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1. Cuvant inainte catre municipalitate 
 

 

Stimati cetateni ai Municipiului Mangalia, 

Prin efortul comun al colegilor mei din administratie, cu ajutorul reprezentantilor 
dumneavoastra in Consilul Local, al specialistilor si nu în ultimul rand cu ajutorul 
dumneavoastra, am transpus viziunea noastra asupra dezvoltarii urbei într-un 
document programatic, respectiv Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului 
Mangalia. Prezentul document il consider esenţial în identificarea şi 
implementarea proiectelor şi programelor de modernizare a oraşului nostru, pe 
termen mediu şi lung. Strategia de Dezvoltare Locală este necesară, în primul 
rând, pentru depunerea proiectelor cu finanţare europeană, pe exerciţiul 
financiar 2014-2020. De asemenea, documentul prevede o corelare a priorităţilor 
de dezvoltare locală, cu obiectivele tematice, cuprinse în Strategia Europa 2020.  
În ceea ce ne priveşte, 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. 

Obiectivul nostru declarat este ca, în următorii ani, staţiunile din sudul litoralului 
să devină un pol de dezvoltare turistică, în măsură să concureze cu staţiuni 
cunoscute din alte state membre ale Uniunii Europene şi nu numai. Pentru 
atingerea acestui deziderat, este nevoie de o strategie coerentă de dezvoltare 
locală şi de predictibilitatea mediului economic local.  

Strategia de Dezvoltare Locală evidenţiază printre altele, eforturile de 
transformare a oraşului nostru într-un "Green City" (Oraş Verde), până în anul 
2023. Totodată, cuprinde măsurile care trebuie aplicate pentru extinderea 
sezonului turistic şi atragerea altor categorii de turişti, cu scopul transformării 
acestui domeniu în principalul motor al economiei locale. 

Vă mulţumesc! 

Primarul Municipiului Mangalia  

Cristian Radu 

 
 
 
 
 

2. Introducere: 
 

2.1. Contextul strategic 
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Avand in vedere prioritatile Uniunii Europene, respectiv cea de a deveni o 
economie durabila, competitiva si cu un grad semnificativ de incluziune, in 
perioada 2014-2020 vor fi vizate pentru investitii doar domeniile promovate 
prin Strategia Nationala de Competitivitate. Cadrul general al prioritatilor de 
investitii a fost definit de catre Uniunea europeana prin Strategia europa 2020, 
si au fost preluate de institutiile noastre si transpuse in documentele 
programatice aferente fiecarui program operational si adaptate cadrului 
regional si prioritatii de investitii vizate. 
 
 Obicetivele Tematice promovate prin Strategia Europa 2020 sunt: 
- cercetare si inovare; 
- tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) 
- competitivitatea intreprinderilor mici si mijlocii; 
- trecerea la o economie cu emisii scazute de carbon; 
- adaptarea la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscului; 
- protectia mediului si utilizarea eficienta a resurselor; 
- promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din 
cadrul retelelor majore de infrstructura; 
- ocuparea si facilitarea mobilitatii fortei de munca; 
- incluziune sociala si combaterea saraciei; 
- educatie, dezvoltare de competenta si invatarea pe tot parcursul vietii; 
- consolidarea capacitatii institutionale si o administratie eficienta. 
 
In baza Acordului de Parteneriat inter-institutional infiintat de Guvernul 
Romaniei, sunt stabilite directiile de actiune pentru perioada 2014-2020 pentru 
implementarea Programelor Operationale in aceasta perioada. Pornind de la 
directiile de dezvoltare ale Strategiei Europa 2020, Comitetul Interinstitutional 
(CIAP) a elaborat baza strategica a dezvoltarii programelor operationale din 
fonduri nerambursabile in perioada 2014- 2020, fundamentand astfel 
dezvoltarea regionala prin implementarea proiectelor din fonduri 
externe/comunitare/nationale/regionale. In acest fel este urmarita o abordare 
unitara a cadrului de dezvoltare a Romaniei. Datorita intarzierilor intalnite la 
nivel national in cadrul Perioadei de Programare 2007-2013, documentele 
aferente ciclului 2014-2020 realizate de Romania pentru dezvoltare regionala 
(PDR 2014-2020 ) au fost elaborate in paralel cu Strategia Nationala pentru 
Dezvoltare Regionala, astfel ca indicatorii de dezvoltare ai regiunii Sud-Est sunt 
identici.  
 
In 13 iunie 2012 s-a publicat memorandumul guvernului privind aprobarea 
documentelor strategice (si implicit a actiunilor promovate prin Planurile de 
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Dezvoltare Regionala) si a documentelor prin care se pregateste implementarea 
programelor operationale din fonduri nerambursabile/europene in perioada 
2014-2020. Agentiiile de Dezvoltare Regionala (ADR-urile) au astfel un rol de 
importanta majora in dezvoltarea regiunilor prin implementarea cadrului 
strategic promovat la nivel european.  
 
Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est identifica prioritatile de dezvoltare pe 
baza resurselor regiunii Sud-Est si a oportunitatilor de dezvoltare oferite de 
contextul accesarii fondurilor nerambursabile.  
 
 
2.2. Viziune 
 
Viziunea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru municipiul Mangalia urmareste 
transformarea municipiului intr-un centru de importanta majora din punct de 
vedere turistic, economic, social, cultural si sportiv prin realizarea de investitii in 
aceste domenii si asigurarea unei infrastructuri care sa conduca la sustinerea pe 
termen lung a unei competitivitati municipale si economice. Prin prezenta 
strategie se urmareste realizarea de investitii in infrastructurile municipiului cu 
scopul dezvoltarii economice a teritoriului si atragerii de investitii astfel incat sa 
conduca la o crestere sustenabila si la o dezvoltare competitiva si stabila in timp. 
Viziunea prezentei strategii va fi atinsa prin dezvoltarea de masuri si proiecte 
care sa conduca la atingerea obiectivelor declarate, respectiv: 
 
 
	  
	  
	  
2.2.1. Municipiul Mangalia devine Green City pana in anul 2023  

Acest obiectiv strategic ambitios poate fi atins prin realizarea unui plan de 
actiune detaliat, bine definit in timp si prin mobilizarea exemplara a comunitatii 
in vederea crearii unei constiinte colective a cetatenilor. Cadrul general al 
municipiului Mangalia, frumusetile naturale intalnite aici si dezvoltarea 
economica impreuna cu mediul social creaza premisele dezvoltarii acestui 
obiectiv strategic si plasarea municipiului pe harta oraselor verzi din lume, pe 
langa Copenhagen, Stockholm, Oslo, Vienna, Amsterdam, Zurich, Helsinki.  

Obiectivul  Mangalia - Green City are in vedere in primul rand imbunatatirea vietii 
populatiei din municipiu dar si dezideratul de a deveni un exemplu de dezvoltare 
durabila in regiune cat si la nivel national.  
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Angajamentele asumate de municipiul Mangalia in vederea atingerii scopului de 
dezvoltare ca oras verde nu se vor putea realiza fara o buna cooperare intre 
populatie, reprezentantii societatii civile si administratia publica locala. Acest 
obiectiv poate fi atins doar prin realizarea unui plan de actiune concret, plasat in 
timp, cu termene de realizare si responsabilitati, monitorizare si implementare 
corecta a actiunilor si raportare detaliata a acestora. Planul de actiune trebuie sa 
contina minim urmatoarele actiuni: 

- producerea de energie electrica si termica folosind resurse regenerabile; 
- reglementarea domeniului constructiilor in vederea respectarii conditiilor de 

mediu si favorizarea tehnologiilor ecologice; 
- implementarea unui sistem de transport public eficient si ecologic (electric sau 

hybrid); 
- amenajarea de spatii publice de calitate (piete, parcuri, locuri de joca si 

relaxare); 
- construirea unei retele functionale si bine puse la punct pentru piste de 

biciclete care sa acopere tot orasul, inclusiv statiunile (bike sharing); 
- reglementarea sistemului de gestionare a deseurilor in vederea promovarii unui 

mediu curat si fara factori poluanti; 
- reducerea consumului de apă in vederea economisirii resurselor naturale si 

alinierii cu standardele europene din domeniu; 
- reducerea nivelului de CO2; 
- incurajarea economiilor creative; 
- facilitarea accesul la alimente ecologice cu preturi accesibile; 
- implementarea unui sistem de guvernare la nivel de municipiu care sa 

functioneze prin puterea exemplului; 
- incurajarea eforturilor cetatenilor comunitatii în atingerea acestui deziderat; 
- mentinerea densitatii populatiei la nivelul actual; 

2.2.2. Mangalia - destinatie de vacanta 365 zile în fiecare an; 
 
Municipiul Mangalia impreuna cu cele 6 statiuni turistice pe care le gestioneaza 
poate atinge acest obiectiv prin realizarea unor investitii in diversificarea serviciilor 
de agrement. Sunt necesare minim 5 investitii majore in cele 7 statiuni din municipiu 
pentru a asigura reusita acestui obiectiv.  
Pe langa extinderea sezonului turismului de litoral, care in prezent ocupa de departe 
primul loc, trebuie dezvoltate si celelate tipuri de turism - turism de recreere şi 
agreement, turism balnear, turism cultural, turism sportiv, turism religios , 
serviciilor de agrement. Municipiul Mangalia isi propune realizarea pana in 2023, in 
parteneriat cu operatorii in turism urmatoarele investitii:  

- dezvoltarea unui teren de golf cu 18 gauri la standarde internationale;  
- dezvoltarea unui water park la standarde internationale functional 365 de zile 

pe an; 
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- dezvoltarea unui centru de wellness si spa cu aplicatii terapeutice folosind ape 
termale, sulfuroase, apa de mare;  

- reabilitarea si punerea in valoare a hipodromului si a hergheliei; 
- construirea unui camping cu facilitati la nivel international (zone rulote, 

bungalow, corturi, glamping, etc.) 
Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie in primul rand de cooperare intre 
Primaria Mangalia si agentii economici cu profil in turism de pe raza Mun. Mangalia, 
constituiti in CLUSTERE sau GRUPURI DE ACTIUNE LOCALA care au ca rol identificarea 
resurselor si realizarea acestor investitii. In acest sens pot fi realizate parteneriate 
benefice cu Institutul National de Recuperare Medicina Fizică Balneologie București 
(1924) și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3. Municipiul Mangalia în topul celor mai atractive destinatii internationale 
pentru relocarea pensionarilor. 
 
Alaturi de Malta, Portugalia si Spania care ocupa in 2016 primele 3 locuri ca 
destinatii potrivite pentru pensionarii care doresc sa se reloce in aceasta etapa a 
vietii lor, Mangalia poate aduce Romaniei un asemenea statut datorita climei blande, 
accesului la Marea Neagra si a unei dietei mediteraneene, sistemului medical, de 
asigurari de sanatate si alte facilitati, toate la un cost redus raportat la veniturile 
persoanelor pensionare din strainatate,  
 
 
Pentru a putea deveni o destinatie atractiva cu acest specific, Mangalia trebuie să 
investeasca in: 

- cresterea calitatii serviciilor medicale si sociale; 
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- diversificarea serviciile medicale si sociale; 
- cresterea nivelului de siguranta al cetateanului; 
- oferirea unui sistem facil de acces atat in zonele publice cat si private a 

persoanelor cu dezabilitati;  
- dezvoltarea unui sistem de locuinte cu facilitati specifice persoanelor in varsta; 
- facilitarea integrarii acestor persoane in comunitate; 
- implementarea unui sistem de transport public adaptat persoanelor varstince; 
- amenajarea de spatii publice de calitate (piete, parcuri, relaxare, cluburi 

pentru varsnici); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. Întreg Municipiu Mangalia se va transforma intr-un veritabil Muzeu de istorie si 
arheologie 
 
Avand o istorie milenara si multiculturala, Mangalia are resursele istorice pentru a se 
transforma intr-un veritabil muzeu in aer liber. Acest obiectiv poate fi realizat numai 
prin cooperare intre administratie, societatea civila si institutiile guvernamentale, 
avand si o componenta majora de constientizarea a locuitorilor municipiului a 
valorilor istorice si culturale locale. Pentru a reusi sa indeplineasca acest obiectiv 
strategic pe termen mediu si lung, Mangalia trebuie sa:  

- desfasoare ample campanii de constientizare in randul comunitatii, cu 
predilectie in randul tinerilor; 

- sa aplice reglementarile in vigoare cu privire la autorizarea constructiilor numai 
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dupa descarcarea arheologica a terenurilor; 
- sa identifice cat mai multe puncte in care se gasesc sau au fost gasite vestigii 

arheologice si sa le marcheze corespunzator prin mijloace moderne: 
reprezentare digitala, reconstituire 3D, machetare, etc; 

- sa cartografieze punctele de vestigii arheologice si sa le promoveze intensiv; 
- sa faciliteze infiintarea de tabere arheologice deschise atat profesionistilor cat 

si amatorilor de astfel de activitati; 
- sa initieze parteneriate cu alte muzee; 
- sa expuna in locuri publice artefacte si piese cu valoare arheologica si istorica 

din patrimoniul propriu; 
- sa reconstituie digital orasul scufundat Callatis pe baza datelor existente si sa 

realizeze o campanie de promovare a acestuia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Obiectivul general  
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Municipiului Mangalia este acela 
de a imprima o directie de dezvoltare durabila a municipiului astfel incat pe 
termen mediu si lung acesta sa devina un oras competitiv, atractiv pentru 
investitii, cu un impact pozitiv in cresterea calitatii vietii locuitorilor sai. 
Municipiul Mangalia un oras in care iti doresti sa traiesti si sa muncesti! 
Atingerera obiectivul general va fi posibila prin orientarea intregii comunitati 
catre cooperare, coeziune si constientizarea valorilor existente. Numai prin 
cooperare aceste valori vor crea plus valoare pentru comunitate. 
 
2.4. Obiective specifice:	  
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1. Protejarea si dezvoltarea patrimoniului istoric si cultural, un avantaj competitiv 
in cresterea atractivitatii municipiului; 

2. Cresterea calitatii vietii prin transformarea orasului intr-o zona verde, cu spatii 
publice de calitate, un mediu mai curat, conditii de locuit mai bune si un 
transport public ecologic;  

3. Creşterii competitivităţii locale si crearea de noi locuri de muncă, prin 
sprijinirea mediului de afaceri;	  
4. Crearea unui brand turistic local, promovare intensiva a zonei şi cresterea 
gradului de valorificare economică prin diversificarea turismului (turism de 
agreement, turism balnear si de tratament, turism cultural , turism oenologic si 
gastronomic, etc); 	  
5. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de turism specifice în vederea 
creşterii atractivităţii zonei ca destinaţie turistică si ca adresabilitate pentru 
toate segmentele potentiale; 	  
6. Extinderea si modernizarea infrastructurii de alimentăre cu apă potabilă a 
populaţiei şi colectarea şi epurarea apelor uzate în vederea creşterii calităţii 
vieţii;	  
7. Extinderea si dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor, 
promovarea solutiilor si sprijinirea investitiilor care previn generarea de deseuri, 
reutilizarea inclusiv utilizarea lor ca materii prime secundare si decontaminarea 
siturilor contaminate, in vederea protejarii mediului inconjurator; 
8. Promovarea unui management durabil pentru ariilor protejate, conservarea şi 
refacerea ecosistemelor naturale; 	  
9. Cresterea eficienţei energetice a clădirilor atat din sectorul rezidenţial cat şi 
din sectorul public si trecerea catre productia energiei electrice şi termice din 
resurse regenerabile;	  
10. Trecerea la un invatamant orientat spre nevoile economiei locale actuale, 
promovarea unui invatamat in sistem dual, îmbunătăţirea serviciilor şi a 
infrastructurii din sistemul educaţional; 	  
11. Diversificarea si cresterea calităţii serviciilor si a infrastructurii medicale, în 
vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei si a cresterii accesului la 
aceste servicii; 	  
12. Diversificarea si cresterea calităţii serviciilor şi a infrastructurii de servicii 
sociale in vederea combaterii sărăciei şi incluziunii sociale; 	  
13. Cresterea performanţelor resurselor umane, refacerea bazinului de capital 
uman prin investiţii în infrastructură si diversificarea serviciilor de resurse 
umane;	  
14. Promovarea permanenta a cooperării transfrontaliere prin implementarea de 
proiecte în vederea creşterii competitivităţii şi crearea de noi locuri de muncă; 	  
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15. Imbunătăţirea capacităţii de cooperare şi a eficienţei administraţiilor publice 
în contextul CBC. 	  
 
2.5. Aspecte metodologice ale proiectului de planificare; 
 
În elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a Municipiului Mangalia s-a urmarit 
formularea unei viziuni adecvate contextului extern si intern pentru dezvoltarea 
durabila a municipiului si a localitatilor limitrofe pe termen mediu si lung. 
S-a stabilit un sistem de obiectiv si masuri asociate corelate cu viziunea formulata 
precum si un parteneriat consistent pentru validarea strategiei si implementarea 
acesteia. 
Strategia de dezvoltare locala va avea rolul de document cadru pentru atragerea de 
fonduri necesare dezvoltarii durabile a Municipiului in perioada 2016-2023; 
ln urma procesului de elaborare a strategiei Mun. Mangalia sunt asteptate 
urmatoarele REZULTATE: 

- Obtinerea unui consens cu privire la prioritatile de dezvoltare a comunitatii 
pentru perioada 2016-2023; 

- Concentrearea resurselor si a eforturilor pentru atingerea obiectivelor 
strategice; 

- O analiza corecta a teritoriului (resurse, populatie, mediu social si 
economic) si a potentialului de dezvoltare, precum si o planificare a 
activitatilor si resurselor necesare in vederea atingerii obiectivelor, si 
raportarea acestora in timp; 

- Corelarea strategiei de dezvoltare a municipiului Mangalia cu strategiile de 
dezvoltare institutionala cu strategia de dezvoltare durabila a municipiului si 
implicarea activa a partenerilor locali, institutii de stat, ONG-uri sau societati 
comerciale; 

- Obtinerea unei schimbari de atitudine si a gradulului de implicare a 
societatii civile in procesul de formulare si implementare a masurilor definite; 

- Dezvoltarea sprijitului civic al populatiei si intarirea constiintei de 
apartenenta la comunitate  

Principiile care au stat la baza realizarii proiectului de planificare: 
 
•  Principiul dezvoltării urbane durabile creşterea competitivităţii municipiului 
Mangalia, în scopul maximizării aportului lor la accentuarea progresului economic şi 
social; asigurarea unor oportunităţi în favoarea populaţiei, in vederea ridicării 
standardului de viaţă a acesteia; conservarea şi protejarea mediului ambiant şi a 
moştenirii culturale existente in municipiu; menţinerea populaţiei în municipiu, prin 
eliminarea exodului populaţiei către alte municipii; diversificarea şi promovarea 
oportunităţilor ocupaţionale, in scopul diminuării şomajului. 
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•  Principiul participării si transparentei - organizaţiile non-guvernamentale, 
sectorul privat, autoritatile locale si instituţiile internaţionale contribuie la 
procesul de planificare a politicilor publice. Societatea civila este informata cu 
privire la politicile publice planificate. 
•  Principiul continuitatii si coordonării in procesul de planificare a politicilor 
publice sunt asigurate actualizarea politicilor curente ale administratiei publice 
locale, cat si coordonarea cu alte initiative. 
•  Principiul responsabilitatii — planificarea politicilor publice este un proces 
orientat spre obtinerea de rezultate. Raspunderea exista la toate nivelurile 
administratie publice. 
•  Principiul cooperarii si coerentei — institutia implicata in formularea 
politicilor publice trebuie sa isi dovedeasca disponibilitatea pentru cooperare cu alte 
institutii publice, ca si cu alte organizatii ale societatii civile interesate sau afectate 
de o anumita initiativa de politici publice, asigurand in acest fel o concepţie 
coerenta asupra obiectivelor ce trebuie indeplinite si a masurilor ce urmează a fi 
luate. 
 
ETAPELE care au fost parcurse in procesul de planificare strategică sunt 
următoarele: 

- Evaluarea potenţialului local de dezvoltare; 
- Elaborarea documentelor strategice; 

 
Acestea vor fi continuate pe intreaga perioada de raportare a strategiei, respectiv 
pana in anul 2023 prin etapa de implementare a strategiei. 
 

2.5.1. Evaluarea potenţialului local de dezvoltare:  
Pentru această etapă s-au constituit structuri in vederea colectării datelor 
relevante. Colectarea datelor s-a realizat de către Grupul de lucru - asistat de 
consultant - in concordanţă cu domeniile de analiză, care au fost identificate şi 
aprobate de un Comitet de coordonare a intregului proces. Colectarea datelor a 
fost un proces dificil, datorita faptului ca nu există baze de date accesibile şi 
informaţii actuale corecte. Pentru colectarea datelor a fost incurajat parteneriatul 
local cu scopul asigurarii accesibilitatii datelor referitoare la domeniile de interes 
comunitar. Strategia s-a bazat pe datele existente şi s-a realizat cu implicarea 
actorilor locali. Această analiză, ce conţine o dimensiune tematică dar şi una 
integrată, a servit drept material de lucru grupurilor de lucru formate din actorii 
locali. Analiza preliminară a urmărit evidenţierea resurselor de care dispune 
comunitatea, colectarea de informaţii şi prelucrarea datelor cu privire la domeniile 
de dezvoltare: infrastructura, demografie, sistemul de educaţie si invatamant, 
sănătate si asistenta sociala, cultura, mediu înconjurător, sistemul de gestiune a 



	  

 Page | 14	  

deşeurilor, economie si mediul de afaceri. (exemple de metode aplicate: sondaje 
de opinie, etc.) 
Din analiza datelor colectate prin sondajul de opinie efectuat in randul locuitorilor 
Municipiului Mangalia, au rezultat urmatoarele date: 
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Constituirea grupurilor de lucru s-a realizat prin identificarea actorilor locali  

care au fost implicaţi in procesul de elaborare a strategiei. Grupul actorilor locali a 
fost constituit din majoritatea grupurilor de interese, in aşa fel încât să poată 
reprezenta cât mai bine posibil comunitatea locala. Este important de precizat ca, 
pe langă reprezentanţi ai administraţiei publice locale si ai instituţiilor publice 
relevante, la elaborarea strategiei au fost implicati si reprezentanţi ai sectorului 
privat si ai cetăţenilor municipiului. In cadrul grupurilor de lucru nu au fost intalnite 
conflicte datorate competitiei severe si competitiei de atragere si utilizare de 
fonduri, datorita bunei organizari a acestora si prezidarii intalnirilor de catre CITY 
MANAGER. A fost acordata o atenţie deosebita includerii organizaţiilor liderilor de 
la nivelul academic, politic si cultural, astfel incat in cadrul grupurilor de lucru au 
fost reprezentanti ai tuturor domeniilor de interes.  

Grup de lucru Membrii: S-a realizat o lista cu roluri in fuctie de expertiza 
fiecarui membru; aceste persoane isi asuma elaborarea partii tehnice a strategiei; 
rezultatele lor au fost validate de catre parteneriatul de sustinere;  

Parteneriatul local de susţinere este format din reprezentanţi ai factorilor 
interesaţi din oraş şi din zonă. Acestia au participat activ la workshopuri de 
consultare şi de validare parţială şi finală (analiza documente, acordare de 
feedback) a documentelor elaborate si si-au asumat responsabilităţi in perioada de 
implementare a strategiei, in funcţie de domeniile de expertiza in care se 
regăsesc. Pentru transpunerea acestei strategii a fost esential obtinerea acordului 
acestora, desi ei NU au participat direct in activitatea de scriere a documentului. 
Interesele institutionale transpuse in prezenta strategie sunt asumate de catre 
parteneriatul local prin membrii acestuia. 

Comitetul de coordonare - Primăria Municipiului Mangalia. 
Scopul analizei preliminare a fost acela de a genera structura mediului de 

dezvoltare si cadrul general de integrare a strategiei, in asa fel incat sa se 
urmareasca o dezvoltare sustenabila prin identificarea corecta a potentialului de 
crestere si implementarea masurilor in directia corecta. 
Această etapă a urmarit stabilirea cadrului general, identificarea domeniilor de 
interes si analiza SWOT a acestora, analiza capacităţii de creditare a 
Beneficiarului, transpunerea unor indicatori de monitorizare a implementării 
strategiei, stabilirea unor etape intermediare de importanta strategica in vederea 
evaluarii corecte a atingerii obiectivelor stabilite. Analiza SWOT este o tehnică 
eficientă pentru identificarea potenţialelor de dezvoltare existente, şi va permite 
stabilirea direcţiilor şi ţintelor strategice, prin care sunt urmărite viziunea formulată 
pentru comunitate. Analiza SWOT permite identificarea stării actuale prin definirea 
punctelor tari şi a oportunităţilor, care se constituie in Resurse strategice 
comunitare. Punctele slabe şi Ameninţările permit identificarea tintelor strategice in 
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termeni de obiective şi măsuri, care se vor realiza in intervalul de timp stabilit, 
eşalonarea fiind realizată in funcţie de criteriile de prioritizare definite. 

Datele colectate au fost prelucrate şi concluziile obtine sunt redactate sub 
forma analizelor SWOT detaliate in continuare.  

 
2.5.2. Elaborarea documentelor strategice:  

- presupune elaborarea viziunii, a obiectivului general, a obiectivelor 
strategice, a direcţiilor si acţiunilor de dezvoltare locala; 

Pentru elaborarea strategiei a fost adoptat un format de lucru, atât pentru 
structurarea datelor colectate cât şi pentru prezentarea sistemului de obiective şi a 
măsurilor asociate acestora. In perioada de elaborare a strategiei s-a acordat o 
importanţă deosebită procesului de consultare publica şi validare a documentelor in 
varianta intermediara şi cea finală de catre parteneriatul local de susţinere pentru 
analiză şi feedback;  

În acest scop s-au organizat doua reuniuni de lucru cu participare largă, asigurând 
reprezentativitatea tuturor factorilor de interes in elaborarea şi la implementarea 
strategiei. În perioada de elaborare a fost asigurata prezenţa efectivă a tuturor celor 
care vor contribui la implementarea măsurilor formulate, astfel asigurându-se 
motivarea participării si sensibilizarea pentru crearea unei atitudini constructive faţă 
de acest demers de planificare comunitară. Prin procesele de consultare şi validare 
s-a asigurat: caracterul comprehensiv al documentului final - acesta acoperind toate 
sectoarele de importanţă strategică din comunitate; relevanţa documentului final 
faţă de interesele factorilor de susţinere locali; efectivitate şi eficienţa in perioada 
de implementare printr-un grad de implicare ridicat; diminuarea ameninţărilor in 
perioada de implementare.  

