în 

lanțuri de valoare la nivel global 

Fructificarea 

avantajelor 

digitalizării, în 

beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

Axa prioritară 2 - O 

regiune cu orașe 

Smart 

1. Sprijin pentru intervenții de tip smart-city 

(siguranța publică, servicii și utilități publice, 

monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și 

transport public, iluminat public, sisteme GIS, 

etc.) aplicabile în zone funcționale urbane. În 

ceea ce privește utilitățile publice, excepție fac 

utilitățile de apă și deșeuri datorită faptului că 

aceste activități sunt incluse în proiectele 

finanțate prin POIM. 

2. Securitate cibernetică, interoperabilitate 

pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor 

publice 

3. Susținerea digitalizării serviciilor publice la 

nivel local 
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Promovarea 

eficienței 

energetice și 

reducerea 

emisiilor de gaze 

cu efect de seră 

Axa prioritară 3 - O 

regiune cu orașe 

prietenoase cu 

mediul 

1. Renovarea clădirilor publice, inclusiv a celor 

cu statut de monument istoric, și a clădirilor 

rezidențiale în vederea 

asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice 

în funcție de potențialul de reducere a 

consumului, respectiv reducerea emisiilor de 

carbon, inclusiv consolidarea acestora în 

funcție de riscurile identificate. 

2. Îmbunătățirea eficienței energetice, precum 

și reducerea emisiilor în sistemele de 

alimentare centralizate cu energie termică 

(SACET). 

Îmbunătățirea 

protecției naturii 

și a biodiversității, 

a infrastructurii 

verzi în special în 

mediul urban și 

reducerea poluării 

Axa prioritară 3 - O 

regiune cu orașe 

prietenoase cu 

mediul 

1. Regenerarea spațiilor urbane degradate, 

inclusiv prin promovarea investiţiilor ce 

promovează infrastructura verde în zonele 

urbane. 

2. Reconversia funcțională a terenurilor virane 

degradate/neutilizate/abandonate 

Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale 

sustenabile 

Axa prioritară 3 - O 

regiune cu orașe 

prietenoase cu 

mediul 

1. Reducerea emisiilor de carbon în 

municipiile reședință de județ și zona lor 

funcțională prin investiții în dezvoltarea 

infrastructurii urbane curate (infrastructuri de 

transport, ciclism, material rulant, 

combustibili alternativi, culoare de 

mobilitate), bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă 

Dezvoltarea unei 

mobilități 

naționale, 

regionale și locale 

durabile, 

reziliente în fața 

schimbărilor 

Axa prioritară 4 - O 

regiune accesibilă 

1. Investițiilor de bază în structura căii de 

rulare, având drept scop mărirea vitezei de 

deplasare, creșterea portanței, îmbunătățirea 

sistemelor și marcajelor de semnalizare și 

siguranță rutieră, creșterea conectivității la 

rețeaua TEN-T etc. 

2. Construirea/amenajarea/reabilitarea de 
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climatice, 

inteligente și 

inter-modale, 

inclusiv 

îmbunătățirea 

accesului la TEN-T 

și a mobilității 

transfrontalier 

piste pentru biciclete în intravilanul 

localităților traversate de drumul județean, a 

traseelor pietonale (trotuare) în intravilanul 

localităților traversate 

3. Acțiuni de decongestionare a traficului prin 

investiții destinate modernizării/reabilitării 

infrastructurii rutiere urbane, extinderea la 

patru benzi a coridoarelor urbane de 

transport și îmbunătățirea sistemelor și 

marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră 

care pot furniza informaţii importante pentru 

îmbunătăţirea siguranţei rutiere și creșterea 

nivelului de siguranță. 

4. Ocolirea zonelor urbane pentru a facilita 

fluxurile de trafic pe distanțe lungi; vizează 

construirea/modernizarea/reabilitarea de by-

pass-uri sau centuri ocolitoare traversarea în 

condiții de siguranță a localităților prin 

construirea/ modernizarea/ reabilitarea 

arterelor de penetrație și a arterelor de tranzit 

Îmbunătățirea 

accesului la 

servicii de calitate 

și favorabile 

incluziunii în 

educație, formare 

și învățarea pe tot 

parcursul vieții 

prin dezvoltarea 

infrastructurii 

Axa prioritară 5 - O 

regiune educată 

1.Construire reabilitare/ modernizare/ 

extindere/ echipare infrastructură 

educațională destinată educației pentru 

nivelul antepreșcolar și preșcolar (creșe și 

grădinițe), școli I-VIII, liceal și postliceal, 

inclusiv pentru persoanele cu dizabilități 

(atingerea conditiilor minime de funcționare a 

unităților de învățământ); 

2.Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ dotarea unităților de învăţământ 

profesional și tehnic, inclusiv învățământ dual; 