Facilitarea procesului de consultare publică organizat de către Primaria 
Mangalia, cu privire la Strategia de dezvoltare a Municipiului Mangalia: 

- consultare publică prin sondarea opiniei publice in domeniile de interes local; 
- pregătirea si postarea strategiei pe site-ul oficial al autoritatii publice; 
- elaborarea unui sumar executiv al strategiei si transmiterea acestuia institutiilor 
locale din municipiu, agentilor economici relevanti, precum si factorilor 
interesati de la nivel local, insotit de un chestionar de consultare a opiniei cu 
privire la continutul strategiei ; managementul centralizării sugestiilor rezultate 
în urma consultării publice şi prelucrarea acestora; concluziile si recomandarile 
inregistrate vor fi analizate si incorporate in textul variantei finale a Strategiei de 
Dezvolatre Locala. 
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2.5.3. Implementarea strategiei  

Pentru implementarea strategiei au fost elaborate planuri operaţionale. S-au 
constituit structuri de implementare, de regulă pentru fiecare direcţie stategică, sau 
pentru domenii- sectoare specifice.  

Planurile operaţionale inventariaza şi prioritizeaza acţiunile concrete de întreprins 
pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare stabilite în strategie; identifica 
sursele de finanţare ale acţiunilor; creaza premisele monitorizarii şi evaluarii 
procesului de implementare a strategiei si descriu mecanismul prin care se va 
actualiza periodic strategia, dacă va fi cazul. 

Etapa finala - definitivarea strategiei si supunerea spre aprobare a acesteia 
de către consiliul local. 
 

3. Caracteristici generale ale Municipiului Mangalia: 
 

Mangalia (Eco Marea Neagra wordpress) este un oras turistic - port la Marea Neagra, 
situat aproape de extremitatea sudica a litoralului romanesc. Din punct de vedere 
geografic, Mangalia este asezata la tarmul Marii Negre pe faleza marina inalta de 
aproape 20 m, si are rang de municipiu.  

Este un important centru urban al judetului Constanta, marcat de limita lacului 
Mangalia la sud, de tarmul marii la est, iar la vest si la nord de elemente naturale ca 
Mlastina Hergheliei (Balta Mangalia) si padurea Comorova. Asezarea geografica a 
orasului ii confera avantajul unor primaveri mai timpurii in comparatie cu restul tarii 
si al unor toamne prelungite (43º49’ latitudine nordica si 28º35’ longitudine estica).  

Distanta dintre Constanta si Mangalia este de 45 km, iar dintre Mangalia si punctul 
de frontiera Vama Veche-Bulgaria este de 11 km. Legatura intre Constanta si 
Mangalia este asigurata de soseaua europeana E87 si de ruta pe calea ferata. 
Principala ruta feroviara, Bucuresti-Constanta-Mangalia, are lungimea de 268 km si 
poate fi parcursa in aproximativ 4 ore. Microbuzele cu plecare din 10 in 10 minute 
parcurg distanta Constanta-Mangalia in 45 minute. Imbarcarea in aceste mijloace de 
transport in comun se face in apropiere a Garii CFR Constanta, si de asemenea in 
centrul tuturor statiunilor prin care acestea au traseul.  

Orasul constituie cea mai mare asezare urbana din sudul Dobrogei si al doilea centru 
economic din zona de sud-est a tarii, dupa Constanta. Functiunile sale teritoriale 
sunt multiple, indeplinind rolul de: 

-‐ centru industrial si turistic,  
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-‐ punct militar-strategic prin dubla sa pozitie frontaliera (la Marea Neagra si la 
granita terestra cu Bulgaria),  

-‐ centru cultural prin vestigiile arheologice cu valoare de unicat,  
-‐ centru ecologic prin prezenta unor importante arii naturale incluse in 

categoria celor protejate.   
 

Baza economica a orasului o reprezinta portul si santierul naval, care asigura cel mai 
mare numar de locuri de munca pentru locuitorii orasului si pentru cei din comunele 
limitrofe. In nordul orasului s-a dezvoltat un areal de industrie usoara (confectii, 
textile, industrie alimentara) si depozite, toate avand acces la infrastructura 
feroviara. 

Capacitatea administrativa a municipiului Mangalia este formata din  

-‐ trei licee (Liceul teoretic „Callatis“, Colegiul Economic Mangalia, Liceul 
Tehnologic „Ion Banescu“); 

-‐ cinci scoli gimnaziale;  
-‐ cinci gradinite; 
-‐ un spital cu o capacitate de 320 paturi (Spitalul Municipal Mangalia); 
-‐ sase dispensare; 
-‐ trei biblioteci  (Biblioteca Municipala Mangalia, Biblioteca Franceza Arthur 

Rimbaud, Biblioteca din incinta Casei Armatei); 
-‐ o casa de cultura (Casa Municipala de Cultura Mangalia, gazda a numeroase 

manifestari culturale si a Festivalului de Teatru „Mangalia Art“); 
-‐ doua muzee (Muzeul de Arheologie „Callatis“ Mangalia, Muzeul Marinei 

Mangalia); 
-‐ spatii verzi 
-‐ baze sportive (Stadionul Callatis, Stadionul de Rugby, Baza sportiva 

Pescarus)’; 
-‐ peste 10.000 de apartamente;  
 
 

Mangalia este al treilea oras al judetului Constanta si al patrulea al regiunii 
Dobrogea, dupa numarul de locuitori. Populatia Mangaliei a avut o crestere abrupta 
in postsocialism, ca majoritatea  oraselor din tara. In 2002 a atins un maxim de 
aproximativ 44600 persoane, scazand apoi cu aproximativ 5% pana in 2016. 
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Din anii '90, si pana in prezent populatia in varsta de 60 de ani si peste cunoaste o 
crestere abrupta, pe masura imbatranirii migrantilor stabiliti in Mangalia in timpul 
socialismului. Numarul varstnicilor din municipiu a crescut de 4 ori, de la 2000 in 
1992, la 8000 in 2016. 
Locuitorii Mangaliei sunt in majoritate romani, alaturi de care traieste o importanta 
comunitate turco-tatara. La recensamantul din 2011 s-au declarat turci 1474 si tatari 
1183. 

Plaja Mangaliei are o forma usor circulara intinzandu-se intre digul de nord al 
Portului Comercial Mangalia si plaja Saturn cu care comunica printr-o scurta portiune 
neamenajata. Ea se impune nu atat prin dimensiunile ei (circa 600 metri lungime si 
50-150 metri latime), cat prin nisipul matasos, foarte fin. In partea centrala plaja 
este marginita de o faleza inalta folosita ca loc de promenada in serile calde de vara 
de turisti.  

Apele litorale de aici au o particularitate: adancimea mica pe o distanta 
considerabila de la tarm (sub 1 metru pana la 200 metri spre larg).  

Ariile naturale protejate de pe teritoriul Mangaliei sunt: Punctul fosilifer Movila 
Banului, Rezervatia naturala Obanul Mare si Pestera La Movile. In apropierea orasului 
se mai gasesc: Pestera Limanu (pe malul lacului Mangalia), Rezervatia forestiera de 
la Hagieni (Albesti), Padurea Comorova si Acvatoriul litoral marin (Vama Veche-2 
Mai). 

3.1. Caracteristici geofizice 

Relieful este reprezentat de Podisului Dobrogei si Marea Neagra. De-a lungul coastei 
marine, trecerea dintre podis si platforma se face lin, pe o panta usoara cu 
numeroase plaje, cu acces facil la apa pe distante remarcabile, fara maree 
semnificativa. 

Partea de uscat - relativ plata, cu malul de inaltimi de 4-5 m, se deschid in partea 
de sud prin o plaja formata la radacina digului de larg – care are si rol de a proteja 
acvariul portuar - iar in nord se continua cu plaja Turbarie. In zona inalta a falezei 
are loc fenomenul de eroziune – care se intalneste in intreg litoralul.  

Cel mai important element hidrografic este Marea Neagra, cu o suprafata de 462.535 
km patrati. Salinitatea apei marii este cuprinsa intre 17 si 12 la mie - pe litoraul 
romanesc. Temperatura apei variază la suprafață: vara până la 29 de grade Celsius 
care ajung iarna până la 0 grade Celsius. Lumina pătrunde în largul mării la o 
adâncime de 150–200 m. Oxigenul este inexistent la adâncime [CO2,H2S]. Curenții au 
intensitate redusă pe verticală și mai mare pe orizontală; iarna sau în timpul unor 
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variații ale stării vremii, pot apărea valuri care ating 5–10 m. Flora si fauna se 
dezvolta in stratul superior al apei marii – nu mai jos de 180 m adancime. Flora este 
compusa din alge de tipul celor verzi, rosii si brune si se dezvolta la adancimi de 
maxim 75-80 m, doar pana unde patrunde lumina soarelui. In Marea Neagra se 
intalnesc urmatoarele tipuri de pesti: sturioni, scrumbia albastra, gingirica si 
zarganul. Din categoria animalelor de mare intalnim: caluti de mare, pisica de mare, 
porcul de mare si unele specii de delfin, cainele de mare din categoria rechinilor si 
foca – cel mai rar specimen.  

Carstul din Mangalia este bine cunoscut datorita apelor termale (26-27 grade Celsius) 
si sulfuroase (cu valoare terapeutica in subsolul orasului si al zonei invecinate, care 
ies la suprafata in obanele din partea de nord-vest a orasului) ce se intind pe o arie 
de 12 km lungime si 3 km latime pe teritoriul Romaniei, si care continua in sud spre 
Bulgaria. (Wikipedia n.d.) Accesul la stratul de apa mezotermala s-a facut si in 
zonele unde se face valorificarea acestuia prin foraje – la sanatoriul balnear, pe 
plaja Saturn in zona Neptun. Panza freatica se afla la adancimi cuprinse intre cativa 
metri – in apropierea marii si 30-40 m spre interior.  

In partea sudica a litoralului exista numeroase izvoare sulfuroase, mezotermale a 
caror existenta este legata de un sistem de falii. Din punct de vedere hidrografic, in 
zona Mangalia exista 2 tipuri de orizonturi acvifere: 

- Cel freatic cantonat la baza depozitului loessoid cuaternar, cu o capacitate 
redusa de depozitare; 

- Cel de adancime, cantonat in depozitele permeabile ale sarmatianului, 
eocenului, cretacicului, jurasicului si paleozoicului care, datorita fisurilor, 
inregistreaza o comunicare permanenta pe verticala. Toate apele de 
adancime prezinta aceleasi caracteristici fizico-chimice, fiind sulfuroase si 
avand temperatura intre 24-26 grade Celsius. Acestea vin cu presiune de peste 
1 atm in lungul faliei Kara-Oban si contin pana la 32 mg/l H2S. Apele de 
adancime alimenteaza mai multe izvoare cu apa sulfuroasa din zona orasului 
Mangalia.  

In sudul teritoriului intalnim lacurile Siutghiol, Techirghiol, Tatlageac, Lacul 
Mangalia – in partea de sud si Mlastina Mangalia – in partea de nord. 

- Lacul Mangalia s-a format de-a lungul unei vai care patrunde adanc in 
teritoriu. Apele lui au o salinitate variabila cu valori mai ridicate la confluenta 
cu marea, acestea scazand treptat pe masura ce se inainteaza in teritoriu. 
Lacul este alimentat de izvoarele existente de-a lungul vaii precum si de 
apele din precipitatii. cu forma meandrata si o latime ce variaza intre 300 s 
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800 m, iar adancimea ajunge la 13 m, cu versantii asemanatori unui canion. 
Acest lac este alimentat de numeroase izvoare cu apa dulce, sulfuroase si 
mezotermale. In extremitatea sa vestica s-au realizat lucrari hidrotehnice in 
vederea folosirii lor pentru agricultura. 

- Balta Mangalia s-a format prin inchiderea unui mic golf marin si prin 
depunerea de nisip. Balta este alimentata de un numar de 21 de izvoare cu 
apa mezotermala sulfuroasa. 

In zona turistica Mangalia Nord exista fosta mlastina Comorova pe locul careia s-a 
format: lacul Neptun 1 (15,6 ha), Neptun 2 (14,3 ha), Tismana (15,82 ha), Mangalia 
(199 ha). Mlastina Herghelia ocupa o suprafata de 110 ha si are forma relativ 
semicircurala fiind integral colmatata.  

Pe teritoriul Mangaliei sunt intalnite importante depozite de sedimente vechi, 
paleozoice, care sunt acoperite de formatiuni mezozoice si tertiare. Straturile 
geologice contin diferite fisuri de dimensiuni variabile care asigura circulatia apelor 
freatice prin toate straturile. Faleza este abrupta, formata din calcar si loess, de 
maxim 30 m inaltime. 

Clima in Mangalia este una mediteraneana cu influente marine. Din aceasta cauza, 
primavara soseste foarte devreme iar toamna se prelungeste mai mult. Spre 
deosebire de restul teritoriului tarii, situarea pe izoterma de 0 grade Celsius face ca 
acest teritoriu sa fie cel in care se inregistreaza cele mai calde ierni.  

Masele de aer sunt influentate iarna de anticiclonul siberian care determina 
reducerea cantitatilor de precipitatii, iar vara de anticiclonul Azorelor, acesta 
provocand temperaturi ridicate si seceta. Vantul bate predominant din directia E-N-
E, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara si viscole iarna. Datorita 
intinderilor mari de teren si a vanturilor puternice din regiune, economia Mangaliei 
se poate dezvolta in sectorul eolian, vanturile fiind prielnice din acest punct de 
vedere – frecventa mare cu viteze medii, insotite de hula, curentul predominant 
fiind cel din sectorul sudic. 

Datorita climatului marin, acest teritoriu prezinta o stabilitate termica ce nu 
depaseste 40 grade vara. Precipitatiile sunt reduse, fovorizand dezvoltarea 
turismului in zona, dar defavorizand activitatile economice precum agricultura. 
Numarul de zile insorite pe an este de 140, iar soarele straluceste timp de 10-12 ore 
pe zi. In acest sens se observa ca numarul de zile de inghet pe an este de maxim 70, 
iar diferentele dintre sezonul cald si cel rece sunt mai mici in Mangalia decat in 
restul teritoriului tarii. 
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Litoralul municipiului Mangalia prezinta o sursa variabila de atractii, oferind 
posibilitatea turistilor de a face cure heliomarine, tratamente balneo-medicale, 
talasoterapii, practicarea de sporturi nautice, cercetari stiintifice, si nu in ultimul 
rand recreere la malul marii.  

3.2. Utilizarea terenului 

Municipiul Constanta dispune de un total de 6226 ha teritoriu administrativ din care 
2536,16 este intravilan. Suprafata administrativa a municipiului Mangalia este relativ 
mare datorita preluarii in administrare a terenurilor statiunilor din nordul litoralului, 
respectiv Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun si Olimp. (htt) Teritoriul 
administrativ al orasului este pretabil in totalitate pentru locuire sau functiuni 
economice. Zona centrala cuprinde practic tot orasul vechi, institutiile autoritatilor 
locale, faleza si ruinele cetatii Callatis.  Zona turistica este conturata de cele 7 
statiuni turistice din municipiu, centrul vechi si faleza, ruinele cetatii Callatis 
reprezinta puncte de interes turistic. Zona industriala este relativ mare, fiind 
suficienta pentru dezvoltarea activitatilor in prezent. O dezvoltare a acestei zone a 
presupune extinderea santierului naval in partea de vest a municipiului, departe de 
cartierele rezidentiale. Zona rezidentiala cuprinde constructii din anii 1980- pana in 
prezent. Municipiul Mangalia nu detine zone urbane, insa se invecineaza cu 
localitatile 23 august si Limanu, pentru care au inceput demersuri de alipire la 
municipiul Mangalia.	  

Situatia terenurilor arabile retrase din circuitul arabil a evoluat de la 1700 ha in anul 
1995 pana la 491 in anul 2004. In anul 2005, zonele rezidentiale reprezentau 9,24% 
din total, zonele pentru institutii publice si servicii comunitare 13,77%, spatiile verzi 
2,08%, zona industriala 6,81%, zona unitati agricole 6,16%, zone cu destinatii 
speciale 8,38% iar terenurile aferente cailor de comunicatii  - feroviale (0,56%), 
rutiere (1,36%), navale(0,25%), impreuna cu zonele de lucrari tehnico-edilitare 
(0,12%) si zonele de gospodarie comunala (0,52%). reprezinta doar 2,81% din totalul 
terenurilor municipiului.In municipiul Mangalia nu exista terenuri intravilane aflate 
sub ape, si nici terenuri agricole intravilane. Terenurile agricole au o suprafata 
totala de 3597 ha, din care arabil – 2909 ha, livezi si pepiniere pomicole – 165, vii si 
pepiniere viticole – 193 si pasuni – 330 ha. Cel mai mare procent il detin terenurile 
cu paduri in intravilan, respectiv 23,13% - de-a lungul cailor rutiere in spatiile dintre 
blocurile de locuinte/hoteluri si unitatile de alimentare publica, stadioane, 
taluzurile care preced plajele. Mai exista o categorie de terenuri – neconstribilie de 
3,57%. 	  
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Fond funciar, anul 2014	  

Categorii	  terenuri	   	  Valoare	  (ha)	  
Total	   6230	  
Agricola	  total	   3490	  
	  	  	  	  	  Arabila	   2993	  
	  	  	  	  	  Pasuni	   330	  
	  	  	  	  	  Vii	  si	  pepiniere	  viticole	   167	  
Terenuri	  neagricole	  total	   2740	  
	  	  	  	  	  Paduri	  si	  alta	  vegetatie	  forestiera	   594	  
	  	  	  	  	  Ocupata	  cu	  ape	  	  balti	   455	  
	  	  	  	  	  Ocupata	  cu	  constructii	   1274	  
	  	  	  	  	  Cai	  de	  comunicatii	  si	  cai	  ferate	   228	  
	  	  	  	  	  Terenuri	  degradate	  si	  neproductive	   189	  
	  
(Directia	  Nationala	  der	  Statistici	  Constanta	  n.d.)	  
	  

3.3. Elemente istorice 

Mangalia numita de-a lungul timpului Cerbatis sau Acervetis, Callatis, Pangalia sau 
Mankalia este un oras care descopera si pastreaza dovezile unei istorii 
multimilenare: o necropola de inhumatie specifica culturii Hamangia atesta 
activitatea neolitica, pe faleza orasului se gasesc urme ale cetatii greco-romane, cu 
locuinte extra-murane in jur, asezarea medievala s-a extins spre port, unde in 
antichitate se aflau cartierele negustoresti si mestesugaresti. Toate acestea vorbesc 
despre o succesiune de locuire si o evolutie fara intrerupere in acelasi perimetru, cu 
perioade de inflorire si de decadere (Eco Marea Neagra wordpress n.d.) 

Negutatorii si navigatorii greci, atrasi de teritoriile bogate si de schimbul avantajos 
cu autohtonii, au intemeiat de-a lungul tarmurilor Marii Negre, cu peste 25 de secole 
in urma, asezari si colonii care au devenit cu timpul orase prospere. Callatisul a fost 
unul din marile orase pontice ale antichitatii greco-romane, situat pe locul Mangaliei 
de astazi. In secolul al IV-lea i.e.n., aria habitala a cetatii se intindea pe 80 ha, 
imprejmuita cu un puternic zid de incinta. Cetatea Callatis a avut din nefericire 
soarta oraselor antice peste care s-au suprapus orase moderne, structurile cladirilor 
afectand monumentele antice. 
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Marturiile literare antice despre Callatis si teritoriul sau, si mai ales cele referitoare 
la data fondarii cetatii sunt putine si destul de expeditive. Pseudo-Skymnos 
relateaza ca: „Cetatea Callatis a aparut ca o colonie a heracliotilor la porunca unui 
oracol; acestia au intemeiat-o cand Amyntas se instapaneaza peste Macedonia. Daca 
este vorba de Amyntas I (540-498 i.e.n.), data intemeierii ar fi sfarsitul secolului al 
VI-lea i.e.n. Cel de-al doilea izvor este Demetrios din Callatis, din a doua jumatate a 
secolului al III-lea i.e.n., originar din Odessos, dar care a locuit la Callatis, unde a 
alcatuit o lucrare de geografie (din nefericire pierduta) in 20 de carti. Din pasajul ce 
ne intereseaza, Demetrios din Callatis ne ofera informatii cu privire la fondarea 
cetatii, dezvaluind trei stiri deosebit de importante:– originea heracleota a 
Callatidei;  – porunca oraculara aflata la originea actului de fondare;  – data 
intemeierii, situata la inceputul domniei regelui macedonean Amyntas.Originea 
heracleota a Callatidei este mentionata si de alte surse, iar inscriptiile callatiene, in 
dialect dorian, releva institutii si culte de certa origine megariana, ceea ce explica 
fondarea cetatii de catre Heraclea Pontica, ea insasi ctitorie megariana. Un fapt in 
plus este calendarul callatian tipic megarian, din care se cunosc cateva luni prin 
intermediul inscriptiilor. 

In secolul IV i.e.n. cetatea inregistreaza o mare dezvoltare economica, social-
politica, relevata atat in izvoarele scrise cat si de descoperirile arheologice. Orasul 
dispune acum de un teritoriu rural pe care il exploateaza, atelierele sale produc din 
plin si se bucura de un regim democratic. Ridica acum puternicele ziduri care o 
apara dinspre uscat, se amenajeaza instalatii portuare, se construiesc temple, 
edificii publice si civile, se ridica monumente. In cetate erau divinizati Apollo, 
Dionysos (a carui denumire locala pare sa fi fost Dasyllios), Hermes, Demeter, 
Afrodita, Cibele, Zeus, Heracles, Artemis, Agathos Daimon, Nike, Atena si Cavalerul 
Trac. Doua sarbatori cu caracter social si mistic au dus departe numele cetatii: 
Dionisiacele si Diombria, o pastorala pentru a atrage ploaia. Organizarea interna a 
cetatii, institutiile politice si judecatoresti, in perioada autonomiei, erau 
asemanatoare institutiilor din celelalte colonii ale Megarei. Conducerea cetatii 
implica adunarea poporului „populus”, sfatul „ordo decurionum” si magistratul 
suprem numit „basileus”.  

Primele monede batute aici in jurul anilor 300 i.e.n., erau drahme de argint, unele 
din ele avand reprezentate pe o parte capul lui Heracles (stramosul mitic al grecilor 
din Callatis), iar pe revers temutele arme ale eroului: maciuca, arcul si sagetile, 
alaturi de care apare spicul de grau, simbolul orasului. Mai tarziu, au aparut 
monedele din bronz, care reproduceau pe avers imaginile zeilor Dionysos, Apollo, 
Athena, Hermes si Demetra, iar pe revers prescurtarea numelui cetatii, Kala sau 
Kalla, alaturi de spicul de grau, corabia, cununa de iedera sau Dioscurii. Atelierele 
monetare din Callatis au emis, insa si stateri de aur de tipul Alexandru cel Mare si 
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mai tarziu de tipul Lysimach. Perioada de emisiune a acestor monede pare sa fi fost 
scurta, mai exact, redusa la domnia lui Alexandru cel Mare si pana in 313 i.e.n., anul 
asediului cetatii de catre Lysimach. (Eco Marea Neagra wordpress n.d.) 

In perioada elenistica orasul stat Callatis a fost cel mai important centru economic si 
cultural din Dobrogea. 

Dupa o perioada de dezvoltare independenta, Callatis impreuna cu celelalte cetati 
pontice va trebui sa accepte autoritatea statului macedonean care se intinsese in 
intreaga Peninsula Balcanica pana la gurile Dunarii. Situatia de dependenta din 
timpul domniei lui Filip al II-lea (395-336 i.e.n.) si a lui Alexandru cel Mare (336-323 
i.e.n.) se inrautateste in vremea lui Lysimach, regele macedonean al Traciei, astfel 
ca, dupa informatiile istoricului Diodor din Sicilia, in anul 313 i.e.n. are loc o 
rascoala a coloniilor de pe coasta Traciei si a celor din Dobrogea, in fruntea lor 
situandu-se Cetatea Callatis. Ea va lupta mult timp dupa ce aliatii ii fusesera supusi. 
Cu toata victoria lui Lysimach, orasele grecesti se ridica din nou la lupta, probabil in 
310-309 i.e.n., revolta fiind condusa tot de Callatis. Ramasa pana la urma singura in 
fata ostirilor macedonene, va rezista unui lung asediu care in anul 308 i.e.n. nu 
fusese inca ridicat. O parte din cetateni se vor refugia cu corabiile in Bosforul 
Cimerian; cand au fost nevoiti sa cedeze callatienii si in ce conditii inca nu se 
cunoaste. In orice caz, cetatea si aliatele sale se vor afla sub dominatie 
macedoneana pana in anul 281 i.e.n. cand moare Lysimach. 

Abandonarea orasului in primele decenii ale secolului al VII-lea s-a datorat in mare 
masura atacurilor avaro-slave din aceasta perioada si caderii frontierei de la Dunare 
in urma rascoalei din anul 602, condusa de viitorul imparat (602-610), centurionul 
Phocas. Epoca de relativa prosperitate de la sfarsitul antichitati tarzii avea sa fie 
urmata de o perioada tulbure, cand Dobrogea va fi abandonata in voia popoarelor 
migratoare. Imperiul Roman de Rasarit sau Bizantin isi mentine dominatia asupra 
Dobrogei in secolele VII-IX, fara sa se poata vorbi insa de o stapanire organizata in 
acest teritoriu. Inceputul secolului al XV-lea aduce localitatea in aria de 
administratie si civilizatie a Imperiului Otoman care ocupa intreaga Dobroge. Primul 
calator care mentioneaza noua configuratie geopolitica este calatorul burgund 
Walerand de Wawrin. In periplu acestuia din 1445 el, impreuna cu insotitorii, ajunge 
„la un port numit Panguala, care este ocrotit de un dig puternic, care inainteaza in 
mare si are o latura de 30 sau 40 de picioare. Acum acel dig este stricat si daramat 
in multe locuri, asa ca adesea multe vase se zdrobesc acolo impinse de furtuna”. In 
primele decenii ale secolului al XVII-lea, in urma loviturilor date de ostile lui Mihai 
Viteazu stapanirii turcesti in Dobrogea, aceasta se reorganizeaza, formand pasalacul 
Silistra. Calatorul turc Evliya Celebi, care a vizitat Dobrogea pe la 1652, descrie 
Mangalia in volumul al V-lea al lucrarii intitulata „Cartea 
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calatoriilor” (Seyahatname). El relateaza ca Mangalia „este un oras foarte vechi, 
partea infloritoare a orasului se afla spre nord, la intrarea in port, unde se vad si 
acum temeliile cetatii”. Despre portul antic scrie ca „in antichitate aici se afla un 
port mare cu doua iesiri. Si azi se vad pe fundul marii pietre mari cat muntii”. Dupa 
ce arata ca orasul fusese cucerit iar zidurile acestuia daramate de Baiazid Fulgerul, 
contemporanul lui Mircea cel Batran, precizeaza: „Astazi orasul este infloritor si 
frumos. Sunt multi negustori care traiesc in case solide. Pamantul era proprietate 
„vacuf”, adica apartinea clerului musulman, iar Mangalia era socotita oras sfant. 
Pelerinajul la Mangalia scutea pe musulmanii dobrogeni de a merge sa se inchine la 
Mecca. In 1703, harta lui Guillaume de l’Isle califica portul Mangalia drept unul din 
cele mai bune ale Marii Negre, pentru ca apoi Mangalia sa ramana in afara marilor 
drumuri comerciale. Urmeaza perioada conflictelor ruso-turce, ale caror camp de 
lupta a fost si teritoriul Dobrogei. Razboiul din 1828-1829 distruge orasul, populatia 
este decimata, iar sate intregi de langa Mangalia dispar cu desavarsire. O contributie 
importanta au avut-o si epidemiile ce insoteau razboaiele (precum ciuma din 1854) 
sau teama efectelor acestora: jafuri, violuri, razbunari.  Dupa incheierea pacii in 
1878, Dobrogea, dupa peste 400 de ani de ocupatie turceasca, este integrata 
Statului Roman. Armata si administratia romaneasca s-au instalat incepand cu 14 
noiembrie 1878. Ca urmare a intrarii Romaniei in primul razboi mondial (august 
1916), bulgarii ocupa Mangalia. Inamicul ca aliat al Germaniei era superior in tehnica 
militara, avand mai ales avioane cu care bombardau frontul, formatiunile din spatele 
lui si tarmul Marii Negre. Mangalia a fost bombardata de pe mare cu aproape 200 de 
obuze, fiind din nou distrusa, aproape in intregime. Populatia s-a refugiat in graba, 
lasandu-si gospodariile pe mana navalitorilor.  Ocuparea Dobrogei de catre trupele 
germano-bulgare a tinut doi ani. La Sofia, la 2 decembrie 1916, Puterile Centrale 
hotarasera administrarea pamanturilor romanesti: Dobrogea, pana la linia Harsova-
Constanta, revenea initial armatelor bulgaro-turce, dar din februarie 1917 au trecut 
in administrarea armatelor germane, scopul declarat fiind procurarea de cereale si 
de materii prime pentru industrie, mai ales pentru cea de razboi. Astfel, Mangalia a 
cunoscut efectele ocupatiei militare, cu abuzuri, jafuri, omoruri, schingiuiri. In 
1917, populatia numara 749 de locuitori. n partea de nord a orasului, pe linia 
tarmului au fost realizate, in anii ’70, statiunile care formeaza aria Mangalia Nord: 
Saturn, Venus, Aurora, Jupiter, Neptun si Olimp.  In mai 1995 orasul Mangalia este 
declarat municipiu. 
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4. Echiparea teritoriului: 

4.1 Infrastructura rutiera: 
Infrastructura de transport rutiera reprezinta un sector modest dezvoltat al 
municipiului Mangalia. Desi asigura accesul din toate punctele cardinale si 
vecinatatile municipiului, aceasta infrastructura este depasita din punct de vedere 
tehnologic. Dezvoltarea acestui tip de infrastructura este vizata prin prezenta 
strategia, avand in vedere faptul ca transporturile la nivelul zonei Mangalia nu sunt 
integrate si nu asigura necesarul fluxului de marfuri si persone din teritoriu. In 
prezent nu exista un centru al transportului intermodal, desi este asigurata 
conexiunea la infrastructura rutiera la nivel regional, national sau international. 
Infrastructura rutiera este impartita in: fluxuri de circulatie interioara, fluxuri de 
circulatie ce penetreaza municipiul si cele care tranziteaza municipiul. Nodul rutier 
cel mai apropiat de Mangalia este cel al Constantei – drum care se intersecteaza cu 
E60 – Urziceni – Slobozia – Constanta; E 87 – Tulcea – Constanta, Drumul National 
Calarasi – Ostrov – Constanta. Retelele de drumuri ce converg municipiului Mangalia  
sunt: DN 39 – traverseaza orasul indreptandu-se spre Bulgaria, prin localitatile Vama 
Veche si 2 Mai, traversand podul peste lacul Mangalia. Soseaua are 2 benzi pe sens si 
o parte carosabila de 14 m. Un alt drum care traverseaza municipiul Mangaliei ese 
drumul judetean 391, Albesti-Negru Voda; mai este drumul judetean 392 – Pecineaga 
– Amzacea, 1 banda pe sens si parte carosabila de 7m. Acest drum preia din fluxul 
rutier spre litoralul de la Techirghiol, si Medgidia. Una din problemele de 
infrastructura rutiera din Mangalia este cea de fluidizare a traficului: in sezonul 
estival drumurile nu fac fata afluxului de turisti in interiorul Mangaliei, cu atat mai 
putin ca numar de locuri de parcare a masinilor. In anul 2005, numarul de locuri de 
parcare a masinilor in Mangalia era de 1157 locuri conform PUG. Starea generala a 
traficului rutier din Mangalia este unul optim, starea arterelor fiind in general buna, 
rezultat al preluarii traficului de calatori de catre CFR Calatori, iar a traficului de 
calatori spre locurile de munca de catre autobuzele puse la dispozitie de angajatori.  
In municipiul Mangalia nu exista un sistem de transport in comun al orasului, de aici 
multe din deficientele de trafic intalnite in municipiu. 

4.2 Infrastructura feroviara 
Caile Ferate sunt un mijloc de transport de baza in Dobrogea, mai cu seama in 
Mangalia, datorita lipsei unui sistem public de transport calatori. Aici a fost 
construita una din cele mai vechi magistrale de cale ferata: Constanta- Cernavoda. 
In perioada estivala, CFR suplimenteaza numarul de trenuri care asigura transportul 
calatorilor. In prezent la Mangalia se ajunge pe magistrala 8 si cele doua poduri de la 
Fetesti si Cernavoda. De la Medgidia se desprind 2 rute de calatorie: spre Negru Voda 
(de unde continua in bulgaria) si spre Tulcea. Caile ferate dintre Constanta si 
Mangalia traverseaza canalul Dunare-Marea Neagra .  
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Cele mai importante puncte critice pe ruta Constanta Mangalia sunt cele care se 
intersecteaza cu circulatia auto, si anume: zona de intersectie cu artere auto in 
interiorul statiunilor; statiunea Olimp, tranzitarea Mangaliei. Pe langa traficul de 
calatori, CFR asigura legatura cu alte puncte importante ale municipiului: Portul 
militar, portul comercial si santierul naval. Activitatea navala genereaza cea mai 
mare parte a veniturilor autoritatii cailor ferate din Mangalia datorita traficului pe 
ruta catre santier.  

4.3. Infrastructura maritima: 
In municipiul Mangalia activitatile comerciale si turistice portuare sunt printre cele 
mai importante surse de venit ale populatiei. Portul comercial Mangalia este situat 
la 45 km sud de Constanta si dispune de utilaje si ateliere pentru reparatiile 
utilajelor portuare. Accesul marfurilor catre port este posibil atat pe cale rutiera 
prin soseaua Constanta – Mangalia – Vama Veche – Bulgaria- Turcia, cat si pe linia 
ferata.  Portul comercial are o lungime de 400 m, o adancime la cheu de 7,5 m, 
macarale cu putere de ridicare la cheu de 6.3 tone, este dotat cu instalatii care 
asigura incarcarea navelor cu cereale in flux continuu, spatii de depozitare 
acoperite, avand suprafata de 4300 mp, si spatii de depozitare descoperite cu 
suprafata de 15 000mp. 

Portul turistic Mangalia este amplasat in partea de sud a municipiului Mangalia, la 
nord de portul comercial, in imediata apropiere a unei portiuni de plaja. Primaria a 
desfasurat un proiect de amenajare a bazinului portului turistic din fonduri 
nerambursabile in valoare de 5 000 000 euro. Directiile de dezvoltare a activitatii 
portuare s-au constatat a fi urmatoarele: generarea unor activitati de productie in 
vederea depasirii fazei de transport, transit si depozitare a marfurilor; si delimitarea 
unei zone industriale complexe. Constangerile care ar putea impiedica dezvoltarea 
municipiului Mangalia in cele doua directii sunt: dimensiunile suprafetelor de teren 
care ar putea fi folosite pentru activitati industriale – acestea fiind reduse; 
destinatia localitatilor vecine – care este una turistica. Activitatea industriala ar 
putea fi perturbatorie pentru activitatea turistica a vecinatatilor. Aceste aspecte 
trebuie luate in considerare si vor fi analizate in prezenta strategie in vederea 
asimilarii celor mai bune solutii de dezvoltare si mentinere a standardelor inalte de 
prestari servicii din zona.  

4.4. Infrastructura aeriana: 
Cel mai apropiat aeroport al municipiului Mangalia este la 70 km departare – 
aeroportul international Mihail Kogalniceanu.  

Aeroportul are o suprafață de 36  și dispune de un hangar de 1200 m2, două clădiri 
administrative, două terminale de pasageri și de un depozit nou de  de 1803. Tipuri 
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de zbor care se pot efectua pe acest aeroport: zbor la vizibilitate (VFR) ziua și 
noaptea. Pentru noapte se dispune de un balizaj luminos al heliportului. Aeroportul 
este proprietatea firmei Regional Air Services, care l-a preluat în  de la Aviația 
Utilitară SA. 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 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, 
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. 	  

4.5. Infrastructura tehnico-edilitara:  
Lucrarile edilitare de importanta majora pentru municipiul Mangalia sunt:  

a) digurile – cu rol de a dispersa energia valurilor, de a stopa eroziunea 
plajelor, si de a delimita si mentine anumite zone de plaje. In municipiul 
Mangalia avem digul de larg al portului Mangalia si digul nr. 1 care 
protejeaza zonele de plaja si digurile 2 si 3 – tot cu rol de protectie. Mai 
gasim de asemenea digurile din Neptun (2 diguri debarcader, unul 
perpendicula pe mal, de 20 m lungime, iar celalalt in forma de L de 200 m 
lungime), Olimp( 4 diguri de 20 m lungime, paralele cu malul pentru 
acostarea vaselor), Saturn (5 diguri in forma de T care creaza felii de plaja 
de 35-40 m), Venus (3 diguri de protectie a plajelor), Aurora (3 diguri de 
protectie a plajelor) si Jupiter (5 diguri de aparare a plajelor). 
 

b) Bazinele de apa din: Balta Mangalia – localizat intre Saturn si Venus, care a 
fost indiguita cu scopul protejarii plajei dintre cele doua statiuni si pentru 
conservare namolului de turba folosit la tratamentul anumitor boli 
reumatice. Balta comunica cu marea prin intermediul unui stavilar si a unei 
conducte de descarcare. Au fost dezvoltate proiecte din fonduri 
nerambursabile pentru realizarea unor bazine cu apa mezotermala, care sa 
fie puse la dispozitia turistilor. In aceasta categorie se mai gaseste si lacurile 
Venus – amenajat din taluz neierbat si Neptun (1 si 2) - amenajate din 
trotuar din beton, ambele avand scop de agrement. Au fost implementae 
proiecte care prevad amenajarea acestor lacuri si transformarea lor in lacuri 
pentru sporturile nautice. Mai gasim lacul Tatlageac – amenajat prin 
accesarea de fonduri nerambursabile cu scop piscicol, cu diguri de pamant si 
piatra, precum si cu statii de pompare si guri de evacuare. 
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c) Resurse de apa potabila – obtinuta prin foraje de adancime (100-150m). In 

municipiul Mangalia sunt 8 surse de apa (Pecineaga, Dulcesti, Tatlageac, 
Neptun, Albesti 1 si 2, Cotu Vaii, Vartop) asigurand un debit de circa 4520 
mc/h. In acest fel este asigurat necesarul populatiei, a turistilor si a 
agentilor economici. Singura sursa de apa din cele prezentate anterior care 
este una sulfuroasa si detine statie de desulfuralizare este sursa Neptun. 
Dupa tratare, apa indeplineste caracteristicile apei potabile, conform 
prevederilor STAS 1342/91. Celelalte surse de apa indeplinesc conditiile 
STAS 1342/91 fara a avea nevoie de alte proceduri inafara de clorinare.  
 

d) Irigatii: aceste tipuri de lucrari exista in dreptul statiunilor turistice si in 
partea de vest a Mangaliei si provin din sursa de apa a municipalitatii, 
trimisa prin pompare catre canalele de irigatii.  

4.5.1 Gaze naturale  
In perioada 2012-2013 s-au realizat tronsoanele de alimentare cu gaze naturale si 
s-au finalizat demersurile pentru furnizarea de gaze naturale de catre partenerii 
bulgari. In acest sens s-a facut bransarea statiunilor turistice, a sistemului de 
furnizare de energie termica, cartierele rezidentiale si urmeaza sa se mai extinda 
la consumatorii individuali si agentii economici.  
Municipiul Mangalia dispune de un sistem de alimentare centralizată cu energie 
termică (SACET) realizat în anii 1970-1980 și modernizat în anii 1993-2010.  
SACET Mangalia are în componență 42 de centrale termice de cvartal, echipate cu 
cazane de apă caldă pentru producerea energiei termice pentru încălzire și apă 
caldă menajeră, și sistemul de retele termice pentru distribuția agentului termic 
către consumatorii finali.  
Sistemul alimentează 70% din apartamentele aflate în blocuri de locuințe multi-
familiale și, inițial, a utilizat drept combustibil CLU. Prin programele de extindere a 
rețelei de gaze naturale, centralele au fost dotate cu arzătoare pe gaz, proiect care 
se va finaliza în 2016. 
Municipiul Mangalia dispune de un sistem de alimentare centralizată cu energie 
termică realizat în anii 1970-1980 și modernizat în anii 1993-2010.  
SACET Mangalia are în componență 42 de centrale termice de cvartal, echipate cu 
cazane de apă caldă pentru producerea energiei termice pentru încălzire și apă 
caldă menajeră, și sistemul de retele termice pentru distribuția agentului termic 
către consumatorii finali.  
Structura abonaților SACET este următoarea (2014, [2]):  
• 6975 apartamente branșate la sistemul centralizat dintr-un total de 10.647;  
• 38 de locuințe individuale (case);  
• 88 de instituții publice și agenți economici.  
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Mangalia este unul dintre putinele orașe ale României care a cunoscut un ușor grad 
de creștere (3%) a numărului de abonați în perioada 2009 – 2014 
Inițial, centralele au fost construite pentru a utiliza combustibil lichid. În prezent, 
municipiul dispune de rețea de gaze naturale la care au fost racordate 16 centrale 
termice (CT5, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, 
CT24, CT25, CT28, CT45). Celelalte 26 de centrale termice folosesc combustibil 
lichid usor, dar se află într-un proces de modernizare care include schimbarea 
arzătoarelor pentru funcționarea pe gaz natural. Proiectul va fi finalizat în 2016.  
La două centrale termice au fost instalate echipamente de producere a energiei 
termice pe baza energiei solare (CT12 și CT15).  
Datele de intrare – combustibil, gaze naturale, energie electrica și apă – sunt 
monitorizate prin contorizare și inregistrari zilnice.  
Contorizarea energiei termice la nivel de centrală termică cât și de bransament este 
realizată în proporție de 100% - existând la aceasta data 656 contoare pentru 
încălzire și 280 contoare pentru apă caldă menajeră.  
Puterea termică totală instalată în centralele termice este de 74,51 Gcal/h.  
În componența SACET mai sunt 3 puncte termice (PT1, PT3 și PT6) cu o putere 
termică instalata totala de 9,55 Gcal/h și 19 module termice de bloc cu o putere 
termică instalată totală de 4,90 Gcal/h.  
Toate centralele și punctele termice sunt dotate cu echipamente de automatizare cu 
compensare climatică și pot funcționa fără spraveghere.  
Sistemul de distribuție și transport a agentului termic către consumatori cuprinde:  
• rețele termice de transport cu o lungime de cca. 3610 m, reabilitate 100%;  
• rețele termice de distribuție cu o lungime de cca. 58630 m, reabilitate în proporție 
de 80%, în rest efectuându-se reparații curente și înlocuiri de conducte pe porțiuni, 
în vederea reducerii pierderilor masice și menținerii pierderilor prin transfer termic 
în limite acceptabile.  
Producția de energie termică a anului 2015 este de 60817 MWh din care: 
56745 MWh folosind combustibil gaze naturale (GN);  
• 4072 MWh folosind combustibil lichid ușor (CLU).  
Energia termică facturată este de 50386 MWh, adică un consum mediu de 6,5 - 7,0 
MWh/an pe apartament echivalent.  
Consumul total de combustibil este de 85458 MWh, iar cel de energie electrică este 
de 1787 MWh. 
 
4.5.2 Energie electrica 
In municipiul Mangalia exista 3 statii de furnizare energie electrica de consum: 
Mangalia Nord si Mangalia Vest si cea de-a treia sursa, care deserveste santierul 
naval. Consumatorii individuali si statiunile turistice sunt alimentati la joasa 
tensiune din posturi de transformare alimentate din subteran sau aeriene.  

4.5.3 Sisteme bazate pe energii regenerabile  
Dobrogea este o sursa importanta de energie regenerabila in sistem eolian. Datorita 
pozitiei geografice a Mangaliei, fiind areal natural al pasarilor migratoare si a caror 
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traseu traverseaza terenurile Mangaliei, dezvoltarea sistemelor de energie 
regenerabila in sistem eolian este deficitar. Cu toate acestea, numarul de zile 
insorite pe an creaza un mediu favorabil amplasarii panourilor solare.  

4.6. Servicii postale, telecomunicatii si mass-media:  
Toti furnizorii de servicii de telefonie (atat fixa cat si mobila), internet, 
telecomunicatii si mass-media sunt prezenti in teritoriul municipiului Mangalia.  
 
 
4.7. Analiza SWOT a domeniului tehnico-edilitar 
	  
Puncte tari: 
 
Infrastructura tehnica de alimentare cu 
apa, canalizare, aparare impotriva 
inundatiilor, lucrari hidro-alimentative 
alimentare cu energie electrica si termica 
in stare de functionare; 
Dimensiunile retelelor permit furnizarea 
agentilor in conditii optime; 
Numar mare de abonati la conexiuni 
telefonice; 
Retele de telecomunicatii extinse; 
Servicii de telefonie mobila cu acoperire 
pe tot teritoriul; 
Servicii de curierat prezente in intreg 
teritoriul; 
Sistem de colectare a apelor pluviale care 
acopera necesarul; 
Contorizarea furnizarii agentului termic in 
vederea unei mai bune gestionari a 
pierderilor; 
Santierul naval prezinta sistem de 
canalizare si ape pluviale proprii; 
Crearea unui nou parc, parcul Evergreen 
 

Puncte slabe: 
	  
Exista	  locuinte	  neconectate	  la	  reteaua	  de	  
canalizare;	  
Spatiul	  public	  este	  un	  spatiu	  de	  tranzit,	  nu	  
îmbie	  la	  petrecerea	  timpului	  liber;	  
Lipsa	  unei	  retele	  de	  transport	  public	  
adecvate;	  
Calitatea	  lucrarilor	  utilitare	  de	  slaba	  calitate,	  
in	  parte	  nefinalizate,	  care	  afecteaza	  calitatea	  
vietii	  in	  municipiu	  
	  
Gropi, lipsa borduri, strazi deteriorate, 
lipsa facilitatilor de acces pentru 
carucioare (copii mici, persoane cu 
dizabilitati); 
Strazi neasfaltate in anumite zone; 
Mobilitate urbana redusa, dependenta de 
masina proprietate personala; 
Iluminatul public de slaba calitate, mai 
ales in portul turistic; 
Praful este un factor important in 
imbolnaviri si disconfort; 
Caini vagabonzi si pisici in anumite zone 
ale orasului;  
Aglomeratie, trafic intens auto in sezon, 
mai ales de tranzit spre 2 Mai, Vama Veche 
si Bulgaria. 
Infrastructura electrica (curenti slabi, 
curenti tari, retele comunicatii) aeriana; 
Suprafete intinse, in cartierele de blocuri, 
au fost ingradite si transformate in gradini 
private, iar accesul publicului interzis. 
Insuficient spatiu verde; 
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Lipsa locurilor de joaca in proximitatea 
locuintelor (dependent de masina); 
Spatii verzi neingrijite; 
Acces dificil la parcul Evergreen; 
Spatiul public disponibil pentru joaca 
copiilor, neamenajat nu prezinta 
siguranta;	  
Spatiul public destinat recreerii, in 
cartiere, este insuficient;	  
Spatiul public destinat copiilor si tinerilor 
este insuficient;	  
Spatii utilizate in trecut ca teren de joaca, 
sunt ocupate de masini parcate.	  
Dezvoltarea cartierelor de locuit a fost 
neglijata, in favoarea dezvoltarii zonelor 
deja frumoase din oras; 
Santiere prelungite care afecteaza 
calitatea confortului urban; 
Gazonul, ca unica solutie pentru spatiile 
versi dintre blocuri perceput ca o solutie 
costisitoare, careia trebuie sa i se aloce 
permanent resurse si care cere ingrijire 
constanta; in plus, este vazut, prin 
comparatie cu vegetatia pe care a inlocuit-
o, arbusti si plante mai inalte, ca 
ineficient impotriva prafului; 
Zgomot si poluare datorita traficului auto 
intens; 
Locuri de parcare insuficiente pentru 
numarul masinilor; 
Incoerenta arhitecturala – identitatea 
orasului este neclara sub acest aspect; 
Fatade de blocuri neatragatoare; 
 
	  
Durata	  de	  viata	  depasita	  a	  unor	  retele	  
edilitare;	  
Inregistrarea	  unor	  pierderi	  mari	  pe	  reteaua	  
de	  utilitati;	  
Cost	  relativ	  ridicat	  al	  utilitatilor,	  serviciilor	  de	  
telecomunicatii;	  
Contorizarea	  individuala	  a	  agentului	  termic	  
inregistreaza	  intarzieri;	  
Zone	  de	  cartiere	  noi	  nu	  au	  acces	  la	  utilitati;	  
 

Amenintari: Oportunitati: 
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Neincrederea populatiei in administratia 
locala, perceptia ca primeaza interesele 
personale si de grup, in dauna cetatenilor; 
Tendinta autoritatilor de a face dezvoltare 
pentru prestigiu, in defavoarea dezvoltarii 
functionale - vezi loc de joaca in portul 
turistic, dar nu si in cartiere; 
Lipsa politicilor adecvate legate de 
utilitati, infrastructura si locuire pentru 
populatia saraca ; 
Lipsa politicilor pentru utilitati si locuire 
pentru minoritati, in special a celor 
sarace; 
Supraexploatarea sistemului de furnizare 
apa potabila; 
Risc de infundare a gurilor de scurgere; 
Disfunctionalitati frecvente in sistemul de 
alimentare cu apa; 
Lipsa sistemului centralizat de furnizare 
gaze; 
Intreruperi frecvente in sistemul de 
iluminat	  
 

 
Accesarea programelor operationale 
pentru rezolvarea problemelor sistemelor 
de utilitati si  iluminat; 
Reducerea costurilor prin reabilitarea 
sistemelor tehnico-edilitare; 
Racordarea la sistemul de alimentare cu 
gaze naturale; 
Transformarea spatiilor publice deschise, 
in prezent nefolosite sau incorect 
utilizate, in spatii multifunctionale, cu 
functii sociale - joaca, socializare, 
petrecerea timpului liber, etc.	  
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5. Mediul social	  

 
5.1 Informaţii demografice	  
 
La data de 1 ianuarie 2016, Mangalia avea o populatie de 42 208 locuitori din care 
51,6% femei si 48,4%  barbati.	  
 