3. Dezvoltarea campusurilor școlare și a 

centrelor de formare profesională în cadrul 

unităților de învăţământ profesional și tehnic 
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Favorizarea 

dezvoltării 

integrate sociale, 

economice și de 

mediu la nivel 

local și a 

patrimoniului 

cultural, 

turismului și 

securității în 

zonele urbane 

Axa prioritară 6 - O 

regiune atractivă 

1. Îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și valorificarea durabilă 

a patrimoniului cultural și servicii culturale 

2. Îmbunătățirea infrastructurii publice de 

turism, în special în zone care dispun de un 

potențial turistic valoros 

3. Dezvoltarea turismului, balnear, balneo-

climateric, litoral 

4. Investiții în infrastructura din domeniul 

cultural, în mediul urban 

5. Creșterea securității spațiilor publice 

6. Tabere de elevi și preșcolari 

 

 

Favorizarea 

dezvoltării 

integrate sociale, 

economice și de 

mediu la nivel 

local și a 

patrimoniului 

cultural, 

turismului și 

securității în afara 

zonelor urbane 

 1. Infrastructura de turism, în special în zone 

care dispun de un potențial turistic valoros 

2. Conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului natural 

3. Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu 

rol în administrare, protejare, informare și 

exploatare turistică sustenabilă 

4. Tabere de elevi și preșcolari 
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Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este documentul 

strategic al României care stabilește domeniile și prioritățile de investiții, 

precum și reformele elaborate pentru fiecare domeniu de investiții. 

Din obiectivul general al PNRR decurg o serie de obiective specifice care 

privesc: 

 Reformele orizontale elaborate la nivelul sectoarelor de activitate ale 

economiei naționale, administrației publice și societății civile în 

ansamblul său, au drept scop consolidarea statului de drept, 

sustenabilitatea finanțelor publice, stabilitatea financiară, politicile 

sociale și piața muncii, consolidarea capacității de implementare a 

proiectelor și absorbția fondurilor externe nerambursabile, precum și 

digitalizarea și transparentizarea procedurilor de atribuire a contractelor 

de achiziție publică; 

 Reformele sectoriale elaborate pentru fiecare domeniu de investiții 

propus spre finanțare în cadrul Planului de Redresare și Reziliență 

(PNRR), care au în vedere fie sustenabilitatea finanțării proiectelor de 

investiții pe termen lung, fie modernizarea serviciilor publice și 

îmbunătățirea calității vieții populației, fie elaborarea unor pachete de 

măsuri care să permită creșterea capacității de implementare a 

proiectelor de investiții; 

 Investițiile în infrastructură urmăresc dezvoltarea infrastructurii specifice 

în domenii considerate strategice pentru România precum transporturi, 

schimbări climatice, energie și energie regenerabilă, mediu, eficiență 

energetică, modernizarea serviciilor publice locale, sănătate și educație 

pentru a moderniza serviciile publice prestate în interesul populației, fie 

pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate sau standardele 

de locuit ale populației, dar și pentru a îmbunătăți conectivitatea 

localităților urbane la rețelele de transport transeuropene sau pentru a 

crește capacitatea de reziliență a localităților urbane; 

 Investițiile în digitalizare și tranziție verde au drept scop alinierea la 

obiectivele stabilite de Uniunea Europeană și cuprinse în European Green 

Deal, precum și dezvoltarea marilor servicii publice din domeniul 

educației și sănătății în mediul on-line, dar și creșterea capacității de 
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reziliență a României în perioade de criză pandemică. De asemenea, sunt 

prevăzute investiții în infrastructură care conțin elemente de inteligență 

artificială precum: sistemele informatice de gestiune pentru 

infrastructura de transport, sistemele de gestiune ale infrastructurii 

specifice pentru schimbări climatice, rețele inteligente destinate 

transportului sau distribuției de combustibil de tranziție etc.; 

 Investițiile în competitivitatea mediului de afaceri și accesul la cercetare 

și inovare sunt destinate consolidării competitivității economice pe piața 

europeană a IMM-urilor, creșterea valorii adăugate, îmbunătățirii calității 

produselor și serviciilor obținute, retehnologizării, robotizării și 

automatizării proceselor industriale, digitalizării activității IMM-urilor, 

dar și dezvoltării activităților de cercetare, inovare și specializare 

inteligentă de către Institutele Naționale de Cercetare Dezvoltare și IMM-

uri, care au drept scop final introducerea pe piață de produse și servicii 

competitive în acord cu cerințele de calitate și preț ale consumatorilor; 

 Investițiile în creșterea capacității de reziliență a României sunt destinate 

creșterii capacității de reziliență a României prin două modalități: 

creșterea capacității de reziliență în perioade de criză pandemică, în 

special prin realizarea unor depozite regionale de echipamente medicale 

și medicamente destinate sistemului de sănătate publică, precum și 

creșterii capacității de reziliență în perioade de crize alimentare prin 

realizarea de depozite destinate stocării de cereale, alimente și altor 

asemenea bunuri de consum destinate crizelor alimentare, precum și a 

unor puncte smartacces pentru depozitele de alimente și medicamente 

pentru situații de urgență. 
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