 

 
 
(INS TEMPO 2016) 
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Structura populatiei dupa etnie: 
 

Etnie	   Procent	  
Romani	  	   82.4	  
Maghiari	   0.2	  
Romi	   0.5	  
Ucraineni	   0.0*	  
Germani	   0.0*	  
Turci	   4.1	  

Rusi-‐Lipoveni	   0.3	  
Tatari	   3.3	  
Bulgari	   0.0*	  
Greci	   0.0*	  
Italieni	   0.0*	  
Evrei	   0.0*	  
Polonezi	   0.0*	  
Armeni	   0.0*	  
Macedoneni	   0.0*	  

Alta	  etnie	   0.1	  
Informatie	  nedisponibila	   9.2	  

 
(INS TEMPO 2016) 
 
 
Populatia Mangaliei a avut o crestere abrupta in postsocialism, ca majoritatea  
oraselor din tara. In 2002 a atins un maxim de aproximativ 44600 persoane, scazand 
apoi cu aproximativ 5% pana in 2016.	  
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Din anii '90, si pana in prezent populatia in varsta de 60 de ani si peste cunoaste o 
crestere abrupta, pe masura imbatranirii migrantilor stabiliti in Mangalia in timpul 
socialismului. Numarul varstnicilor din a crescut de 4 ori, de la 2000 in 1992, la 8000 
in 2016.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(INS TEMPO 2016) 
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Numarul	  deceselor	  a	  cunoscut	  o	  crestere	  in	  postsocialism,	  ca	  urmare	  a	  imbatranirii	  

populatiei,	  iar	  numarul	  nasterilor	  a	  scazut,	  dar	  a	  cunoscut	  si	  ani	  de	  crestere.	  Ulterior	  crizei	  
economice	  din	  a	  scazut	  constant.	  
	   	  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(INS TEMPO 2016) 
 
 
Sporul	  natural	  al	  populatiei	  a	  fost	  intotdeauna	  unul	  pozitiv,	  dar	  se	  poate	  anticipa	  aparitia	  
unui	  spor	  negativ	  in	  anii	  imediat	  urmatori.	  
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Rata mortalitatii infantile (copii sub un an) a cunoscut valori foarte mari in anii '90. 
In aproape toti anii de dupa 1989, rata mortalitatii infantile in Mangalia a fost 
superioara mediei din mediul urban. Lucru ingrijorator, rata mortalitatii infantile in 
Mangalia inregistreaza o tendinta crescatoare incepand din anul 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(INS TEMPO 2016) 
 
 
 
 
In 2015 s-au inregistrat 4 decese ale unor copii sub un an, la 325 de nascuti vii. La 
aceasta valoare, scaderea mortalitatii la media urbana nationala ar insemna 
reducerea numarului deceselor copiilor sub un an cu 2 cazuri, in fiecare an. 
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Ulterior	  declansarii	   crizei	   economice,	  numarul	   casatoriilor	  a	   scazut.	  Divorturile,	  ulterior	  	  
valorii	   maxime	   din	   1998,	   au	   avut	   valori	   relativ	   constante,	   dar	   asta	   in	   conditiile	  
descresterii	  populatiei	  Mangaliei.	  	  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(INS	  TEMPO	  2016)	  
	  
	  
Printre	   altele,	   casatoriile	   si	   divorturile	   influenteaza	   cererea	   de	   locuinte	   si	   schimbarea	  
conditiilor	  de	  locuire	  ale	  persoanei.	  
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Incepand	  din	  anul	  2000,	  numarul	  plecarilor	  cu	  domiciliul	  l-‐a	  depasit	  pe	  cel	  al	  stabilirilor.	  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(INS TEMPO 2016) 
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Suprafata locuibila a crescut de la 10,8 mp/locuitor, in ianuarie 2000, la 19,5 
mp/locuitor in ianuarie 2016, un proces similar celorlalte localitati din mediul urban 
si rural, in aceeasi perioada, datorita cresterii suprafetei locuibile totale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(INS TEMPO 2016) 
 
 
 
O crestere mare se inregistreaza intre 2011 si 2012. Valoarea actuala este apropiata 
de media  de 18,3mp/locuitor in mediul urban.	  
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5.2 Capitalul uman 
	  
Capitalul uman, ca factor central de productie in orice teorie economica reprezinta 
stocul de cunostinte si calificare, utile si valoroase, intruchipat in forta de munca 
rezultand dintr-un proces de educatie si pregatire profesionala. Tine de capacitatea 
omului de a mobiliza alti factori de productie, de a-i combina in mod specific si 
predetermina pentru a obtine un rezultat dorit. De acest capital uman depind avutia 
noastra si avutia generatiilor viitoare. De aceea, formarea capitalului uman trebuie 
sa beneficieze de prioritatea cea mai inalta, cu cat fara a fi sustinuti de o 
cunoastere si o experienta umana adecvata, ceilalti factori de productie nu vor fi in 
masura sa produca decat foarte putin sau deloc. Definitia termenului capital uman o 
gasim in dictionarul de economie formulata astfel: „stocul de cunostinte 
profesionale deprinderi, abilitati de sanatate care pot conduce o persoana la 
sporirea capacitatilor sale creative si, implicit a veniturilor scontate a se obtine in 
viitor”. 	  
Populatia cu varsta de munca este in descrestere, incepand din anul 2006. 
Descresterea pe aceasta categorie de varsta este mai mare decat cea a populatiei 
totale a Mangaliei. 
Somajul este un indicator social care caracterizeaza gradul de neocupare a fortei de 
munca. Gradul de incarcatura de munca este influentat de sezonalitatea activitatii 
turistice.  
Situatia somerilor la nivelul municipiului Mangalia: 
 
Populatie mun 
Mangalia la 1 
ianuarie 2016 

Populatie mun 
Mangalia cu varsta 
de munca (15-64 
ani), la 1 ian 2016	  

Numar mediu lunar 
de someri 
inregistrati, anul 
2015	  

Pondere someri 
inregistrati in 
populatia cu varste 
intre 15-64 ani, in 
anul  2015	  

42208 31500	   655 2,08%	  
 (INS TEMPO 2016) 
Procentul somerilor inregistrati* din populatia cu varste de 18-64 de ani: 
* e vorba de numarul mediu lunar, variatiile sezoniere sunt mari 
Anul 2013 - 3,3% 
Anul 2014 - 2,4% 
Anul 2015 - 2,1% 
Numar salariati (incluzand salariati domiciliati in alte localitati) 
Anul 2012 - 12380 
Anul 2013 - 12576 
Anul 2014 - 12832 
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Populatia cu varsta de munca este in descrestere, incepand din anul 2006. 
Descresterea pe aceasta categorie de varsta este mai mare decat cea a populatiei 
total
e a 
Mang
aliei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
(INS TEMPO 2016) 
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Capitalul uman este in declin, operatorii din turism confruntandu-se cu lipsa 

personalului in perioada sezonului.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(INS TEMPO 2016) 
Numarul somerilor inregistrati in luna decembrie a scazut constant intre anii 2010-
2015.	  
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(INS 
TEMP

O 
2016) 
 
 

Pe 
parcursul anului exista fluctuatii mari ale numarului somerilor, datorita activitatilor 
turistice sezoniere. 
Somajul in randul femeilor are ponderea cea mai mare din total. In decembrie 2015, 
85% din numarul total al somerilor erau femei. 
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(INS TEMPO 2016) 
Dupa scaderea din perioada tranzitiei, numarul mediu al salariatilor a crescut pana 
in anul 2008. Criza economica a adus o scadere cu aproximativ 2000 a numarului 
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angajatilor, in perioada 2008-2011. Intre anii 2011-2014, numarul mediu al 
angajatilor a crescut.	  
 
 
 
	  
	  
5.3 Sistemul de invatamant 	  
 
In Mangalia exista 3 unitati de invatamant liceal – cu profil teoretic, economic si 
industrial. Cele trei licee asigura pregatirea in domeniile principale cerute de 
economic de piata: comert, industrie, limbi straine, turism. In Mangalia exista si 5 
scoli generale si 5 gradinite care asigura accesul la sistemul de invatamant 
persoanelor din municipiul Mangalia. 	  
Institutiile de invatamant din municipiul Mangalia sunt:	  

- Liceul teoretic Callatis – capacitate maxima de 988 elevi;	  
- Colegiul economic – capacitate maxima de 1002 elevi;	  
- Colegiul tehnologic Ion Banescu – capacitate maxima 944 elevi;	  
- Scoala gimnaziala nr. 1- capacitate maxima de 733 elevi;	  
- Scaoala gimnaziala SF Andrei – capacitate maxima 453 elevi;	  
- Scoala gimnaziala nr.3 - -capacitate maxima 916 elevi;	  
- Scoala gimnaziala nr. 4 Neptun- capacitate maxima 87 elevi;	  
- Scoala gimnaziala gala galaction – capacitate maxima 753 elevi;	  
- Gradinita PP nr.1 – 105 copii;	  
- Gradinita PP nr.2 – 148 copii 	  
- Gradinita PP nr.3 – 283 copii;	  
- Gradinita PP nr.4 – 162 copii;	  
- Gradinita PP nr.5 Neptun – 40 copii;	  
- Gradinita PP nr.7 – 150 copii;	  

In Mangalia nu exista momentan institurii de invatamant universitar. In acest sens  se 
doreste abordarea acestui capitol si dezvoltarea de capacitati de invatamant 
superior. In acest moment in Mangalia, singura institutie care desfasoara activitati 
de invatamant superior este Fundatia Universitara dunare- Marea Neagra, care, in 
colaborare cu facultatea ecologica din Bucuresti conform protocolului de colaborare. 
In Mangalia nu exista centre de formare profesionala pentru acreditarea si formarea 
personalului in diferite domenii. 	  
 

5.4 Sistemul de sănătate 
	  
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 
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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 ingrijiri 
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, avizata de 
Ministerul Sanatatii si aprobată prin Dispozitia Primarului Municipiului Mngalia nr. 
693/09.06.2011, având un număr de 295 de paturi spitalizare continuă şi 20 paturi 
spitalizare de zi. Structura pavilionara a spitalului cuprinde 5 cladiri, situate in 
aceeasi curte, dupa cum urmeaza: 

Pavilionul A, aflat la o distanță de 250 metri față de Pavilionul B , în care 
funcționează următoarele structuri : 

• Secția obstetrică ginecologie – parte și etaj II;	  
• Compartimentul neonatologie – etaj II ;	  
• Bloc operator obstetrică ginecologie – etaj I;	  
• Compartiment ATI – obstetrică ginecologie –etaj I ;	  
• 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 ;	  
• 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 ;	  
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• 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.  
În cadrul Pavilionului administrativ, la parter funcționează: 
• Serviciul ATATI (administrativ, tehnic, aprovizionare, investiții, transport);	  
• Centrala telefonică ;	  
• Birou de internări;	  
• Compartiment statistică medicală;	  

iar la etajul I functioneaza:	  
• Compartimentul RUNOS;	  
• Compartimentul Financiar contabilitate;	  
• Secretariat registratură;	  

Din total de 295 de paturi, 215 de paturi sunt pentru pacienti cu afectiuni acute a 
caror decontare se efectueaza in system DRG iar diferenta de 80 de paturi este 
pentru pacienti cu afectiuni cornice (sectia recuperare traumatologica vertebra-
medulara si neuromotorie – 55 paturi si sectia sanatoriala TBC osteoarticular copii -
25 paturi; Populatia arondata spitalului municipal Mangalia reprezinta aproximativ 
60 000, rezultand o medie a paturilor de 3,66 la mia de locuitori, fata europeana a 
paturilor care este de 5,6 la mia de locuitori.	  

5.5 Protecţie sociala	  
 

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei 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. 
 Instituţia urmăreşte realizarea acestui scop prin acordarea de prestaţii şi 
servicii sociale . 
 Prestaţiile şi 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 şi familii aflate în dificultate: familii monoparentale, familii tinere, 
copii separaţi de părinţi sau în risc de separare, tineri provenind din sistemul de 
protecţie a copilului. 
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Probleme: lipsa locuinţei, resurse financiare insuficiente şi probleme în gestionarea 
lor, dificultăţi în găsirea unui loc de muncă, familii cu climat social defavorabil, 
abandonul şcolar, probleme de sănătate, dificultăţi în obţinerea unor drepturi. 
 NUMĂR PERSOANE: 55 
 
 

Persoane vârstnice – probleme: sănătate precară, venituri mici în raport cu 
necesităţile, izolare, singurătate, capacitate scăzută de autogospodărire, absenţa 
suportului pentru familiile care au în îngrijire un vârstnic dependent. 

NUMĂR DE PERSOANE: 140 
 

Persoane cu handicap – probleme : lipsa locurilor de muncă protejate, 
atitudinea discriminatorie a societăţii, situaţia materială precară, absenţa suportului 
pentru familia care are în întreţinere persoană cu handicap, lipsa centrelor de zi, a 
centrelor rezidenţiale pe tipuri de handicap. 

NUMĂR PERSOANE:   - 875 (ADULŢI + COPII) ÎNCADRATE ÎN GRAD DE 
HANDICAP AFLATE ÎN EVIDENŢĂ 
 
 Alte persoane aflate în situaţie de risc  - persoane lipsite de libertate, 
persoane victime al violenţei în familie, persoane victime ale traficului de 
persoane: absenţa serviciilor de mediere în reintegrarea socială, absenţa 
adăposturilor de urgenţă, absenţa monitorizării şi a susţinerii acestor persoane în 
procesul de reintegrare, situaţia materială precară, atitudinea discriminatorie a 
societăţii.  
 NUMĂR DE PERSOANE: 30 
 
 Persoane de etnie romă - probleme: lipsa locurilor de muncă, situaţie 
materială precară, spaţiu insuficient şi insalubru de locuire, nivel de şcolarizare 
scăzut, abandon şcolar,  lipsa infrastructurii necesare unui trai decent în 
comunităţile de romi, probleme de sănătate, atitudinea discriminatorie a societăţii. 
 NUMĂR DE PERSOANE: 100 
 

 
 
 Principalele obiective ale Serviciilor Sociale 
 

Având în vedere faptul că sfera serviciilor sociale cuprinde mai multe acţiuni în funcţie 
de beneficiari şi de tipul nevoilor, şi obiectivele sunt detaliate în funcţie de tipologia 
menţionată, după cum urmează :  

 
1. Servicii pentru protecţia familiei şi copilului 
 

Obiectiv 1 : Combaterea riscului de excluziune socială a copiilor care provin din familii cu 
probleme sociale: 
 - facilitarea accesului familiilor cu copiii în dificultate la ajutoare  financiare, materiale 
şi medicale 
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 - facilitarea accesului copiilor cu risc de separare de familie la servicii sociale şi 
medicale  
 - promovarea parteneriatelor cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale  
 - încheierea de convenţii de parteneriat 
 - monitorizarea şi evaluarea continuă  a parteneriatelor 
 - crearea unei reţele de susţinere pentru familiile aflate în dificultate, prin            
implicarea a cât mai multor factori din comunitate în rezolvarea problemelor acestora 
 
Obiectiv 2 : Promovarea unui sistem integrat de asistenţă socială pentru copiii care provin din 
familiile cu probleme sociale 
 - crearea unei baze de date cu copiii care provin din familii cu probleme şi se află în 
evidenţa SPAS 
 - însuşirea şi aplicarea cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea 
abordării integrate a stării sociale a familiilor şi a copiilor asistaţi 
 - aplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate copiilor 
 -  înfiinţarea şi dezvoltarea unor centre de zi destinate copiilor aflaţi în dificultate  
 
  2. Servicii pentru persoane vârstnice 
 
Obiectiv 1: Promovarea unui sistem integrat de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice 
din municipiul Mangalia 
 -  crearea unei baze de date cu persoanele vârstnice care beneficiază de serviciile 
S.P.A.S,  evaluarea socio-economică a acestora 
 -  realizarea de studii şi cercetări privind persoanele vârstnice (izolare socială, situaţie 
socială, îmbătrânirea, etc.) 
 - evaluarea resurselor umane existente şi a nevoilor de formare ale personalului 
 - însuşirea şi aplicarea cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea 
abordării integrate  a stării sociale a persoanelor vârstnice 
  
Obiectiv 2:  Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora 
 - 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 – servicii 
rezidenţiale în cadrul Căminului de Bătrâni  
 - dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale: dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 
domiciliu 
 - dezvoltarea de programe cultural – educative,  activităţi de petrecere a timpului liber 
sau activităţi recreative  
 - crearea de materiale informative (pliante, etc.) 
 
           3. Servicii pentru persoane cu dizabilităţi 
 
Obiectiv 1: Combaterea riscului de marginalizare socială a persoanelor cu dizabilităţi: 
 - dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale în funcţie de nevoile identificate 
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 - facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la beneficiile sociale conform legislaţiei 
în domeniu şi asigurarea informării beneficiarilor cu  
   privire la serviciile furnizate de către S.P.A.S sau alte instituţii acreditate care pot 
răspunde anumitor nevoi specifice 
  - referirea cazurilor către alte instituţii care oferă servicii sociale pentru a asigura 
continuitatea intervenţiei 
 - promovarea parteneriatelor cu organizaţii neguvernamentale care activează în 
domeniul asistenţei sociale 
 
   4. Servicii sociale pentru persoanele/familiile aflate în situaţie de dificultate 
 
 
     Obiectiv 1:Crearea unui sistem coerent, integrat în ceea ce priveşte activitatea de asistenţă 
socială din municipiu 
 
 - realizarea unei baze de date informatizate cu privire la beneficiarii de servicii de 
asistenţă socială, oferite în cadrul SPAS 
 - 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 
 
Obiectiv 2:  Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite la nivel local în funcţie de nevoile 
identificate 
 - 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 
 
Obiectiv 3: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale  
 - acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de 
priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării  
 - monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor 
indicatori în acest sens 
 - evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a            
acestora 
 - asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin 
calificarea continuă a personalului 
 - evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare personală a acestora 
  
 Obiectiv 4: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate şi implicarea acesteia 
în problematica socială 
 - realizarea unor campanii de informare în comunitate despre : asistenţă socială şi rolul 
asistenţei sociale în comunitate 
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 - implicarea factorilor de decizie în problematica socială 
 - promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către 
instituţia noastră 
 
Obiectiv 5: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul 
social 
 - încheierea de convenţii de parteneriat 
 - monitorizarea şi evaluarea continuă a parteneriatelor 
  
Obiectiv 6: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă 
socială 
 - realizarea unor campanii de conştientizare şi sensibilizare asupra nevoilor            
sociale existente 
 - identificarea persoanelor aflate în risc social 
 - informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social 
  
Obiectiv 7: Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la 
perfecţionarea acestui domeniu 
 - împărtăşirea de modele de bună practică cu alţi furnizori de servicii  sociale 
 - crearea de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor sociale furnizate 
  
  
 5. Servicii sociale pentru persoanele de etnie romă 
 
Obiectiv 1: Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învăţământ, 
pentru a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere 
 - 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 roma în 
creşă, grădiniţe, şcoli, centre de zi 
 - monitorizarea, mediatizarea, implementarea şi finanţarea, după caz, a programelor de 
sprijin pentru stimularea participării şcolare, programe de tip 
           - „A doua şansă  
 - „Grădiniţa de vară” 
 - „Prevenirea şi reducerea riscului de părăsire timpurie a şcolii” 
 - aplicarea de măsuri pentru acordarea locurilor speciale pentru elevii de etnie romă, la 
admiterea în învăţământul liceal, profesional, postliceal şi superior 
 - organizarea de concursuri, activităţi extraşcolare, extracurriculare şi tabere şcolare 
pentru copii proveniţi din familii defavorizate 
 - organizarea de campanii de prevenire şi combatere a discriminării pe baze etnice 
  
Obiectiv 2:  Stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţinând minorităţii 
romilor şi creşterea atractivităţii pentru investiţii 
 - informarea comunităţii locale cu privire la oferta locurilor de muncă disponibile pe 
piaţa muncii 
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 - stimularea creşterii ocupării forţei de muncă şi a ratei de participare a şomerilor la 
cursurile de formare profesională 
 
Obiectiv 3: 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 
 - 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 familiala, 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 
  -  educaţie sanitară privind TBC 
  -  educaţie sanitară privind alimentaţia sănătoasă 
  -  educaţie sanitară privind igiena primară  
 - facilitarea accesului la asigurări medicale prin acordarea venitului minim garantat 
 - cartografierea populaţiei infantile, întocmirea bazei de date cu ocazia vizitelor în 
familiile de romi, evaluarea situaţiei vaccinărilor 
 - informarea părinţilor cu privire la prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, respectiv responsabilizarea părinţilor 
 
Obiectiv 4: Asigurarea condiţiilor de locuit decente în comunităţile defavorizate din punct de 
vedere economic şi social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mică 
infrastructură 
 - informarea şi consilierea cu privire la problemele legate de dreptul de proprietate 
asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi 
 - finanţarea integrală sau/şi parţială a proiectelor şi programelor care vizează lucrări de 
reabilitare a locuinţelor sau construcţia de locuinţe, lucrări privind infrastructura 
 - asigurarea participării directe a beneficiarilor  la proiectarea, reabilitarea şi construirea 
efectivă a obiectivelor, atât ca voluntari cât şi ca angajaţi 
 
Obiectiv 5: Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale a minorităţii romilor 
 - iniţierea şi organizarea manifestărilor artistice destinate Zilei Internaţionale a Romilor 
 -  sprijinirea proiectelor culturale privind păstrarea şi promovarea culturii romani, a 
evenimentelor culturale inspirate din folclorul rom 
 
Obiectiv 6: Dezvoltarea unor măsuri care să răspundă nevoilor sociale în domeniile: protecţia 
copilului, justiţie şi ordine publică, administraţie şi dezvoltare comunitară 
         - informarea şi consilierea personelor de etnie roma în colaborare cu ONG –uri, autorităţi 
locale, cu privire la drepturile copilului precum şi la problematica familiei în situaţie de risc sau 
dificultate în scopul prevenirii abandonului, abuzului sau neglijării copilului 
 - întâlniri cu liderii comunităţii de romi pentru prezentarea unor fapte antisociale 
săvârşite de către  cetăţenii de etnie  romă şi luarea de măsuri pentru prevenirea săvârşirii 
acestora pe viitor 
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 - organizarea şi executarea de acţiuni comune pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenului infracţional şi contravenţional în zone de interes operativ 
 - identificarea şi rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea locală prin 
organizarea de întâlniri trimestriale ale autorităţii publice locale cu membrii grupului de 
iniţiativă locală 
 - stabilirea şi consolidarea de parteneriate durabile între ONG-uri şi Primăria 
municipiului Mangalia în vederea elaborării şi implementării de proiecte pentru îmbunătăţirea 
situaţiei romilor 
 - continuarea procesului de identificare a persoanelor fără acte de stare civilă şi de 
identitate în vederea emiterii acestora 
 
Lista serviciilor sociale si a beneficiarilor: 

Nr. 
crt.  

Actul normativ Număr 
beneficiari 	  

1 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat 51	  
2 Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei  92	  

3 

O.U.G. nr. 70/2011privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințe 
cu energie termică, gaze naturale și lemne în sezonul rece: 

 

Lemne 167	  
Gaze naturale 6	  

Energie termică 2495	  
Energie electrică 53	  

4 

Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 

- persoane încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal care 
beneficiază de indemnizaţii echivalente cu salariul asistentului personal  

166	  

- persoane angajate asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav cu 
asistent personal   

70	  

5 Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social 120	  

6 
H.C.L. nr. 345/2013 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului 
Local nr. 68 din 26.10.2012 privind acordarea unor ajutoare de urgență – 
Tichete medicamente 

1600	  

7 H.C.L. 489/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă constând în 
alimente 

3641	  

 

6. Mediul Cultural 
	  
6.1. Infrastructura: 
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In Mun. Mangalia exista urmatoarele centre de cultura, care conduc la cresterea 
nivelului de educatie a populatiei municipiului Mangalia:	  

- Complexul cultural Callatis;	  
- Casa de cultura a tineretului;	  
- Cercul militar;	  
- Muzeul de arheologie Callatis;	  
- Muzeul marinei 	  
- 6 gradini de vara in statiuni	  
- 2 Sali de cinema si 1 club de tineret;	  

 
6.2. Principalele activitati de cultura organizate in municipiul Mangalia sunt: 	  

- Festivalul Callatis, cu rezonante internationale si unde isi fac aparitia dintre 
cele mai de succes nume ale industriei muzicale nationala si internationala;	  

- Festivalul de teatru Mangalia ART;	  
- Gala tanarului actor;	  
- Ziua Europei;	  
- Ziua apelor;	  
- Ziua marinei;	  
- Festivalul international „zile si nopti de literatura”;	  
- Targul estival „carte la nisip”;	  
- Caravana filmului romanesc;	  
- Ziua Mangaliei;	  
- Ceremonii militare cu ocazia zilei nationale, zilei eroilor, zilei armatei, etc.	  

 
 
 
 
 
6.3. Actori relevanti din mediul cultural: 
Mediul cultural este promovat si de asociatii non-guvernamentale care desfasoara si 
implementeaza proiecte de promovare a istoriei regionale si a adevaratelor valori 
locale si care isi intemeiaza activitatea pe traditia culturala. 
Organizatiile, societatii civile se implica in luarea deciziilor privind dezvoltarea 
sociala sau a deciziilor de interes public. Printre acestea se numara: Asociatia 
Mangalia Cetatenilor Responsabili – are scopul responsabilizarii cetatenilor 
municipiului in vederea promovarii, sprijinirii, realizarii si coordonarii de activitati 
care sa contribuie la dezvoltarea generala a municipiului; La nivelul municipiului 
Mangalia societate civila este reprezentata de institutiile si organizatiile sociale si 
civice care constituie temelia unei democratii functionale: Liga Navala romana filiala 
Mangalia – contribuie la apararea drepturilor pe apa ale Romaniei, dezvoltarea si 
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promovarea educatiei marinaresti. Clubul SOLTERIS este o organizatie a oamenilor 
de cultura care promoveaza pentru promovarea adevaratelor valori; Rotary Club – 
asociatie a oamenilor de afaceri din Mangalia si reprezentanti si diferitelor tipuri de 
economii; Asociatia cadrelor militare in rezerva si retragere, filiala Mangalia; 
asociatia nationala cultul eroilor; federatia asociatilor de proprietari, fundatia 
Callatis 96, organizatia SALVATI COPIII, fundatia AMADEUS, Ansamblul Rapsodia 
Dobrogei si Fundatia pentru tineret Dobrogea impreuna cu Liga apararii drepturilor 
omului.	  
Din punct de vedere religios, in municipiul Mangalia exista o varietate de culte 
religioase, ceea ce denota o diversitate a cultelor si religiilor. Din totalul numarului 
de oameni din municipiul Mangalia, iar din punct de vedere cultural acestea ofera o 
varietate de evenimente artistice de seama.	  
Importanta sectorului: sectorul cultural este un factor important i ̂n procesul de 
dezvoltare durabila ̆, oferind modele economice bazate pe resursele culturale, 
tangibile și intangibile.  

• sectorul culturii este un instrument important de cres ̦tere economică i ̂ntr-o 
economie globala ̆, bazata ̆ pe servicii și pe monetizarea drepturilor de 
proprietate intelectuala ̆. 	  

• sectorul culturii este un instrument important pentru coeziunea socială și este 
un factor de dezvoltare sociala ̆ şi comunitara ̆, contribuind la eliminarea 
tensiunilor s ̦i excluziunii sociale prin dialogul intercultural și promovarea 
diversita ̆t ̦ii culturale. 	  

• cultura este expresia identita ̆t ̧ii (individuale, de grup, regionale, nat ̧ionale 
etc.) şi, i ̂n egala ̆ ma ̆sură, a diversita ̆t ̧ii şi diferent ̧ei, valori esent ̧iale şi 
drepturi fundamentale. 	  

• resursele culturale reprezintă un instrument important i ̂n procesele de 
regenerare și revitalizare urbana ̆, i ̂ntruca ̂t ele sunt o parte esent ̧iala ̆ a 
modului de viat ̧a ̆ al individului s ̧i al societa ̆t ̧ilor. 	  

• cultura este un instrument esent ̦ial i ̂n furnizarea serviciilor educat ̦ionale, prin 
dezvoltarea creativita ̆t ̦ii și aborda ̆rii inovatoare la toate categorii de va ̂rsta ̆; 	  

• cultura este un factor de cres ̦tere a calităt ̦ii vieții, astfel i ̂nca ̂t evaluarea 
standardelor de calitate a vieţii la nivelul individului, colectivita ̆t ̧ii şi a 
societa ̆t ̧ilor trebuie sa ̆ ia i ̂n considerare acest indicator. 	  

• cultura, creativitatea s ̦i inovarea au un rol central i ̂n societatea bazata ̆ pe 
cunoas ̦tere, caracterizată prin accesul s ̦i consumul de cont ̦inuturi, de 
cunos ̦tint ̦e. 	  

• Cadrul de referint ̦a ̆ propus de STRATEGIA SECTORIALA IN DOMENIUL CULTURII 
ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL este organizat in 10 domenii culturale și 6 
funcțiuni: 	  
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Domenii culturale:  
1. Patrimoniu cultural (muzee, monumente istorice,situri arheologice, 

patrimoniu intangibil) 	  
2. Arhive 	  
3. Biblioteci 	  
4. Carte s ̦i Presa ̆ 	  
5. Arte vizuale (Arte plastice, fotografie, design)	  
6. Arte interpretative (muzica, dans, teatru, arte combinate și alte spectacole 

”live”) 	  
7. Audiovizual și media (Film, radio, televiziune, video, fonograme, opere 

multimedia, videograme) 	  
8. Arhitectura 	  
9. Publicitate 	  
10. Artizanat și meșteșuguri	  

6.4. Patrimoniul cultural  
 
In Municipiul Mangalia exista o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu 
valoare culturala de interes national, conform Legii 5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate si a 
Listei monumentelor istorice din România (LMI) a fost actualizată in 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.  
Lista monumentelor istorice este structurata si grupata pe categorii, în funcţie de 
natura monumentelor: 
 

I. Monumente de arheologie 
II. Monumente de arhitectură 
III. Monumente de for public 
IV. Monumente memoriale şi funerare 
Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele 
categorii: 
• Categoria A - monumente de interes naţional 
• Categoria B - monumente de interes local 
La Mangalia exista monumente atat de categorie A, cat si B. 
 
Situl arheologic "Oraşul antic Callatis"  
Cetatea romana ̆ şi romano- bizantina ̆  
Morminte hypogee paleocreştine cu inscripţii  
Bazilica ̆  
Cla ̆dire sec. V - VI p. Chr., Epoca romano-bizantina ̆ (I ̂n marginea de SE a stadionului ) 
Necropola ̆ sec. IV - VI p. Chr., Epoca romano-bizantina ̆  
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Zidul de apărare al cetăt ̧ii Callatis  
Necropola tumulara ̆ sec. III - I a. Chr., I ̂n perimetrul i ̂ntregului teritoriu administrativ 
Mangalia  
Epoca elenistică Zona stadionului s ̧i a Sanatoriului TBC  
Colonia greaca ̆ Callatis  
Morma ̂ntul "cu papirus”  
Necropola ̆ sec. IV - II a. Chr., Epoca elenistica ̆  - Zona stadionului s ̧i a Sanatoriului 
TBC  
Morma ̂ntul cu bolta ̆ (scitic)  
Zid de incintă 

Orice strategie care are în vedere dezvoltarea pe termen lung și/sau mediu a unui 
sector socio-economic trebuie sa ̆ porneasca ̆ de la o viziune, care sa ̆ fie capabilă sa ̆ 
coaguleze eforturile tuturor grupurilor interesate, de la decident ̦ii publici la cei care 
ar urma sa ̆ achite costurile sociale s ̦i economice ale ma ̆surilor preconizate și la 
beneficiarii acestora, i ̂n sens larg.  

Definit ̦ie a culturii (UNESCO): „...cultura poate fi considerata ̆ acum ca fiind întregul 
complex de caracteristici distinctive de natura ̆ spirituala ̆, materiala ̆, intelectuala ̆ şi 
emot ̧ionala ̆ care caracterizeaza ̆ o societate sau un grup social. Ea include nu numai 
artele s ̧i literatura, ci s ̧i moduri de viat ̧a ̆, drepturile fundamentale ale persoanei, 
sisteme de valori, tradiţii şi credint ̧e.”  

Analiza s-a centrat pe conceptele cheie ale strategiei din domeniu: cercetare s ̦i 
evident ̧a ̆, conservare, restaurare, protect ̦ie /paza ̆, formare profesionala ̆, educat ̦ie 
pentru patrimoniu s ̦i intervent ̦ie culturala ̆ și punere i ̂n 
valoare/revitalizare/reinserție.  

6.1 Culte 

In municipiul Mangalia exista o varietate mare de culte religioase, ceea ce exprima 
diversitatea caracteristica a acestui municipiu si a intregii regiuni. Potrivit 
recensamantului din 2011, distributa pe confesiuni era urmatoarea:	  
 
Confesiune	   Procent	  
Ortodoxa	   81.2	  
Musulmana	   7.5	  
Romano-‐catolica	   0.8	  
Penticostala	   0.3	  
Martorii	  lui	  Iehova	   0.2	  
Baptista	   0.1	  
Crestina	  de	  rit	  vechi	   0.1	  
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Adventista	  de	  ziua	  a	  
saptea	   0.1	  
Atei	   0.1	  
Reformata	   0.1	  
Alta	  religie	   0.1	  
Greco-‐Catolica	   0.1	  
Evanghelica*	   0.0	  
Evanghelica	  Lutherana*	   0.0	  
Ortodoxa	  sarba*	   0.0	  
Fara	  religie*	   0.0	  
Mozaica*	   0.0	  
Informatie	  nedisponibila	   9.2	  
*	  valori	  mai	  mici	  de	  0.1%	  

(INS TEMPO 2016) 

6.2. Timp liber si sport 

Mangalia ofera o varietate de activitati de timp liber combinate cu elemente de 
cultura, prin realizarea traseelor turistice de importanta pentru istoria locala. Cele 
mai uzuale trasee turistice din municipiul Mangalia sunt urmatoarele: 

- Litoralul sudic al Marii Negresi calatorii in zona costiera. Tot litoralul sudic al 
Marii Negre se intinde pe o suprafata de 44 ha, in Mangalia existand 7 plaje de 
care se pot bucura atat localnicii cat si turistii. Plajele litoralului din Mangalia 
sunt urmatoarele: 
a. Plaja Laguna – forma usor circulara, se intinde pe 120 metri, intre digur de 

nord la portului comercial si plaja Saturn. Marginita de o faleza inalta – de 
obicei locul de promenada al turistilor. Comunicarea cu plaja Saturn se 
face printr-o scurta portiune neamenajata. 

b. Plaja Saturn Diana – situata in fata hotelului Diana; 
c. Plaja Adras Saturn – situata la 1 km de gara CFR si are o suprafata de 68 

460 mp. 
d. Plaja Venus –  
e. Plaja Jupiter 
f. Plaja Neptun  
g. Plaja Olimp) 
h. Pe langa cele 7 plaje mentionate anterior, in municipiul Mangalia mai 

exista alte tipuri de plaje formate artificial la baza digurilor de protectie, 
in urma lucrarilor hidrotehnice de protectie. 

i. Plajele aflate in proximitatea municipiului, care pot fi folosite de turistii 
din zona, respectiv: 2 Mai, vama veche si 23 august; 
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- Lacul Mangalia (suprafata de aproximativ 261 ha). Format din numeroase 
izvoare de apa sulfuroasa mezotermala, cunoscute inca de pe vremea 
romanilor. Lacul este invecinat la vest de soseaua Constanta –Mangalia, iar la 
est de drumul care face legatura dintre Mangalia si Saturn.  

- Rezervatia naturala Obanul Mare (info pensiuni n.d.) formata cu scopul de a 
proteja Pestera Movile, are o suprafata totala de 12 ha, rezervatie mixta 
speologica si geomorfologica. Are forma unei depresiuni cu diametrul de 100-
150 m. 

- Pestera Movile (Speologie n.d.) are aproximativ 200 m si este  rezervatie 
speologica descoperita in 1986 intr-un put minier, la doar cativa km de mare. 
Este unica in lume, pentru ecosistemul descoperit in interiorul ei – care 
functioneaza pe baza chemosintezei si care a fost complet izolat de mediul 
exterior pentru circa 5,5 milioane de ani. Aici au fost descoperite forme de 
viata complet noi (peste 35 la numar), care traiesc intr-un mediu sarac in 
oxigen, dar bogat in dioxid de carbon. Pestera nu poate fi vizitata decat de 
catre specialisti, iar durata vizitei nu poate depasi 2 ore, maxim 3 membri 
odata, insa si in aceste conditii pestera Movile reprezinta un adevarat punct 
de interes turistic. Descoperirea acestei pestere a fost un pas important in 
istorie, ducand la descoperirea unor forme de viata independente de lumina si 
caldura soarelui.  

- Padurea Comorova (Primaria Municipiului Mangalia n.d.) reprezinta un 
experiment silvic desfasurat intre 1890 si 1910, cu scopul realizarii unei 
perdele de copaci care sa protejeze zona impotriva desertificarii. Padurea a 
fost plantata pe locul unui catun de turci si bulgari, cu suprafata de peste 5 
ha teren, cu mai mult de 1 milion de puieti de salcami, gladita, frasin, dud, 
caisi, castani, pruni, otetati si stejari. 100 de ani mai tarziu, 1,2 ha de padure 
a fost declarat rezervatie naturala, datorita speciei de stejari plantata acolo. 
Aceasta este de origine balcano-caucaziano-pontica, ce apartine florei 
abrorescentina veche, din perioada tertiaro-pliocena. In zilele noastre face 
parte din padurea de silvostepa, dar este originara din din estul Mediteranei. 
Padurea a fost populata spontan cu tapi rosii, caprioare, gainuse si cocosi de 
munte, vulpi, iepuri, ulii si alte animale, fiind un loc de campare excelent 
atat pentru turisti cat si pentru localnici. 

- Rezervatia naturala padurea Hagieni (Primaria Mangalia n.d.) la numai 10 km 
de Mangalia, este o insula de vegetatie inconjurata de culturi agricole. In ea 
si-au gasit viata diferite specii de fauna rara, precum balti cu vegetatie 
acvatica si palustra, stepepietroase aflate in plin soare, coaste si rape de 
calcar, palcuri de arbusti spinosi, luminisuri de vegetatie de stepa, si paduri 
umbroase de diferite esente. Aceasta padure este o imagine vie a tipicelor 
padurilor de odinioara ale zonei Dobrogei.  
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- Pestera Limanu (financiarul.ro n.d.), cu o suprafata de 5 ha, fiind compusa 
din  galerii. Aceasta pestera a purtat de grija localnicilor din zona in vremurile 
trecute. In functie de necesitati, aceasta pestera a fost casa pentru pribegi, 
ascunzatoare pentru hoti, ascunzatoare pe timpul atacurilor si loc secret de 
practicare a ritualurilor religioase. Aici au fost descoperite vestigii ale 
civilizatiilor trecute, respectiv: desene rupestre, ceramica 
greceasca/romana/dacica (Wikipedia n.d.), cruci simple si rastunate, 
inscrisptii in slavona. Popular i se mai spune si pestera la icoane, datorita unor 
bolovani sculptati in forme umane amplasati in fata intrarii. Din punct de 
vedere speologic este o pestera de mare importanta, fiind formata din calcare 
sarmatiene, cu stratificatie perfect orizontala, fragmentate de fracturi 
verticale. Are o lungime de 3200 m, iar intrarea este la 25 m altitudine cu o 
latime de 3,4 m. Temperatura se mentine constant la 12 grade Celsius, 
incurajand dezvoltarea faunei.  

- Muzeul Arheologic Callatis (Muzeul arheologic Callatis n.d.) care ilustreaza 
interfata spirituala a civilizatiei grecesti, cu influente romane, pe un fond 
autohton geto-dacic si cuprinde: piese arhitectonice si inscriptii, podoabe si 
reprezentari statuare, epoca greaca, epoca romana si epoca romano-
bizantina, si colectii de tezaur din epoca greaca si epoca romana. Muzeul mai 
detine si mormantul cu papirus. Acesta a fost descoperit in anul 1959, este 
alcatuit dintr-un tumul cu soclu de orthostate care formau un dreptunghi 
inconjurat de un cerc din blocuri de piatra cu diametru de 14 m. Tumulul 
acoperea un cavou pe care era fixata o cununa din bronz aurit. In interior, 
langa scheletul celui inmormantat s-au descoperit vase ceramice pictate si 
sulul de papirus scris in limba greaca – primul de acest gen din tara noastra. In 
Europa au fost descoperite doar 3 asemenea artefacte: unul in Italia si altul in 
Grecia. O luna mai tarziu de la descoperirea acestui papirus, Prezidiul 
Academiei Romane a hotarat ca acest papirus sa fie transmis la centrul de 
restaurare stiintifica din Moscova. De atunci, pentru aproape 50 ani, de soarta 
acestui papirus nu s-a mai stiut nimic. Unele teorii spuneau ca acest papirus s-
a dezintegrat la contactul cu aerul, altele sustin ca sovieticii nu au mai vrut 
sa-l dea inapoi, iar un ziar din Rusia mentiona in 1968 ca papirusul a fost 
trimis inapoi in Romania. In vara anului 2011, dupa lungi insistente ale 
arheologilor romani, centrul de la Moscova a redescoperit in arhivele sale 
papirusul din Romania, a carui restaurare se terminase in anul 1961, si a avut 
loc ceremonia oficiala de predare a acestuia. 

- Ruinele orasului antic grecesc Callatis (descopera.ro n.d.):  
a. Partea cea mai veche a zidului de incinta este zidul construit in perioada 

romana tarzie. In cronica imperiului roman se mentioneaza ca imparatul 
Gallienus trimite 2 arhitecti in bizant pentru a reface fortificatiile orasului 



	  

 Page | 66	  

de la malul marii negre. Constructia s-a bazat pe arhitectuta anterioara, 
avand forma trapezoidala a carei baza era constituita de tarmul marii, la 
est. Celelalte trei laturi se intalneau sub unghiuri diferite, avand turnuri 
patrulatere exterioare, dintre care cel de NV avea un caracter specific 
pentru tipul de fortificatie construita. Zidul, gros de 2m, era construit din 
blocuri mari de piatra cioplita, ei erau dispuse alternativ, pe partea lunga 
si apoi lata a lor, dupa regula pseudosoidomon. Pe latura de vest era o 
poarta mica. Poarta principala era situata pe latura de sud.  

b. Bazicila siriana – este situata pe acropola cetatii Callatis, este un 
monument unic in Europa, apartinand perioadei romano-bizantine din 
secolele IV-VI d.Hr. Edificiu paleocrestin este o constructie de tip sirian, cu 
plan trapezoidal, avand latura de nord de 32,30, cea de sud de 25, 57 m, si 
cea de est de 20,13 m. Constructia este formata din 3 unitati: basilica, 
atriumu-ul si palatul episcopal, fiind decorat in sti ionic prin coloane, 
capiteluri, arhitrave – caracteristic intregii cetati Callatis. In prezent se 
pot vedea doar fundatia si mici portiuni de ziduri.  

c. Coltul de nord-vest este in apropierea muzeului, inspre centrul orasului, 
unde se afla si un turn de aparare. Langa acest colt sunt expuse in parcul 
arheologic si coloane antice si diverse fragmente arhitectonice, precum si 
sarcofage din perioada romana.  

d. Zidul de incinta, latura de nord – este parte a zidului de aparare cnstruit in 
preajma ariei mai importante a orasului antic Callatis – constructii de 
temple, piete, edificii publice si private. Zidul era construit din forme 
paralelipipedice de piatra de calcar, cu lungimi cuprinse intre 0,7 m si 
1,15 m, si latini de 0,4 – 0,45 m. Acest zid de aparare construit in epoca 
romana s-a suprapus peste cel grecesc, cu o inaltime de 8-9 m si latime de 
3,12-3,40 m;  

e. Necropola romano-bizantina (Muzeul arheologic Callatis n.d.): se afla pe 
partea vestica a municipiului Mangalia. Aici au fost descoperite morminte 
din lespezi de piatra sau cele de tip hypogeu, precum si mormantul cu 
psalmi, numit asa datorita inscriptiilor din interiorul lui.  

f. Caracterul de epoca romano-bizantin (Muzeul arheologic Callatis n.d.): 
este locul unde astazi este construit centrul de afaceri Marea Neagra. Aici, 
in 1993, pe o suprafata de peste 1000mp au fost descoperite dovezi de 
urbanism din epoca romano-bizantina, ale unui cartier a cetatii Callatic. 
Cartierul avea o alee lata de 6m care era prevazut cu un canal colector 
construit din pietre de calcar, in care se revarsau canalele colectoare mai 
mici ale celorlalte cartiere ale cetatii. Aici a fost descoperit un monument 
din epoca bizantina, care a fost inclus in cadrul Hotelului President  - in 
prezent in hotel este deschis un muzeu cu fragmente arhitecturale. 
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g. Necropola romano-bizantina (Muzeul arheologic Callatis n.d.): centrul 
necropolei se afla in situl arheologic statia de biogaz, descoperita intre 
anii 1992-1996. In urma cercetarilor arheologice au fost descoperite 
morminte de apoca romana si romano-bizantina, printre care trei 
morminte de tip hypogeu, dintre care, in unul din ele fiind inhumati 38 de 
oameni. In al doilea mormant a fost descoperit un thurribulum, iar in al 
treilea, o cruce pictat cu vopsea rosie. Printre materialele descoperite se 
numara si un fragment de masa de altar si un fragment de picior de masa 
de altar, din marmura, ceea ce sustine teoria conform careia aici s-a aflat 
basilica Coemeterialis, a marii necropole romano-bizantine a Callatisului.  

- Moscheea Esmahan Sultan (Wikipedia n.d.)- cel mai vechi edificiu de cult 
musulman din Romania, edificiu medieval, construit in stil arhitectural maur. 
A fost ridicata in 1953 de printesa Esma, care primise de la tatal ei 
pamanturile Mangaliei. Constructia este facuta din piatra cioplita manual de 
mesterii turci, cu ziduri groase de 85 cm. Zidaria a fost facuta fara a se folosi 
vreun liant, ci numai scoabe din otel turnate pe loc. Moscheea are 2 randuri 
de ferestre: unul la nivel inferior, de tip patrulater, si unul la nivel superior 
de tip arc frant. Panorama orasului se vede foarte bine de pe terasa 
minaretului unde se ajunge pe o scara de piatra in spirala, foarte ingusta.  

- Herghelia Mangalia (Travel in Constanta n.d.) se intinde pe o suprafata de 580 
ha, din care 400 ha sunt folosite ca teren furajer pentru cei 350 cai folositi la 
hipodrom de trap si galop sau plimbari de agrement; iar hipodromul are 19 ha. 
A fost asezata la 500 metri de malul marii tinandu-se cont de conditiile 
geoclimaterice pentru formarea rasei arabe. Herghelia este cea mai mare din 
sud-estul europei si este populata doar de cai de rasa: pusange arab, semigrei 
si ponei. 

- Biserica Veche Sf. Gheorghe (Studii Pontice n.d.): monument in stil bizantin 
cu pridvor in stil brancovenesc. Constructia a fost inceputa din donatia 
Regelui Carol I, desi finalizata mult mai tarziu in 1929 in prezenta casei 
Regale a Romaniei.  

- Farul Genovez din Mangalia (Wikipedia n.d.)- simbol emblematic al 
municipiului, construit de o companie engleza, numele fiindu-i dat in 
amintirea negustorilor de alta data. In prezent farul este nefunctional si 
necesita activitati de renovare. Cu toate acestea reprezinta un simbol al 
timpurilor trecute si importantei portului de alta data.  

- Mozaicul mural geneze, realizat pe fatada casei de cultura a municipiului 
Mangalia, era cel mai mare mozic mural al timpului sau, din Europe de este cu 
un numar de 3. 150 000 piese de mozaic. Este un monument artistic in stil 
suprarealist, care si-a pastrat cu,oarea in timp, cu simbolistica elementelor 
vietii: apa, aer, pamant si soare.  
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- Monumentul eroilor (Liga Navala Romana Filiera Mangalia n.d.) - situat in 
piata revolutiei din municipiul Mangalia, inaugurat in 1998 cu ocazia zilei 
Eroilor si a municipiului Mangalia.  

- Muzeul Marinei – inaugurat in 2004 intr-una din cladirile dezafectate ale bazei 
navale din oras.  

- Portul turistic (wikipedia n.d.) – amenajat recent din fonduri nerambursabile, 
cu o lungime de cheu de 3,5 km, este amenajat in 4 sectiuni: o platform de 
promenada cu 297 m lungime, 6 m latime si 146 de locuri de acostare; 2 
sectiuni amenajate pentru acostarea vaselor de dimensiuni medii, si o 
sectiune amenajata pentru acostarea vaselor de dimensiuni mari.  

In timpul liber, localnicii sau turistii mai pot vizita si imprejurimile apropiate ale 
municipiului Mangalia, respectiv: cetatea Sacidava-Dunareni, asezare geto dacica si 
mai apoi castru roman; asezarea Altinum – cetate getica Valea Dacilor-Oltina, statie 
a flotei militare romane, sec. I-IV d.Hr; cetatea bizantina Ostrov, o puternica baza 
navala cunoscuta sub numele de Vicina, situata pe o insula de 9 km; cetatea 
Durostorum, cetatea Adamclisi si Altarul roman; cetatea Hallstattiana; cetatea 
romano-bizantina Cius; excursii la asezamintele de cult – manastirile Hagieni, Sfanta 
Elena si Dervent. 
Pe langa vizita muzeelor si a siturilor arheologice sau monumentelor din zona, 
localnicii si turistii pot opta pentru traseele pe mare, traseele de vizita a 
rezervatiilor naturale sau excursii scurte de o zi la Balcik, atat pe drum de coasta 
cat si pe mare.  
 

6.3 Sport 

Activitatea sportiva este desfasurata in cadrul scolilor si a asociatiilor sportive care 
desfasoara evenimente cu ajutorul autoritatilor publice locale. Asociatia sportiva 
municipala Callatis are scopul de a promova ramurile sportive la nivel national si 
international, dezvoltarea unor relatii stranse intre organizatii sportive si federatiile 
de specialitate; organizarea de competitii sportive, crearea de baze sportive, 
mediatizarea si promovarea activitatilor sportive. In prezent in municipiul Mangalia 
exista 3 facilitati sportive:  Stadionul Callatis, Stadionul de Rugby, Baza sportiva 
Pescarus.  
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Puncte tari: 
 
Existent ̦a unui cadru normativ pentru 
protejarea patrimoniului cultural nat ̧ional 
imobil;  
Elaborarea reglementa ̆rilor secundare şi a 
metodologiilor de aplicare a legislat ̧iei i ̂n 
domeniu.  
Constituirea ret ̧elei informatice nat ̧ionale 
pentru institut ̧iile de patrimoniu 
importante s ̧i realizarea instrumentelor 
pentru ca aceste institut ̧ii sa ̆ acceseze 
bazele de date privind patrimoniul cultural 
nat ̧ional, i ̂n perspectiva structura ̆rii unui 
sistem informatic coerent în domeniu.  
Constituirea arhivei digitale specializate 
pentru domeniul monumentelor istorice.  
Realizarea unui sistem unitar de 
atestare/avizare/acreditare s ̦i atestarea 
majorita ̆t ̧ii specialis ̧tilor şi expert ̧ilor care 
realizează lucrări de proiectare, 
conservare, restaurare la monumentele 
istorice s ̧i avizarea agent ̧ilor economici din 
domeniu, cu respectarea acquis-ului 
european i ̂n materia serviciilor.  
Restaurarea și reabilitarea unor 
monumente istorice prin accesarea de 
fonduri nerambursabile din diversele 
programe operat ̦ionale.  
Monumente istorice din diverse perioade 
istorice, de-a lungul unei istorii de peste 
2500 de ani. 
Muzee 
Camin cultural 
Spatii publice unde se pot organiza 
evenimente culturale;  
Minoritati etnice cu o istorie bogata 
Accesibilitate la obiectivele turistice 
 
 

Puncte slabe: 
	  
Lipsa de preocupare pentru stabilirea ex 
ante a destinaţiei monumentelor propuse a 
fi restaurate. 
Numarul mic aproape inexistent de 
şantiere de restaurare a monumentelor 
istorice.  
Insuficient ̧a programelor de formare şi 
specializare a resurselor umane din 
sectorul cercetare-restaurare-conservare.  
Atractivitate redusă a ocupaţiilor specifice 
domeniului restaura ̆rii pentru generat ̧ia 
ta ̂na ̆ra ̆, ceea ce genereaza ̆ discontinuitate 
i ̂n formarea personalului specializat.  
Lipsa unei concept ̧ii integratoare privind 
animarea, punerea în valoare s ̧i reinsert ̧ia 
monumentelor istorice i ̂n spat ̧iul 
comunitar.  
Viziunea limitata ̆ asupra modalita ̆t ̧ilor de 
revitalizare şi valorizare a monumentelor 
istorice, prin reducerea acestora la 
organizarea de manifesta ̆ri ocazionale făra ̆ 
rezonanţa ̆ i ̂n ra ̂ndul publicului și mai ales 
fa ̆ra ̆ 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 i ̂n turism asupra 
spat ̧iului socio-uman circumscris lor şi 
asupra monumentelor.  
Lipsa unei aborda ̆ri inter-sectoriale în 
lega ̆tura ̆ cu valorizarea monumentelor 
istorice (turism, culte, industrie hoteliera ̆, 
transporturi, construcţii civile, alte 
servicii).  
Lipsa unei oferte accesibile la informat ̧ii 
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privind locat ̧ia monumentelor istorice s ̧i 
caracteristicile istorice, artistice, 
arhitectonice ale acestora (cu unele 
except ̦ii datorate unor init ̦iative voluntare 
sau locale) pentru utilizatorii potenţiali.  
Adoptarea tardivă și dificulta ̆t ̦i în 
implementarea programului integrat de 
protect ̧ie şi gestiune pentru monumentele 
istorice i ̂nscrise i ̂n Lista Patrimoniului 
Mondial – UNESCO.  
Vizibilitate redusa ̆ i ̂n ra ̂ndul 
ceta ̆t ̦enilor/contribuabililor a act ̦iunilor de 
protejare a monumentelor istorice.  
Accesarea sporadică și extrem de redusa ̆ a 
fondurilor nerambursabile din diversele 
programe operat ̦ionale pentru restaurarea 
și reabilitarea unor monumente istorice.  
Insuficienta dotare a institut ̧iilor abilitate 
sa ̆ protejeze monumentele istorice, ata ̂t 
ca resurse umane specializate ca ̂t și ca 
echipamente.  
Insuficient ̦a resurselor financiare afectate 
la nivel instituțional pentru formarea s ̦i 
perfect ̦ionarea profesionala ̆ a specialiștilor 
din domeniu.  
Lipsesc evenimentele culturale majore, de 
impact; 
Istoria si cultura orasului sunt putin 
popularizate 
Vestigiile nu sunt puse in valoare – nu 
exista informatii despre istoria lor, nu 
exista indicatoare, nu sunt interconectate 
si integrate unei viziuni mai largi care sa 
ajute   la intelegerea istoriei locale. 
Muzeul se prezinta ca o colectie de obiecte 
care nu sunt suficient de bine puse in 
valoare, informatia este minimala, 
obiectele de aur sint expuse la distanta, 
unde nu pot si observate de privitor.  
Muzeul nu angajeaza activ in niciun fel 
vizitatorul.  
In muzeu nu se gasesc informatii despre 
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vestigiile din oras, acolo unde se 
presupune ca s-au gasit exponatele 
muzeului. 
Nu exista cinema, teatre, terenuri de sport 
Caminul cultural si Casa Tineretului sunt 
spatii subutilizate, nu sunt deschise pentru 
suficente activitati care sa atraga si sa 
angajeze publicul. 
Slaba valorificare a diversitatii etnice prin 
proiecte culturale, dincolo de cadrul 
osificat al traditiilor de tip Cantarea 
Romaniei 
Neincurajarea petrecerii timpului in aer 
liber si practicarii sporturilor nautice la 
scara larga 
Lipsa popularizarii unor trasee culturale de 
interes din apropiere, lipsa interconectarii 
acestora, a unei retele de transport care 
sa creasca accesibilitatea la acestea 
insuficiente locuri de petrecere a timpului 
liber pentru localnici. 
 

 

Amenintari: 
 
Insuficienta intelegere a rolului culturii in 
dezvoltarea orasului si cresterii calitatii 
vietii urbane 
Slaba oferta culturala indeparteaza turistii 
care nu au ce sa faca in oras 
Slaba oferta culturala reduce sezonul 
turistic 
Apropierea de Bulgaria, in special de 
Balcic, ca obiectiv turistic de interes 
cultural, dar si plajele mai atragatoare, 
care atrag o parte din turisti si resursele 
lor 
Perpetuarea unor mentalităt ̧i depăşite ale 
autorita ̆t ̧ilor locale cu privire la rolul s ̧i 
responsabilităt ̧ile lor i ̂n ce priveşte 
protejarea monumentelor istorice, precum 
şi i ̂n sust ̧inerea materiala ̆ a restaura ̆rii, 
conserva ̆rii şi revitaliza ̆rii acestora.  
Neaplicarea de ca ̆tre autorităt ̧ile locale a 
reglementa ̆rilor internaţionale privind 

Oportunitati: 
 
Dezvoltarea unei oferte de furnizare de 
servicii de formare profesională și de 
reconversie profesională pentru unele din 
meseriile necesare pentru protejarea 
monumentelor istorice, inclusiv prin 
”ateliere-școala ̆” în cadrul șantierelor de 
restaurare.   
Participarea la programe europene de 
protejare a patrimoniului.  
Dezvoltarea colabora ̆rilor bilaterale şi 
internat ̧ionale i ̂n domeniul cerceta ̆rii 
arheologice.  
Lansarea unor programe nat ̧ionale s ̧i 
zonale pentru promovarea activităt ̧ilor de 
cercetare, restaurare, conservare a 
monumentelor istoricei.  
Crearea de noi locuri de munca ̆ pentru 
exploatarea directa ̆ a monumentelor 
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protect ̧ia patrimoniului cultural i ̂n caz de 
conflict armat, prin realizarea de planuri 
de apa ̆rare locală.  
Slaba capacitate de organizare și de 
punere i ̂n aplicare a legislat ̦iei i ̂n domeniu, 
mai ales i ̂n ceea ce privește controlul și 
sancționarea agresiunilor asupra 
monumentelor istorice.  
Corelarea principiilor s ̦i prevederilor din 
legislat ̦ia de urbanism s ̧i de amenajarea 
teritoriului cu cea specifică monumentelor 
istorice, rezulta ̂nd un cadru relativ lax, 
care poate permite demolarea 
monumentelor istorice.  
Precaritatea resurselor publice ce pot fi 
alocate activita ̆t ̧ilor de protejare a 
monumentelor istorice, i ̂n condit ̧iile i ̂n 
care cadrul normativ existent nu 
i ̂ncurajeaza ̆ investit ̧iile private i ̂n acest 
domeniu.  
Impactul negativ al polua ̆rii mediului 
asupra rezistent ̧ei şi fiabilita ̆t ̧ii 
monumentelor istorice.  
Cooperarea deficitara ̆ la nivel inter-
sectorial (mediu, industrie s ̧i economie, 
transport, construct ̧ii civile, cultura ̆, culte 
etc) în vederea elabora ̆rii de programe şi 
planuri de gestiune integrata ̆ a 
monumentelor istorice.  
Abordare unilaterală a monumentelor 
istorice, considerate de regula ̆ ca surse de 
venituri pentru turismul cultural şi 
serviciile adiacente, şi nu ca beneficiari ai 
unei părt ̧i a veniturilor pe care le 
genereaza ̆.  
Presiunea imobiliară mai ales i ̂n zonele 
centrale sau rezident ̦iale, combinata ̆ cu 
lipsa de resurse a foștilor proprietari 
repuși i ̂n drepturi, pe de o parte, și cu 
tentat ̦ia i ̂nnavut ̦irii rapide, prin utilizarea 

istorice ca ̂t şi pentru spat ̧iul socio-
economic adiacent.  
Crearea de noi locuri de munca ̆ i ̂n sectorul 
cercetare, restaurare, conservare.  
Crearea unei piet ̧e pentru meşteşugurile și 
artele tradit ̧ionale necesare pentru 
restaurarea / conservarea și animarea 
monumentelor istorice, ava ̂nd consecint ̧e 
directe i ̂n planul pa ̆strării identităt ̧ii 
culturale s ̧i a specificului local.  
Dezvoltarea economica ̆ locală ca urmare 
directa ̆ a exploata ̆rii unor monumente 
istorice.  
Interes i ̂n creştere al consumatorilor de 
cultura ̆ (cu preca ̆dere turis ̦ti, și mai put ̦in 
membrii comunita ̆t ̦ii pe teritoriul ca ̆reia se 
afla ̆ monumentul) pentru acest tip de 
oferta ̆.  
Dezvoltarea aborda ̆rilor integrate și 
valorizarea monumentelor istorice ca 
nuclee de dezvoltare durabila ̆ și tratarea 
acestuia ca o resursa ̆ economică, nu ca un 
consumator de bani publici.  
Cres ̦terea nivelului de înțelegere a rolului 
identitar și coeziv pe care îl are 
monumentul istoric.  
Creşterea interesului şi a implica ̆rii 
organismelor şi organizat ̧iilor europene s ̧i 
internat ̧ionale pentru protejarea 
monumentelor istorice s ̦i managementul 
lor integrat.  
Creșterea implicării sectorului non-profit 
i ̂n protejarea monumentelor istorice s ̦i 
dezvoltarea practicilor participative, de 
voluntariat.  
Diversificarea posibilita ̆t ̧ilor de acces la 
resurse financiare (fonduri 
nerambursabile, granturi, credite etc.) 
pentru lucra ̆ri de restaurare, conservare, 
punere i ̂n valoare.  
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maximala ̆ a terenului sau chiar a cla ̆dirii 
(demola ̆ri ale monumentelor, supraetajări, 
extinderi, modifica ̆ri ale fațadelor etc.).  
Lipsa de interes, de implicare s ̦i de 
cunoas ̦tere de către autorităt ̦ile locale a 
valorilor multiple pe care le poartă și le 
poate genera un monument istoric, cu 
consecint ̦e directe și vizibile asupra sta ̆rii 
de i ̂ntret ̦inere s ̦i conservare s ̦i chiar asupra 
existent ̦ei fizice a unor monumente 
istorice 
Lipsa de educaţie pentru patrimoniu şi de 
informare a publicului (s ̦i a autorita ̆t ̦ilor) 
care de regula ̆ nu relat ̦ioneaza ̆ cu 
monumentele aflate i ̂n zona proprie de 
rezidența ̆.  
Lipsa de programe de intervent ̦ie/ 
animație culturala ̆ care să valorizeze 
monumentele istorice s ̦i să ofere i ̂n același 
timp forme alternative de comunicare 
artistica ̆.  
Neimplicarea autorita ̆t ̧ilor locale s ̧i slaba 
comunicare i ̂ntre persoanele s ̧i 
organizat ̧iile care ar trebui sa ̆ colaboreze 
pentru pa ̆strarea şi punerea i ̂n valoare a 
patrimoniului cultural.  
Efectele combinate ale schimbarilor 
climatice, ale altor schimbari de mediu, 
ale interventiei umane; 
Riscuri de securitate 
Interventii neavizate 
Lipsa fondurilor pentru sprijinirea 
proprietarilor; 
 

Acces la programe internat ̧ionale de 
prega ̆tire şi specializare a resurselor 
umane din domeniu.  
Stimularea unor industrii şi servicii (turism, 
industria hoteliera ̆, construct ̧ii civile etc) 
și stimularea reabilita ̆rii ca urmare a 
dezvolta ̆rii serviciilor turistice.  
Aparit ̧ia unui interes al investitorilor 
pentru restaurarea, reabilitarea s ̧i 
animarea de monumente istorice.  
Preocupări de i ̂ncurajare a deţina ̆torilor de 
monumente istorice pentru restaurarea şi 
conservarea acestora, prin unele facilita ̆t ̧i 
fiscale şi de creditare.  
O populatie semnificativa sezoniera 
interesata de istorie, activitati culturale si 
de petrecere a timpului liber 
Organizarea de festivaluri culturale, 
probabil cea mai de succes versiune de 
atragere a publicului catre consumul 
cultural si petrecerea de calitate a 
timpului liber 
Crearea de locuri de munca pentru tinerii 
din oras 
Oferta bogata culturala poate creste 
perioada sezonului turistic, chiar dincolo 
de perioada verii 
Zona de tranzitie spre 2 Mai si Vama 
Veche, localitati care atrag multi turisti cu 
consum mare cultural. 
Flux mare de turisti in sezon in cautare de 
distractie 
Oportunitatea de a pune in practica 
politici culturale prin proiecte finantate 
din fonduri europene 
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7. Mediul înconjurător 
 
7.1 Protecţia naturii si a peisajului, inclusiv factori de mediu (apa, aer, sol) 
Cadrul natural al Mangaliei este unul foarte diversificat, fiecare dintre elementele 
prezentate in continuare avand importanta in dezvoltarea mediului natural zonal. In 
materie de ape, gasim: 

- balta Mangalia, sistem de ape lacustre situat in apropierea Marii Negre, 
format in sistem fluvio-marin, format din doua sectiuni: Albesti si P.H 
Mangalia. In Albesti s-au constatat concentratii foarte ridicate de 
mineralizare, respectiv cloruri de 4002, 0 mg/dmc si reziduuri fixe de 8733,3 
mg/dmc. La circa 1 km fata de lac, in aceasta zona este amplasata groapa de 
gunoi a municipiului Mangalia, care reprezinta o sursa majora de poluare, mai 
ales cand, pe timp ploios se revarsa in balta. 

- Lacul Mangalia are un volum de apa de 15 milioane metri cubi, si 2 surse 
principale de poluare: Avicol Constanta si Suin Prod Albesti.in urma celor mai 
recente analize au rezultat urmatorii indicatori ai poluarii: reziduu fix de 4820 
mg/dm3, clorurui 2134mg/dm3, azot mineral total de 0,057 – 397 mg/dm3, 
fosfor de 0,031 – 0,62 mg/dm3, fitoplancton dominant de cianobacterii si 
clorofite cu valori de biomasa de 11, 43 mg/dm3. Din toate aceste analize 
rezulta ca lacul este in categoria V de calitate, facand parte din categoria 
apelor hipertrofe.  

- Apele subterane, reprezentand cea mai importanta sursa de apa a Dobrogei, 
cu o valoare totala a surselor de bilant pentru bazinul dunarii de 39 052,9 l/s, 
cu un debit exploatat de 951,38 l/s. Acviferele freatice au resurse de bilant la 
Dunare de 3679 l/s cu un debit exploatat de 3610 l/s. Apele subterane di 
dobrogea sunt reprezentative pentru aspectul tectolito structural specific 
zonei. In sistem vertical, aceste ape cuprind 3 zone: a) cuaternar – situate la 
suprafata si care sunt influentate de loessul si de legatura acestuia cu zona 
subaeriana, cu un potential slab de debitare si ne-exploatabil, fiind o surse de 
apa ce se mentine in limita potabilitatii; b) eocen-sarmatian – acviferul 
median cantonat in formatiuni calcaroase, sitiuandu-se in limitele acceptate 
ale potabilitatii, cu mici depasiri; c)baremian-jurasic – reprezinta baza 
acviferului si este reprezentat de un pachet de calcare cu grosimi ce pot 
atinge sute de metri, de unde se alimenteaza in principal al Dobrogei de Sud. 
Acesta, datorita pozitiei sale este mai putin supus factorilor de poluare. 
Agricultura zonala reprezinta un factor de poluare al calitatii apelor, insa in 
cantitati infime, avand in vedere ca in general, calitatea apelor subterane 
este in satisfacatoare. 

Principalele surse de poluare ale apelor din Dobrogea de Sud, respectiv din 
municipiul Mangalia sunt:  
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- RAJA constanta SE- Mangalia: statii de pompare ape uzate cu descarcari de 
siguranta in apele de suprafata.  

- Santierul Naval DMHI Mangalia –  
- Centrale micro-termice din municipiu; 
- SC Avicola Mangalia SA; 
- Unitati militare din zona;  
- Poluari cu pulberi si sedimente; 

 
Reteaua de monitorizare a aerului din munciipiul Mangalia este alcatuita din 2 statii 
de monitorizare, amplasate la Santierul Naval si la statie meteo Mangalia.  
 
Solurile din judetul Constanta prezinta o mare diversitate de conditii generice si de 
mediu, si o mare diversitate a culturilor agricole. In general, fertilitatea si 
potentialul de productie scade din partea de sud catre partea de norn a teritoriului, 
o particularitate a tipurilor de sol in regiune este asigurarea in azot, fosfor si 
potasiu. Asigurarea cu humus este de obicei in procent mic, 84,69% o reactie slaba la 
alcalina.  
 
Resursele naturale din municipiul Mangalia sunt sarace si ne-exploatabile, constand 
in spatii verzi, parcuri si perdele de protectie, terenuri agricole, paduri, izvoare 
sulfuroase si mezotermale, Mangalia fiind singura statiune maritima care detine 
izvoare minerale, descoperite si folosite inca de pe vremea romanilor. Acestea, 
impreuna cu namolul din lacul Techirghiol fac din municipiul Mangalia un loc vestit 
pentru cure balneo-climaterice, unice in Europa. Factorii de cura naturala sunt: apa 
marii (care este clorata, sulfata, sodica, magneziana, hipotonica(, apele minerale 
sulfuroase (clorate, bicarbonatate, sodice, calcice, mezotermale), namolul sulfuros 
de turba (care este bogat in minerale si extras din mlastini) si Marea Neagraprin 
resursele piscicole. 
 

7.2  Biodiversitatea, starea habitatelor naturale, a florei si faunei 
sălbatice 

In Mangalia biodiversitatea formeaza suportul vietii, asigurand resursele naturale si 
seminaturale care stau la baza evolutiei socio-economice. Ariile naturale protejate 
din Mangalia sunt (wikipedia n.d.): 

- Obanul Mare si pestera la movile cu suprafata de 12 ha, rezervatie naturala 
mixta speologica si geomorfologica. 

- Palcul de stejari brumarii din statiunea turistica Neptun, cu o suprafata de 1,2 
ha, monument al naturii; 

- Mlastina Hergheliei cu o suprafata de 98 ha, rezervatie naturala mixta.  
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7.3 Sistemul de alimentare cu apa 
Sistemul de alimentare ci apa a municipiului Mangalia este acelasi cu sistemul de 
alimentare a litoralului, avand ca sursa de apa reteaua subterana aflata la 100-150 m 
adancime. Sunt 9 surse de apa care alimenteaza municipiul, respectiv: Pecineaga, 
Dulcesti tatlageac, Neptun, Albesti I, Albesti II, Cotu Vaii si Vartop, acestea 
asigurand un debit de 4520 mc/h, care asigura necesarul pentru statiuni si populatie. 
Sursele de apa sunt interconectate prin sistemul de inmagazinare-pompare Mangalia. 
Repartizarea din sursele de apa se face in felul urmator: 

- Pecineaga, Dulcesti, Tatlageac – alimenteaza statiunile turistice; 
- Albesti, Cotu Vaii, Vartop – alimenteaza orasul, santierul naval si si partial 

statiunea Saturn; 
- Neptu – are capacitatea de a alimenta atat statiunea cat si orasul in functie 

de necesitati. 
Capacitatea de alimentare a statiilor este, pentru fiecare in parte, urmatoarea: 

- Pecineaga: 640 mc/h avand 8 puturi forate; 
- Dulcesti: 1285 mc/h avand 13 puturi forate; 
- Tatlageac: 715 mc/h avand 6 puturi forate; 
- Neptun: 200 l/s, avand 10 puturi forate; 
- Albesti I: 2025 mc/h avand 15 puturi forate; 
- Albesti II: 380 mc/h avand 4 puturi forate; 
- Vartop: 625 mc/h avand 5 puturi forate; 

Reteaua de distributie apa potabila are o lungime de 126 km  
Sistemul de alimentare cu apa potabila se gaseste in proprietatea Primariei 
municipiului Mangalia si este exploatat de regia Autonoma Judeteana de Apa 
Constanta care asigura si colectarea, transportul si epurarea apelor uzate. 
 Necesarul asigurat zilnic a celor 9 statii de pompare este urmatorul: 

- Blocuri de locuinte: 310 l/s/locuitor; 
- Consum zilnic: 265 l/zi/locuitor; 
- Consum gospodaresc: 185 l/zi/locuitor; 

Locuitorii municipiului Mangalia trebuie indrumati in vederea unui consum 
responsabil de apa rece, avdn in vedere factul ca standardul de proiectare pentru 
retelele de apa in Romania prevede un consum zilnic de 170 l//zi/locuitor iar 
standardul UE prevede un consum de 120 l/zi/locuitor. Avand in vedere cifrele 
consumului de apa in municipiul Mangalia, rezulta o supra exploatare a resursei de 
apa si astfel a sistemelor de pompare apa potabila. In acest sens este necesara 
derularea unei campanii de constientizare asupra problemelor apei la nivel global, 
despre nevoia de economisire a apei si despre consumul corect al acestei resurse.  
Aceste masuri se impun si in privinta consumului de apa calda, avand in vedere 
consumul de 400 l/zi/locuitor in municipiu fata de standarul european de 
60l/zi/locuitor sau standardul romanesc de 110 l/zi/locuitor.  
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7.4 Tratarea apelor uzate - reţea de canalizare, staţie de epurare 
Sistemul de canalizare  al municipiului Mangalia are la baza un sistem divizor bazat 
pe colectarea apelor uzate si concentrarea acestora in bazinele statiilor de pompare 
de unde prin intermediul unor conducte de refulare si colectoare principale, ajung la 
statia de epurare, unde suporta o epurare, este situata pe strada Portului nr. 55 si 
are capacitate de 900 l/s. Statia nu prezinta pericol de mediu parametrii statiei fiind 
permanent monitorizati si avand valori conform standardelor in vigoare. Apele 
pluviale sunt preluate de colectoare pluviale acolo unde acestea exista, fiind dirijate 
prin guri de scurgere si receptori pluviali catre retelele de colectare , prin 
intermediul carora se descarca in emisar Marea Neagra, descarcarea facandu-se prin 
mai multe puncte in functie de relieful terenului si configuratia acestuia.  Sistemul 
de canalizare are o lungime de 111.7 km, cu retele cuprinse intre 25 si 80 cm. In 
partea centrala si sudica a municipiului, aceasta functioneaza in sistem 
gravitational, insa in partea de est si nord, prin pompare. Datorita reliefului din 
statiunile saturn – Venus- Cap aurora- Neptun-Olimp sunt pompate pana la statia de 
epurare Mangalia, de unde sunt evacuate cu ajutorul a 9 statii de pompare. Astfel, 
sistemul de canalizare avea probleme majore cu privire la preluarea apelor uzate din 
cauza imposibilitatii de a ajunge gravitational in statia de pompare. Acest neajuns a 
fost rezolvat prin amenajarea unor statii de pompare si re-pompare, si a unor 
conducte de refulare si colectoare principale de primire a apelor uzate. In partea de 
sud a municipiului se afla statia de pompare Mangalia care deserveste statiunile si 
orasul. Aceasta statie are capacitate de 500 l/s, cu treapta mecanica si biologica 
care se descarca in Emisar Marea Neagra printr-o conducat de 800 mm din otel.  
Reteaua de canalizare menajera este insuficient dezvoltata pentru momentul actual, 
luand in considerare extinderile realizate atat in sistem rezidential cat si economic.   
O atentie speciala trebuie acordata santierului naval din Mangalia. Trebuie 
mentionat faptul ca acesta este autonom din punct de vedere al sistemului de 
canalizare menajera si pluviala, fara a influenta sistemul orasului.  
 

7.5 Sistemul de gestiune a deşeurilor 
Depozitarea deseurilor se realizeaza  in depozitul ecologic pentru depozitarea 
deseurilor aflat la 500 m de lacul Mangalia. Depozitul este localizat pe DJ 391 intre 
Mangalia si Albesti si este administrat de SC EcoGold Invest SA.  
 
 
 
 
 
7.6 Analiza SWOT 
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Puncte forte: 
 
Conditii de mediu deosebite: mare, lacuri, 
rezervatii de padure, izvoare sulfuroase, 
minerale,etc; 
Monitorizarea permanenta a factorilor de 
mediu; 
Grad de poluare scazut; 
Sistem satisfacator de colectare a 
deseurilor; 
Depozit de deseuri modernizat; 
Devierea traficului greu; 
Situri Natura 2000; 
Potential turistic ridicat; 
Calitatea apelor este satisfacatoare; 
Utilizare la scara redusa a ingrasamintelor 
chimice; 
Existenta unor suprafete extinse de zone 
verzi; 
 

Puncte slabe: 
 
Grad de poluare a apei marii datorita 
pierderilor accidentale si evacuarilor de la 
statiile de epurare; 
Poluare sonora; 
Poluarea lacului mangalia datorita 
activitatii nercorespunzatoare a 
societatilor comerciale; 
Lipsa unor masuri de protectie a mediului; 
Lipsa unor programe de informare a 
populatiei asupra protectiei mediului; 
Absenta unor centre de informare pe 
tematici de mediu; 
Infrastructura de protectie a mediului 
insuficient dezvoltata; 
Acces facil cu masina la o parte din zonele 
protejate 
Inexistenta unui plan de dezvoltare 
sustenabila pentru zonele naturale incluse 
in circuitul turistic sau economic 
 

Amenintari: 
 
Dificultati in sustinerea costurilor de 
investitie; 
Efectele poluarii asupra starii de sanatate 
a populatiei; 
Cresterea traficului vehiculelor mai ales in 
perioada estivala; 
Extinderea suprafetelor construite in 
defavoarea spatiilor verzi; 
Biodiversitatea poate fi pusa in pericol de 
cresterea economica; 
Fara un plan de dezvoltare sustenabila 
 

Oportunitati: 
 
Aplicarea principiului „poluatorul 
plateste”; 
Dezvoltarea de proiecte de mediu in 
colaborare Romania-Bulgaria; 
Dezvoltarea spatiilor impadurite din 
regiune; 
Derularea de programe de constientizare 
asupra masurilor de protectie a mediului; 
Accesarea de fonduri structurale pentru 
protectia mediului, gestiunea deseurilor si 
protectia apelor; 
Dezvoltarea sustenabila a turismului; 
Incurajarea activitatilor ecologice si de 
educatie civica si pentru protectia 
mediului (acces doar sau mai ales cu 
bicicletele, includerea in trasee turistice a 
unor excursii pentru cunoasterea faunei si 
florei specifice Dobrogei, birdwatching 
etc) 
Crearea de locuri de munca 
Imbauntatire valorilor indicatorilor de 
sanatate pentru promovarea Mangaliei ca 
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zona cu o calitate a vietii ridicata 
 

 

8. Mediul economic 
8.1  mediul de afaceri 

Municipiul Mangalia este cel de-al doiJea centru econornic din zona de sud-est a 
ţării, dupa Constanţa. Principalele sectoare de activitate din zona costieră Mangalia 
sunt:  
 

-‐ domeniul industrial - constructii, cu reparaţii de nave, activitate portuara, 
confecţii textile,  

-‐ agricultura - producţie si prelucrare de seminţe, legumicultură, producţie 
plante decorative şi pescuit maritim 

-‐  servicii: turism, transporturi si comunicatii 
-‐ Comunicatii – comertul in detaliu; 

 
In Mangalia exista un numar mare de agenti economici (peste 700) insa distribuirea 
pe piata a acestora nu este uniforma.  
 
Spre deosebire de domeniul indistrial, in domeniul turismului numarul locurilor de 
munca sunt mai mici decat cele din domeniul industrial si mai slab platite, generand 
in acelasi timp cheltuieli din partea autoritatilor publice.  
 
Municipiul Mangalia se remarca printr-o lipsa acuta de unitati de productie si 
prelucrare a materiilor prime din zona costiera, respectiv: unitati functionale de 
procesare a carnii, a pestelui, a laptelui, brutarii, unitati de procesare a legumelor si 
fructelor, unitati de productie bauturi alcoolice, de imbuteliere a apei, etc. Din 
acest punct de vedere se poate observa o vulnerabilitate a economiei locale in 
privinta produselor alimentare ceea ce conduce la cresterea preturilor acestor tipuri 
de produse, conducand in acest sens la cresterea tarifurilor din turism.  
 
Agricultura detine o mare parte a economiei municipiului Mangalia, reprezentand: 
cultura cerealelor, si cresterea animalelor.  Agricultura este bine reprezentata in 
teritoriu datorita solurilor fertile, bogate in humus, cat si datorita faptului ca 
intreaga suprafata agricola este amenajata pentru irigat. Microclimatul din aceasta 
zona este propice pentru intreaga varietate  de soiuri cultivate in domeniul 
horticulturii si a culturilor de camp. Suprafata agricola dupa modul de folosinta 
cumuleaza 3597 ha, din care teren arabil 2935 ha, pasuni 330 ha, vii 167 ha, livezi 
165 ha. Potentialul piscicol este exploatat de societati de pescuit si de societati 
axate pe cresterea pestilor in helestee si lacuri naturale. Recent, pescuitul maritim 
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s-a revigorat, pescuindu-se cantitati mai mari de peste decat in anii trecuti, ca 
urmare a eficacitatii masurilor de reducere a poluarii in Marea Neagra luate cu ani 
buni in urma. O parte importanta a populatiei practica inca agricultura de 
subzistenta in gospodarii personale sau ferme de mici dimensiuni. Exista si firme 
care practica agricultura de performanta pe baze stiintifice. Una dintre cele mai 
performante este AGRICOLA HOLDING Mangalia, care prin implementarea unui 
proiect cu fonduri nerambursabile produce, prelucreaza si comercializeaza 
competitiv seminte de grau, ovaz, mazare, mustar. De asemenea, exista preocupari 
importante pentru producerea strugurilor de masa, in special in statiunea Olimp. 
Sectorul legumicol, odinioara foarte dezvoltat a suferit prin dezafectarea serelor in 
perioada de tranzitie. 
Comunicatiile din municipiul Mangalia se realizeaza in continuare prin serviciile 
Postei Romane, mai restranse decat in anii precedenti. Limitarea activitatii la un 
singur oficiu postal din doua in orasu mai vechi, precum si inchiderea unor oficii 
postale din statiuni si lasarea lor in paragina, a facut loc pe piata a agentilor privati 
de curierat, Fan Courier si Urgnent Courier, fiind cei mai importanti operatori in 
zona Costiera Mangalia. Segmentul comunicatiilor voce, televiziune prin cablu si 
internet este foarte bine acoperit de operatori la nivel national: Romtelecom, UPC si 
NextGen. De asemenea exista in municipiu puncte de lucru ale operatorilor de 
telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote, asigurand intreaga gama de srevicii 
catre populatia locala si turistii din zoa costiera de sud. 
 
Transporturile sunt foarte bine dezvoltate in municipiul Mangalia, datorita activitatii 
santierului naval pentru constructiile de mare tonaj, acesta realizandu-se prin Portul 
Comercial Mangalia. Anual, sute de nave incarca si descarca in si din port tone de 
marfa.  
Construirea si operarea terminalului de combustibili gazosi de catre Callatis Gas 
Mangalia in portul maritim Mangalia permite transportul pe mare cu nave gaziere a 
combustibililor gazosi, depozitarea acestora in capacitati de stocare foarte mari (cea 
mai mare capacitate de stocare operationala de acest fel din tara) precum si 
distributia acestora rutiera catre beneficiarii din sud-estul europei. Asemenea 
portului Constanta, portul Comenrcial mangalia constituie unul din punctele de 
legatura cu marile centre economice internationale. Existenta canalului Dunare-
Marea Neagra asigura o legatura directa cu centrul Europei pentru navele de turism 
si croaziera. 
 
Comertul in Mangalia este limitat la magazinele mici si comert stradal cu tarabe si 
bazar, atat in oras cat si in statiuni, care vand in principal marfa din import din 
turcia sau china, neasigurandu-se varietate prea mare a produselor comercializate si 
la preturi usor ridicate fata de mediu pe tara. De asemenea mai exista cateva 
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depozite cu materiale de constructii si bricolaj dar in aceleasi conditii prezentate 
anterior. Pe segmentul alimentatiei publice, exista 3 supermarketuri de firme 
cunoscute: Lidl, Billa si Penny Market. La acestea se adauga un numar de magazine 
alimentare de cartier dispuse in toate zonele municipiului. Segmentul restaurantelor 
este foarte bine reprezentat, cu mult peste suficienta in sezonul rece, dar 
neincapatoare in perioada estivala. In ultimii ani s-a dezvoltat foarte bine sectorul 
fast food-ului, al patiseriilor, cofetariilor si covrigariilor, prin unitati comerciale 
diferite cu fransize sau fara, care asigura servicii continue de buna calitate intreg 
anul.  

8.2 industrie 
In domeniul industrial sunt relativ putine intreprinderi care sa activeze in acest 
domeniu, dar suporta un numar mare de angajati. Acestia sunt cei mai siguri 
platitori la contributiile de stat fara a genera cheltuieli din bugetul local.. In 
municipiul Mangalia a fost instalat un parc industrial  
Topul societatilor comerciale din Mangalia, conform cifrei de afaceri: 

-‐ Daewoo Mangalia heavy industries: 989.851.265 lei; 
-‐ Bitumtrading: 147.112.435 lei; 
-‐ PNP impex: 33 793 780 lei; 
-‐ Compact trading: 22 206 454 lei; 
-‐ Rominservices Therm: 14 890 690 lei; 
-‐ I&M polux: 13 503 432 lei; 
-‐ IM construct: 11 641 393 lei; 
-‐ Uranus: 10 842 219 lei; 
-‐ Simpa trans: 9.241. 329 lei; 
-‐ Bia Mary: 9 230 282 lei; 

 

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

 
 
 
 
Turismul a cunoscut un declin abrupt in perioada 2008-2010, ca urmare a declansarii 
crizei economice (vezi graficele de mai jos). O alta descrestere a fost inregistrata un 
anul 2013, urmata de o noua crestere.	  
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anul	   2013	   2014	   2015	  
Nr de turisti 
(sosiri)	  

213936	   233672	   245353	  

(INS TEMPO 2016) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(INS TEMPO 2016) 
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(INS TEMPO 2016) 
 
Turismul are un varf in lunile iulie si august, sezonul fiind unul relativ scurt. In lunile 
iunie si septembrie se inregistreaza un numar al innoptarilor superior celorlalte luni,  
 
dar mult inferior celui din iulie-august.  
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8.4 Investitii straine 

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

8.5 Servicii bancare 
acest sector este ine reprezentat in Mangalia asigurand intreaga gama de servicii 
diversificate specifice, astfel:  

-‐ Servicii bancare: BCR, BRD, Unicredit Tiriac Bank, Reiffeisen Bank, Garanti 
Bank, Alfa Bank, Banca Transilvania, ING Bank, Bancpost. 

-‐ Servicii de asigurari: ING, Generali, Allianz Tiriac, Asirom, Astra. 

8.6 analiza SWOT 
	  
Puncte forte: 
 
Capacitatea de polarizare a elementelor 
economice; 
Dinamica mediului de afaceri buna; 
Concentrare mare a sectorului de 
constructii; 
Terenuri si spatii disponibile pentru 
dezvoltare economica; 
Preocuparea autoritatilor locale pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri; 
Potential turistic mare; 
Fiscalitate locala redusa; 
Accesul la cai de transport de buna 
calitate; 
Forta de munca specializata; 
Conditii si resurse naturale ce pot fi 
valorificate economic (in cadrul unui plan 
de dezvoltare sustenabila): ape minerale, 
namol, pescuit, peisaje naturale; 
Domeniul industrial naval bine dezvoltat; 
Agricultura dezvoltata; 
Port comercial. 
 

Puncte slabe: 
 
Slaba diversificare a domeniilor 
economice; 
Acces limitat la finantare; 
Acces limitat la tehnologie inalta; 
Sectorul IT&C slab dezvoltat; 
Parteneriate public-private insuficient 
dezvoltate; 
Slaba implicare a comunitatilor locale; 
Infrastructura pentru turism trebuie 
imbunatatita; 
Activitati economice destinate turistilor 
insuficient diversificate, una din cauzele 
sezonului turistic foarte scurt; 
Sector industrial nediversificat; 
Antreprenoriatul mic si mijlociu 
subdezvoltat; 
Lipsa unei piete agroalimentare ; 
Produsele locale nu sunt promovate; 
Nevalorificarea din punct de vedere 
economic a faptului ca Mangalia este o 
zona de tranzit pentru multi turisti; 
Dependenta locurior de munca a 
majoritatii locuitorilor de santierul naval; 
promovat; 
Caracterul sezonier al locurilor de munca 
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in turism; 
Numar de locuri de munca insuficiente pe 
tot parcursul anului. 
 

Amenintari: 
 
Instabilitate legislativa; 
Fonduri insuficiente; 
Proceduri birocratice; 
Necesitatea de investitii extinse; 
Lipsa investitiilor duce la scaderea fluxului 
de turisti, in favoarea Bulgariei; 
Plecarea populatiei tinere din cauza lipsei 
locurilor de munca; 
Scaderile cererii mondiale de nave 
afecteaza activitatea santierului naval. 
 
 

Oportunitati: 
 
Politici guvernamentale de sprijin in 
turism; 
Accesarea de fonduri si programe 
guvernamentale si europene pentru 
dezvoltare; 
Implicarea actorilor locali in dezvoltarea 
localitatii; 
Posibilitatea schimburilor transfrontaliere 
prin elaborarea de proiecte comune; 
Crearea de facilitati pentru tineri de a  
deveni antreprenori; 
Crearea de facilitati pentru mari 
investitori pentru crearea de locuri de 
munca; 
O varitate de domenii economice care nu 
sunt valorificate, dar cu potential si 
combinate cu protectia mediului. 
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9 Portofoliul de actiuni 
 

FISA DE PROIECT 
 
1 TITLUL PROIECTULUI REABILITARE SI VALORIFICARE MOVILA 

DOCUMACI 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA 
(sau) UAT MANGALIA in parteneriat cu Muzeul de 
Arheologie „Callatis”. 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Impulsionarea dezvoltării 
locale prin conservarea, protejarea și 
valorificarea patrimoniului cultural și a 
identității culturale. 
Obiective specifice: Reabilitarea si amenajarea 
complexului funerar tumular Movila Documaci in 
vederea exploatarii corespunzatoare a acestui 
obiectiv din punct de vedere turistic; Creșterea 
numărului de vizitatori la Complexul Funerar 
Tumular de la Movila Documaci. 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Complexul funerar tumular de la Movila 
Documaci este obiectiv de patrimoniu de interes 
national, conform listei monumentelor istorice 
stabilita de catre Ministerul Culturii (CT-I-m-A-
02696.11 – Mormantul cu bolta (scitic), situat pe 
malul lacului Mangalia la V de localitatea 2 
Mai). Pe langa valoarea istorica recunoscuta 
oficial, potentialul turistic al acestui obiectiv 
este considerabil. In acest sens sunt absolut 
necesare actiuni de reabilitare si conservare a 
complexului funerar precum si de amenajare a 
unei infrastructuri specifice de vizitare. Pentru 
punerea in valoare si introducerea in circuitul 
turistic a Complexului funerar tumular sunt, de 
asemenea, necesare actiuni de promovare si 
marketing turistic.  
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si/ sau Studiu de 
Fezabilitate dacă prin proiect se vor realiza 
investiţii pentru clădiri conexe noi aferente 
obiectivului de patrimoniu); 
2. Obtinerea Certificatului de urbanism. (pentru 
obtinerea unui punctaj suplimentar la criteriul 
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aferent maturitatii proiectului este indicat sa se 
depuna Autorizatia de Construire impreuna cu 
procesul verbal de receptie al proiectului tehnic 
autorizat); 
3. Obtinere avize. Avizele obligatorii solicitate 
prin Programul de finantare sunt: Avizul 
Ministerului Culturii pentru documentaţia 
tehnico-economică,  Decizia etapei de încadrare 
a proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009; 
4. Asumarea obligatiei privind folosinta 
monumentului istoric, conform Ordinului nr.2684 
din 18 iunie 2003 emis in acest sens de Ministerul 
Culturii şi Cultelor; 
5. Elaborare plan de marketing ; 
6.Elaborare cerere de finantare si constituirea 
dosarului aplicatiei in concordanta cu 
prevederile Ghidului solicitantului aferent sursei 
de finantare identificata; 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
 
1.Elaborare proiect tehnic si obtinere autorizatie 
de construire (in cazul in care aceste documente 
nu au fost elaborate in etapa de pregatire a 
proiectului); 
2.Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3.Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4.Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier si 
expertul in arheologie; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
6.Implementarea planului de marketing pentru 
promovarea si punerea in valoare a obiectivului 
istoric reabilitat/restaurat prin proiect.  
7. Informare si publicitate pentru asigurarea 
vizibilitatii proiectului si programului de 
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finantare. 
5 Sursa de finantare PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 

Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban 
și conservarea, protecția și valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural; Prioritatea de investitii 
5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea maximă a proiectului - 5 
milioane euro ; 

• valoarea minimă a proiectului - 100.000 
euro, indiferent de clasificarea 
monumentului istoric. 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documente privind proprietatea asupra 
obiectivului de patrimoniu si a asupra terenului 
pe care se realizeaza investitia, inclusiv 
Extrasele de carte funciara aferente precum si 
planul de amplasament vizat de OCPI; 
2. Documentatie de avizare a lucrarilor de 
intervenii si / sau Studiu de Fezabilitate, 
intocmite in conformitate cu prevederile 
legislatiei nationale in vigoare; 
3. Analiza Cost-Beneficiu; 
4. Expertiza tehnica; 
5. Audit energetic; 
6.Certificat de urbanism si avize, inclusiv avizul 
Ministerului culturii si documentul eliberat de 
Agentia pentru Protectia Mediului; 
7. Obligatia privind folosinta monumentului 
istoric; 
8. Plan de marketing. 
9. Bilanţul contabil vizat de Administraţia 
financiară pentru anul anterior depunerii cererii 
de finanţare, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial, Cont de execuţie bugetară.  

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 
A. Cheltuieli pentru obiectivul de patrimoniu: 
- pentru execuţia de lucrări aferente 
investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu 
montaj:pregătire amplasament; restaurarea, 
consolidarea, protecţia şi conservarea 
obiectivului de patrimoniu;utilităţi generale  
aferente (alimentare cu apă, canalizare, gaze 
naturale, agent termic, energie electrică, 
PSI);instalaţii, echipamente şi dotări pentru 
asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă 
la foc, antiefracţie;organizarea de şantier bine 
justificate și în strictă legătură cu realizarea 
obiectivului proiectului;diverse şi neprevăzute în 



	  

 Page | 90	  

limita a 10% din cheltuielile pentru execuţia de 
lucrări aferente investiţiei de bază; 
-  pentru dotări şi mobilier:  expunerea şi 
protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 
mobilier necesar realizării investiţiei  . 

 
B. Cheltuieli pentru spaţii/clădiri conexe 
obiectivului de patrimoniu (eligibile în limita de 
5% din valoarea totală a proiectului): 
-execuţia de lucrări aferente investiţiilor 
conexe obiectivului de patrimoniu: amenajarea 
terenului;lucrări;  acţiuni de protecţia 
mediului;iluminat arhitectural; 
- dotări necesare spaţiilor/clădirilor conexe 
obiectivului de patrimoniu. 

 
C. Servicii de consultanță / asistență aferente 
proiectului ( eligibile în limita a 7% din valoarea 
totală a cheltuielilor finanţate prin proiect): 
elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii 
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor, raport de 
audit energetic, expertiza tehnică;planul de 
marketing;elaborarea tuturor fazelor de 
proiectare; asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în 
tarifarea proiectului); managementul proiectului 
şi diriginţie de şantier;supraveghere arheologică 
(cercetare arheologică); serviciile de 
consultanţă/asistenţă juridică în scopul 
elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau 
aplicării procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, dacă este cazul;Cheltuielile 
de publicitate şi informare, activităţi obligatorii 
în conformitate cu Manualul de identitate 
vizuala sunt eligibile în limita a 5000 
euro;Cheltuielile pentru activităţi de marketing 
şi promovare turistică a obiectivului de 
patrimoniu, inclusiv digitizarea acestuia 
aferente proiectului sunt eligibile în valoare 
maximă de 5.000 euro. 

 
D.Cheltuieli aferente implementării 
proiectului  privind taxele și comisioanele. 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi 



Page | 
91	  

	  

	  

aferente creditelor; contribuţia în natură; 
amortizarea; leasingul; auditul financiar extern;   
achiziţia de terenuri . 
 

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI CREARE BAZA DE TRATAMENT BALNEAR- 

HOTEL EGRETA 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA( ca stațiune turistica definita 
conform legii HG 852 din 2008, pentru 
aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 
staţiunilor turistice, cu modificările şi 
completările ulterioare – Anexa 5 – pozitia 21 – 
Mangalia si pozitia 23 – Neptun – Olimp). 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Dezvoltarea durabila a 
turismului Balnear la nivelul Municipiului 
Mangalia – statiunea Olimp . 
Obiectiv specific: Infiintare baza de tratament 
balnear in cadrul Hotelului Egreta, statiunea 
Olimp.  

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Investiţiile în infrastructura de turism balnear 
sunt absolut necesare, avand in vedere faptul 
ca, pana in prezent, statiunile balneare ce 
apartin de Municipiul Mangalia nu  au fost 
sustinute de un program continuu si concentrat 
de investitii in modernizarea si eficientizarea 
infrastructurii turistice cu specific balnear. 
Aceste investitii presupun o valoare adaugata 
certa la nivelul economiei locale, contribuind 
direct si indirect la: crearea si mentinerea de 
locuri de munca, stimularea dezvoltarii 
serviciilor conexe turismului balnear, cresterea 
numarului de turisti, mentinerea fenomenului 
turistic pe tot parcursul anului, etc. 
 
Activitati orientative aferente proiectului: 
 
1. elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, audit 
energetic,Documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii si/ sau Studiu de Fezabilitate); 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC ; 
3. obtinerea avizelor/acordurilor prevazute in 
certificatul de urbanism; 
4. elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de 
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executie si caietelor de sarcini;  
5.elaborare memoriu tehnic justificativ privind 
dotarile specifice bazei de tratament; 
6.obtinerea Autorizatiei de Construire; 
7.derularea procedurii de atribuire a 
contractului de executie lucrari / derularea 
procedurii de atribuire a contractului de 
furnizare – dotari specifice tratamentului 
balnear; 
8. achizitia serviciilor de dirigintie de santier si 
asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul 
executiei lucrarilor (daca aceste servicii nu au 
fost incluse in tariful de proiectare); 
8. emiterea ordinului de incepere; 
9. executia propriu-zisa a lucrarilor / 
instalarea/montarea si punerea in functiune a 
dotarilor specifice; 
10. receptia la terminarea lucrarilor; 
11. angajarea personalui necesar functionalitatii 
bazei de tratament; 
12.publicitate, informare si marketing in 
vederea introducerii in circuitul turistic a noii 
baze de tratament (realizarea de brosuri, afise, 
comunicate de presa, spoturi informative TV si 
radio difuzate pe posturi nationale, realizare 
pagina web). 
 

5 Sursa de finantare Bugetul Local al Municipiului Mangalia 
Surse private atrase prin intermediul unui 
parteneriat pubic privat.  
NOTA! La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect, investitia nu este eligibila in cadrul 
niciunui program cu finantare nerambursabila.  
   Pentru a intreprinde un demers amplu si 
concentrat pe revitalizarea statiunilor 
balneoclimatice, in paralel cu pregatirea si 
implementarea proiectului privind baza de 
tratament balnear Hotel Egreta, Municipiul 
Mangalia, in calitate de autoritate publica 
locala,  poate derula investitii care sa sprijine 
infrastructura de utilitate publica din Mangalia si 
statiunile balneoclimatice aferente. Aceste 
actiuni sunt eligibile in cadrul PROGRAMULUI 
OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa 
prioritară 7: Diversificarea economiilor locale 
prin dezvoltarea durabilă a turismului; 
Prioritatea de investitii 7.1:Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 
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prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte 
a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, 
care să includă reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, precum și sporirea 
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale 
și culturale specifice. 
 
Actiuni Eligibile Orientative: 
 
- reabilitarea/modernizarea infrastructurii 

rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului 
în staţiuni turistice balneare, climatice şi 
balneoclimatice; 

- dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau 
transport a izvoarelor minerale şi saline cu 
potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi 
nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, 
factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi 
salinelor)din staţiunile turistice balneare, 
climatice  şi balneoclimatice; 

- Crearea/reabilitarea traseelor marcate 
pentru cură pe teren, a locurilor de recreere 
şi popas, a facilităţilor de utilizare a 
izvoarelor minerale din staţiunile turistice 
balneare, climatice  şi balneoclimatice; 

- crearea/reabilitarea aleilor pietonale, 
pistelor pentru bicicliști, trotuarelor; 

- dezvoltarea iluminatului public în staţiuni 
turistice balneare, climatice şi 
balneoclimatice; 

- crearea/reabilitarea/modernizarea parcurilor 
şi grădinilor1; 

- amenajare spații verzi (defrișarea vegetației 
existente; modelarea terenului;  montarea 
elementelor constructive de tipul alei, 
foișoare, pergole, grilaje etc.; 
plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv 
plantare arbori); 

- realizarea sistemelor de irigaţii pentru 
spaţiile verzi; 

- amenajarea obiectivelor turistice naturale de 
utilitate publică precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe de 
utilitate publică; 

- construirea/modernizarea căilor de acces la 
principalele obiective turistice naturale; 

	  
1  Parcuri şi/sau grădini – definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, cu modificările şi completările ulterioare 
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aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul 
în care se poate argumenta că valorificarea 
obiectivului turistic este afectată de 
infrastructura de acces deficitară;  

- construirea / modernizarea punctelor 
(foişoarelor) de observare / filmare / 
fotografiere, posturilor de 
salvamont/salvamar; 

- dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, 
toalete ecologice, suport parcare biciclete, 
împrejmuire etc); 

- marcajul traseelor turistice, trasee tematice; 
- crearea de facilități pentru recreere pe 

terenurile amenajate (ex. zone speciale 
pentru sport, locuri de joacă pentru copii, 
etc.); 

- instalare Wi-Fi în spațiile publice; 
- Construirea de piste pentru cicloturism. 

 
Dată fiind importanța resurselor balneare, se va 
acorda prioritate la finanțare acelor proiecte 
care se implementează în stațiuni turistice şi 
balneare, climatice și balneoclimatice, conform 
prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Municipiul Mangalia si arealul corespunzator: 
Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun si 
Olimp au statut de statiune balneara si 
balneoclimatica, conform anexei nr. 1 pozitia 
nr. 6 la HG 1072/2013 pentru modificarea 
anexei nr. 1 la HG 1016/2011 privind acordarea 
statutului de statiune balneara si 
balneoclimatica pentru unele localitati si areale 
care dispun de factori naturali de cura.  
 

6 Valoare proiect  Conform devizului general estimativ din cadrul 
DALI/SF. 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica 
(Documentatie de Avizare a Lucrarilor de 
Intereventii; proiect tehnic si detalii de executie 
– daca exista), elaborata conform HG.28/2008. 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
si Autorizatia de construire; acorduri si avize 
prevazute in certificatul de urbanism; 
3. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI; 
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4. Plan de marketing; 
5.Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul; 
6. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a) Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

FISA DE PROIECT 
 
1 TITLUL PROIECTULUI REABILITARE TRAMA STRADALA MANGALIA - 

STATIUNI 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA ca stațiune turistica definita 
conform legii HG 852 din 2008, pentru 
aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 
staţiunilor turistice, cu modificările şi 
completările ulterioare – Anexa 5 – pozitia 21 – 
Mangalia si pozitia 23 – Neptun – Olimp. 
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(sau) 
 
UAT MANGALIA- prin GRUPUL DE ACTIUNE 
LOCALA constituit din reprezentanti ai 
autoritatilor publice locale, ai institutiilor, 
mediului de afaceri local si societatea civila. 
 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Reducerea emisiilor de carbon 
in zona urbana Mangalia si statiuni; Revitalizarea 
statiunilor balneoclimatice. 
Obiective specifice: modernizarea/reabilitarea 
tramei stradale din Mangalia si statiuni.  
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Reabilitarea tramei stradale din Mangalia si 
statiuni contribuie la imbunatatirea conditiilor 
de transport, la fluidizarea traficului rutier si 
desfasurarea acestuia in conditii optime, cu 
implicatii directe asupra scaderii emisiilor 
poluante generate in conditiile unui trafic greoi. 
De asemenea reabilitarea tramei stradale are un 
impact pozitiv asupra revitalizarii statiunilor 
balneoclimatice ce apartin  de Municipiul 
Mangalia contribuind in mod esential la 
dezvoltarea economica si sociala a acestora. 
Investitiile in infrastructura rutiera de transport 
au legatura directa cu cresterea gradului de 
accesibilitate, a confortului urban al 
comunitatilor si turistilor, implicand atragerea 
de noi investitii (private sau publice), 
dezvoltarea si sprijinul mediului de afaceri, 
crearea si mentinerea locurilor de munca.  
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si/ sau Studiu de 
Fezabilitate, Analiza cost-beneficiu); 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. obtinere avize prevazute in Certificatul de 
urbanism,inclusiv Decizia etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
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autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1.elaborare proiect tehnic si obtinere autorizatie 
de construire (in cazul in care aceste documente 
nu au fost elaborate in etapa de pregatire a 
proiectului); 
2. organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5.1 Sursa de finantare nr.1 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; 
Prioritatea de investitii 7.1:Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a 
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, 
care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice. 
Investia este asimilata conceptului de dezvoltare 
a infrastructurii pentru turismul balnear.  
Dată fiind importanța resurselor balneare, se va 
acorda prioritate la finanțare acelor proiecte 
care se implementează în stațiuni turistice şi 
balneare, climatice și balneoclimatice, conform 
prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. Municipiul Mangalia si 
arealul corespunzator: Saturn, Venus, Cap 
Aurora, Jupiter, Neptun si Olimp au statut de 
statiune balneara si balneoclimatica, conform 
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anexei nr. 1 pozitia nr. 6 la HG 1072/2013 
pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 
1016/2011 privind acordarea statutului de 
statiune balneara si balneoclimatica pentru 
unele localitati si areale care dispun de factori 
naturali de cura.  

5.2 Sursa de finantare nr.2 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 3–Sprijinirea tranzitiei catre o 
economie cu emisii scazute de carbon, 3.2 
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor 
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv 
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate 
urbana si a unor masuri relevante pentru 
atenuarea adaptarilor.  
Pentru a fi eligibila in cadrul acestei axe 
prioritare investitia privind reabilitarea tramei 
stradale trebuie, in mod obligatoriu, sa fie 
inclusa in Planul de Mobilitate Urbana Durabila, 
ca masura de reducere a emisiilor de CO2.  
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 3.2, 
drept pentru care, elgibilitatea proiectului va fi 
analizata in detaliu dupa publicarea Ghidului. 

5.3 Sursa de finantare nr.3 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară nr. 9 – Sprijinirea regenerarii 
economice si sociala a comunitatilor 
defavorizate din mediul urban; 9.1 – Dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. 
Pentru promovarea investitiei in cadrul acestei 
prioritati a POR, municipiul Mangalia trebuie sa 
faca parte din cadrul unui Grup de Actiune 
Locala constituit din reprezentanti ai 
autoritatilor publice locale, ai institutiilor, ai 
mediului de afaceri local, ai societatii civile, 
etc. . 
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 9.1. 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 5.000.000 Euro (sursa de finantare nr.1 
si nr.3); 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 10.000.000 Euro (sursa de finantare 
nr.2). 
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7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Expertiza 
tehnica,Studiul de Fezabilitate sau 
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de 
Interventii; proiect tehnic si detalii de executie 
– daca exista), elaborate conform HG.28/2008. 
Devizul general defalcat pe cheltuieli eligibile si 
cheltuieli neeligibile; 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista); 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI.  
 
5. Plan de marketing (specific pentru sursa de 
finantare nr. 1);  
 
6. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare; 
 
7. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
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publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
8.Documente privind susţinerea investiţiei din 
partea entităţilor locale(specific pentru sursa 
de finantare nr. 1) 
• documentaţia supusă consultării publice 
(fişă de proiect) şi dovada respectării termenului 
de 30 de zile (comunicat de presă), prin care a 
fost adus la cunosţiinţa opiniei publice proiectul 
care se doreşte a fi realizat; 
• Minuta întâlnirii realizate împreună cu 
entităţile implicate în dezvoltarea locală 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) pentru 
constientizarea, acordul şi susţinerea cu 
investiţii a proiectului propus de solicitant; 
• Acordul de principiu al entităţilor 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) implicate în 
dezvoltarea locală. 
 
9.  Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
să reiasă că proiectul de investiţii se 
implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
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balneoclimatice, conform prevederilor legale; 
 
10. Ultimul Bilanţ contabil vizat de 
Administraţia Financiară, inclusiv contul de 
rezultat patrimonial şi indicatori Execuție 
bugetara (anul fiscal precedent depunerii cererii 
de finantare) - acolo unde metodologia impune 
calcularea de indicatori trimestriali se va realiza 
o medie aritmetică a acestora pe întreg anul 
fiscal și se vor atașa indicatorii execuției 
bugetare pe bilanturile  trimestriale (31.03, 
30.06, 30.09, 31.12) - Indicatorii cu privire la 
executia bugetelor locale , prevazuti in Anexa 
nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 
“pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. 7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile (specifice sursei 
de finantare nr.1): 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi 
amenajarea terenului: - în limita a 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului,  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului, 

3. Cheltuieli pentru servicii - eligibilie in limita 
a 7% din valoarea totală a proiectului: 
elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii 
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor; 
proiectarea şi asistenţa tehnică pe perioada de 
execuţie a lucrărilor ; elaborarea tuturor fazelor 
de proiectare; managementul proiectului şi 
diriginţie de şantier;serviciile de 
consultanţă/asistenţă juridică în scopul 
elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau 
aplicării procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, dacă este cazul ; servicii de 
publicitate și informare aferente in limita 
maximă de 10.000 lei; servicii de audit financiar 
extern in limita maxima a 5 000 lei lunar , 

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări 
aferente investiţiei de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj : cheltuieli cu 
reabilitarea/ modernizarea infrastructurii 
rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului în 
staţiuni balneare, climatice şi 
balneoclimatice;cheltuielile cu 
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crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor 
pentru bicicliști, trotuarelor; Cheltuieli 
efectuate pentru activități de marketing și 
promovare turistică ale obiectivului finanțat, 

5. Alte cheltuieli: organizarea de santier, 
diverse si neprevazute – in limita a 10% din 
lucrari, taxe si comisioane, cota ISC si CSC. 

 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, cheltuieli financiare; contribuţia în 
natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care 
aceasta nu se poate recupera in temeiul 
legislatiei nationale privind TVA;  
 
NOTA ! Eligibilitatea cheltuielilor pentru sursele 
de finantare nr.2 si nr.3 va putea fi analizata in 
detaliu la momentul publicarii Ghidurilor 
Solicitantului – Conditii specifice de accesare a 
finantarii nerambursabile din POR 3.2 si POR 
9.1. 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI REABILITARE ILUMINAT PUBLIC MANGALIA SI 

STATIUNI 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA 
 
 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Gestionarea durabila a 
energiei in infrastructura de iluminat public in 
Municipiul Mangalia si statiuni. 
Obiective specifice: Eficientizarea energetica a 
sistemului de iluminat public prin actiuni de 
reabilitare si modernizare a acestuia care sa 
conduca la un consum redus de energie.  
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Potentialul de economisire a energiei in sectorul 
iluminatului public este determinat in studiile de 
specialitate ca fiind mare, de până la 
60%.Orașele din România se confruntă și trebuie 
să gestioneze o serie de aspecte de mediu, cum 
ar fi calitatea aerului si eficiență energetică etc. 
In acest sens sunt necesare actiuni si investitii 
concrete in eficientizarea consumului de energie 
electrica la nivelul sistemului de iluminat public 
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existent in Municipiul Mangalia si in statiuni.  
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si/ sau Studiu de 
Fezabilitate); 
2. Obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avize prevazute in Certificatul de 
urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si detalii de executie 
si obtinere autorizatie de construire (in cazul in 
care aceste documente nu au fost elaborate in 
etapa de pregatire a proiectului); 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5 Sursa de finantare PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficienței 
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energetice, a gestionării inteligente a energiei și 
a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C 
– Investitii in iluminatul public. 
Tipuri de actiuni eligible:  

• înlocuirea sistemelor de iluminat public 
cu incandescență cu iluminat prin 
utilizarea unor lămpi cu eficiență 
energetică ridicată, durată mare de viață 
și asigurarea confortului corespunzător 
(ex. LED), inclusiv prin reabilitarea 
instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

• achiziționarea/instalarea de sisteme de 
telegestiune a iluminatului public;  

• extinderea/reîntregirea sistemului de 
iluminat public în localitățile urbane; 

• utilizarea surselor regenerabile de energie 
(ex. panouri fotovoltaice, centrale 
electrice eoliene,etc.); 

NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 
3.1C, drept pentru care, elgibilitatea 
proiectului va fi analizata in detaliu dupa 
publicarea Ghidului. 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea maximă totală a investiției este 
de 5.000.000 euro; 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro; 

conform Anexei 10.3 - Limitele minime și 
maxime orientative ale finanțării acordate în 
cadrul POR 2014-2020 la Ghidul Solicitantului – 
Conditii generale  la Ghidul Solicitantului – 
Conditii generale. 
NOTA BENE!Valorile minime – maxime pe tipuri 
de investiții vor fi detaliate în ghidul specific. 
La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect Ghidul Specific POR 3.1C nu este 
publicat. 
 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiul de 
Fezabilitate sau Documentatie de Avizare a 
Lucrarilor de Intereventii; proiect tehnic si 
detalii de executie – daca exista), elaborate 
conform HG.28/2008. Devizul general defalcat 



Page | 
105	  

	  

	  

pe cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile; 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista); 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de Fezabilitate 
/ DALI; 
 
5. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare; 
 
6. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
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la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
7. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial şi indicatori Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 
NOTA! Lista documentelor justificative este 
orientativa; aceasta putand suporta 
modificari/completari dupa publicarea Ghidului 
solcitantului – Conditii specifice de accesare a 
finantarii nerambursabile din POR 3.1. 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 
1. cheltuieli pentru obtinerea imobilului si 
amenajare teren; 
2.   asigurare utilitati; 
3. consultanta si asistenta: elaborare 
documentatii avize/autorizatii, studii, 
expertize; elaborarea tuturor fazelor de 
proiectare; asistenta tehnica a proiectantului 
(daca nu intra in tariful de proiectare); 
dirigintie de santier, consultanta management 
proiect, consultanta achizitii publice, servicii de 
informare si publicitate; 
4. cheltuieli pentru investitia de baza, inclusiv 
echipamente cu montaj; 
5.alte cheltuieli : organizare de santier; diverse 
si neprevazute; cote ISC, CSC.  
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Cheltuieli neeligibile 
-costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi 
aferente creditelor; contribuţia în natură; 
amortizarea; leasingul.  
 
NOTA BENE! Avand in vedere faptul ca la 
momentul elaborarii fisei de proiect Ghidul 
Solicitantului – Conditii specifice de accesare a 
finantarii din POR, Axa 3, P.I 3.1.C nu este inca 
publicat, lista cheltuielilor eligibile si 
neeligibile prezentate mai sus este orientativa 
si exprimata generic. Detaliile privind 
eligibilitatea cheltuielilor vor putea fi analizate 
dupa publicarea Ghidului. 

 
FISA DE PROIECT NR 

 
1 TITLUL PROIECTULUI REABILITARE CLADIRI PUBLICE 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Creșterea eficienței 
energetice în clădirile  publice din Municipiul 
Mangalia. 
Obiective specifice: Eficientizarea energetica a 
cladirilor publice prin actiuni de reabilitare si 
modernizare a acestora care sa conduca la un 
consum redus de energie.  
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(audit energetic, expertiza tehnica, 
Documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii); 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avize. Avizele obligatorii solicitate 
prin Programul de finantare sunt:  Decizia etapei 
de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, emisă de 
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autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire (in cazul in care aceste 
documente nu au fost elaborate in etapa de 
pregatire a proiectului); 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5 Sursa de finantare PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și 
a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor; Operatiunea B 
: Cladiri publice. 
Tipuri de actiuni eligible:  

• îmbunătățirea izolației termice a 
anvelopei clădirii, (pereți exteriori, 
ferestre, tâmplărie, planșeu superior, 
planșeu peste subsol), șarpantelor și 
învelitoarelor, inclusiv măsuri de 
consolidare a clădirii; 

• reabilitarea și modernizarea instalațiilor 
pentru prepararea și transportul agentului 
termic, apei calde menajere și a 
sistemelor de ventilare și climatizare, 
inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum 
și achiziționarea și instalarea 
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echipamentelor aferente și racordarea la 
sistemele de încălzire centralizată, după 
caz; 

• utilizarea surselor regenerabile de energie 
pentru asigurarea necesarului de energie 
termică pentru încălzire și prepararea 
apei calde de consum; 

• implementarea sistemelor de 
management energetic având ca scop 
îmbunătățirea eficienței energetice și 
monitorizarea consumurilor de energie 
(ex. achiziționarea și instalarea sistemelor 
inteligente pentru promovarea și 
gestionarea energiei electrice);  

• înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescent și incandescent cu corpuri de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată 
și durată mare de viață; 

• orice alte activități care conduc la 
îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului (înlocuirea lifturilor și a 
circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări 
de demontare a instalațiilor și 
echipamentelor montate, lucrări de 
reparații la fațade etc.); 

NOTA! La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista ghidul specific accesarii 
finantarii nerambursabile pentru eficientizarea 
energetica a cladirilor publice; tipurile de 
actiuni eligibile prezentate sunt in conformitate 
cu Anexa nr. 10.1 la Ghidul Solicitantului – 
Conditii Generale de accesare a finantarii 
nerambursabile din POR - Axe prioritare, 
obiective tematice, priorități de investiție, 
potențiali beneficiari, indicatori POR 2014-2020. 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea maximă totală a investiției este 
de 25.000.000 euro; 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro; 

Conform Anexei 10.3  a Ghidul solicitantului – 
conditii generale: Limitele minime și maxime 
orientative ale finanțării acordate în cadrul POR 
2014-2020 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Raport audit energetic, inclusiv fişa de analiză 
termică şi energetică a clădirii, respectiv 
certificatul de performanţă energetică; 1.



	  

 Page | 110	  

 Din raportul de audit energetic trebuie sa 
rezulte, prin măsurile propuse, atingerea unui 
consum specific de energie pentru încălzire nu 
mai mare de: 
       - 90 kWh/m2/an pentru zonele climatice I şi 
II; 
       - 100 kWh/m2/an pentru zonele climatice III 
şi IV. 
2. Expertiza tehnica; 

3. Cartea tehnică a clădirii/ fișa tehnică a 
acesteia/ orice alt document suport (pentru 
fiecare componentă în parte) din care să rezulte 
faptul că respectiva clădire a fost construită în 
baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 
1950-1990; 
 
4. Documentatia tehnico-economica 
(Documentatie de Avizare a Lucrarilor de 
Interventii; proiect tehnic si detalii de executie 
– daca exista), elaborate conform HG.28/2008. 
Devizul general defalcat pe cheltuieli eligibile si 
cheltuieli neeligibile; 
  
5. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista); 
 
6. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
7. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI; 
 
8. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare. 
 
9. Documente privind dreptul de proprietate 
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asupra terenului si cladirii. Hotărârea 
Consiliului Local  privind proprietatea publică 
privată asupra terenului şi/sau infrastructurii, 
conform prevederilor Legii nr. 213/1998 
referitoare la proprietatea publică şi 
administrarea judiciară, pentru a demonstra că 
solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
10.Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial şi indicatori  Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
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273/2006 privind finantele publice locale. 
NOTA! Lista documentelor justificative este 
orientativa; aceasta putand suporta 
modificari/completari dupa publicarea Ghidului 
solcitantului – Conditii specifice de accesare a 
finantarii nerambursabile din POR 3.1.B. 
 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 
 
Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente 
investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu 
montaj: 
a) Cheltuielile cu lucrările de reabilitare 
termică a anvelopei privind: izolarea termica 
fatada – parte vitrata si izolare termica – parte 
opaca; inchidere termoizolanta a balcoanelor 
sau a logiilor;  
b) Cheltuielile cu lucrările de reabilitare 
termică a sistemului de încălzire: reparatii / 
inlocuiri; 
c) Cheltuielile pentru instalarea unor 
sisteme alternative de producere a energiei din 
surse regenerabile  - panouri solare termice, 
panouri solare electrice, pompe de căldură 
şi/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv 
achiziţionarea acestora, în scopul reducerii 
consumurilor energetice din surse convenţionale 
şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, etc. ; 
d) Cheltuielile aferente altor activități care 
conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului/componentei:înlocuirea lifturilor; 
lucrări de rebranşare ; 
e) Cheltuieli privind lucrările de construcţii 
şi instalaţii aferente organizării de şantier; 
f) Cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita  
a 10% din cheltuielile pentru execuția de lucrări 
aferente investiției de bază. 
Servicii de consultanță/asistență: Cheltuielile 
de proiectare  şi asistenţă tehnică, considerate 
eligibile într-un procent de 7% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului: - expertiză tehnică, 
audit energetic (inclusiv audit energetic la 
finalizarea lucrărilor și elaborarea certificatului 
de performantaţă energetică a clădirii), 
documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, proiect tehnic, detalii de execuţie, 
verificarea tehnică a proiectului; elaborarea 
documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, 
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avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de 
investiţie, studii de impact;  Cheltuieli 
privind organizarea procedurilor de achiziție 
publică; Cheltuieli privind serviciile de 
consultanţă în domeniul managementului 
proiectului; Cheltuieli privind asistenţa tehnică 
din partea proiectantului, în cazul în care 
aceasta nu intră în tarifarea proiectării; 
asigurarea supravegherii execuţiei prin diriginţii 
de şantier . 
Alte cheltuieli : organizare de santier; diverse si 
neprevazute; cote ISC, CSC.  
 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare,  rata și dobânzi aferente creditelor; 
contribuţia în natură; amortizarea; leasingul; 
NOTA BENE! Avand in vedere faptul ca la 
momentul elaborarii fisei de proiect Ghidul 
Solicitantului – Conditii specifice de accesare a 
finantarii din POR, Axa 3, P.I 3.1.B nu este inca 
publicat, lista cheltuielilor eligibile si 
neeligibile prezentate mai sus este orientativa 
si exprimata generic. Detaliile privind 
eligibilitatea cheltuielilor vor putea fi analizate 
dupa publicarea Ghidului. 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI REABILITARE TERMICACLADIRI 

REZIDENTINTIALE 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA 
UAT trebuie sa incheie cu asociaţia/asociaţiile 
de proprietari un contract / contracte pentru 
depunerea şi derularea proiectului/proiectelor.  
 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Creșterea eficienței 
energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul 
Mangalia. 
Obiective specifice: Eficientizarea energetica a 
cladirilor rezidentiale prin actiuni de reabilitare 
si modernizare a acestuia care sa conduca la un 
consum redus de energie.  
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Conform sursei de finantare nerambursabila 
identificata mai jos, o cerere de finantare poate 
include un număr maxim de 10 blocuri (cladiri 
rezidentiale), fiecare dintre acestea constituind 
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o  „componentă”. Se pot depune mai multe 
cereri de finanţare.  
Termenul „bloc” semnifica clădire-bloc de 
locuinţe-condominiu cu o înălțime de minim P+2 
– proprietatea imobiliară formată din proprietăţi 
individuale definite, apartamente sau spaţii cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi 
proprietatea comună indiviză. Dacă un bloc de 
locuinţe are mai multe scări sau tronsoane, 
având una sau mai multe Asociaţii de 
Proprietari, toate acestea vor trebui să facă 
parte dintr-o singură componentă a cererii de 
finanțare, în vederea asigurării unei soluții 
tehnice unitare pe întreaga construcţie, inclusiv 
din punct de vedere al aspectului şi cromaticii 
anvelopei blocului. 
 
Lucrările de intervenţie/Acțiunile sprijinite în 
cadrul proiectului se centreaza pe: 

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice 
a clădirilor rezidențiale; 

II. Măsuri conexe care contribuie la 
implementarea componentei. 

Măsurile de creștere a eficienței energetice 
includ:lucrări de reabilitare termică a 
anvelopei;lucrări de reabilitare termică a 
sistemului de încălzire;instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile;alte activităţi suplimentare. 
Pentru a fi eligibil, o componentă trebuie să 
propună obligatoriu intervenţii privind 
reabilitarea termica a anvelopei, însoţite, 
după caz, de lucrări din celelalte categorii 
menţionate mai sus, în funcţie de măsurile 
propuse prin auditul energetic. 
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Reuniuni de lucru pentru informarea 
Asociatiilor de Proprietari privind oportunitatile 
de finantare referitoare la eficientizarea 
energetica a cladirilor rezidentiale; stabilirea 
numarului de cladiri rezindentiale ce vor fi 
incluse in proiect (minim 10 blocuri / cerere de 
finantare) ; 
2. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(audit energetic, expertiza tehnica, 
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Documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii); 
3. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat). 
4. adoptarea Hotărârilor Adunării Generale a 
Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se 
aprobă participarea la programul de creştere a 
eficienţei energetice, intervenţiile/măsurile de 
creştere a eficienţei energetice, cota de 
cofinanţare şi valoarea contribuţiei 
asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile 
şi neeligibile) și prin care se certifică luarea la 
cunoștiință a indicatorilor tehnico-economici; 
5. Incheierea contractului/contractelor cu 
Asociatia/ Asociatiile de Proprietari privind 
depunerea si implementarea 
proiectului/proiectelor in cadrul POR. În cadrul 
contractului in mod obligatoriu trebuie sa fie 
indicat mecanismul de recuperare a cheltuielilor 
eligibile și neeligibile, astfel cum acesta a fost 
stabilit prin HCL şi aprobat prin Hotărâre a 
Asociaţiei de Proprietari, cu respectarea 
prevederilor prevederilor legislative și ale 
conditiilor programului de finantare; 
6. Obtinere avize. Avizele obligatorii solicitate 
prin Programul de finantare sunt:  Decizia etapei 
de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire (in cazul in care aceste 
documente nu au fost elaborate in etapa de 
pregatire a proiectului); 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
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si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii programului de finantare.  

5 Sursa de finantare PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de 
carbon,Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; 
Operatiunea A : Cladiri Rezidentiale. 
Tipuri de actiuni eligible:  

• îmbunătățirea izolației termice a anvelopei 
clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, 
planșeu superior, planșeu peste subsol), 
șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri 
de consolidare a clădirii; 

• reabilitarea și modernizarea instalațiilor 
pentru prepararea și transportul agentului 
termic, apei calde menajere și a sistemelor 
de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme 
de răcire pasivă, precum și achiziționarea și 
instalarea echipamentelor aferente și 
racordarea la sistemele de încălzire 
centralizată, după caz; 

• utilizarea surselor regenerabile de energie 
pentru asigurarea necesarului de energie 
termică pentru încălzire și prepararea apei 
calde de consum;  

• implementarea sistemelor de management 
energetic având ca scop imbunătățirea 
eficienței energetice și monitorizarea 
consumurilor de energie (ex. achiziționarea și 
instalarea sistemelor inteligente pentru 
promovarea și gestionarea energiei 
electrice);  

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent 
și incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată și durată mare 
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de viață; 

• orice alte activități care conduc la 
îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 
(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - 
scări, subsol, lucrări de demontare a 
instalațiilor și echipamentelor montate, 
lucrări de reparații la fațade etc.); 

• realizarea de strategii pentru eficiență 
energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 
care au proiecte implementate prin POR 2014 
– 2020.  

 
6 Valoare 

minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea maximă totală a investiției/ 
cerere de finantare este de 5.000.000 
euro; 

• valoarea minimă totală a investiției / 
cerere de finantare este de 100.000 euro; 

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru 
cheltuielile eligibile sunt: 
• 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale 

proiectelor - Fondul European de Dezvoltare 
Regională şi bugetul de stat; 

• 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectelor - UAT şi Asociaţia de proprietari. 

UAT, în calitate de solicitant, are obligaţia de a 
asigura resursele financiare pentru acoperirea 
tuturor cheltuielilor aferente componentelor 
cererii de finanţare (cheltuieli eligibile şi 
neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 
60% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la 
bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare 
a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de 
proprietari din valoarea componentei respective 
(cheltuieli eligibile şi neeligibile). 

Contribuţia totală a Asociaţiei/lor de Proprietari 
din bloc este de: 

•  25% din valoarea lucrărilor de intervenţie 
(valoarea cheltuielilor de construcţie-
montaj), din care au fost eliminate 
cheltuielile aferente lucrărilor de 
intervenție pentruspaţiile comerciale, 
inclusiv apartamentele cu altă destinaţie 
decât locuinţă; 

•  100% din valoarea lucrărilor de intervenţie 
(valoarea cheltuielilor de construcţie-
montaj) aferente spaţiilor comerciale, 
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inclusiv apartamentele cu altă destinaţie 
decât locuinţă.Pentru aceste spaţii, 
proprietarii lor (sau Asociația de 
Proprietari dacă decide în acest sens) 
vor(va) suporta în proporţie de 100% 
cheltuielile privind lucrările de 
intervenție ce revin spaţiilor respective, 
conform cotei-părţi din proprietatea 
comună aferentă aplicată valorii totale a 
lucrărilor de contrucţii şi montaj din 
devizul general al obiectivului de 
investiție. 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Raport audit energetic, inclusiv fişa de analiză 
termică şi energetică a clădirii, respectiv 
certificatul de performanţă energetică. Din 
raportul de audit energetic trebuie sa rezulte, 
prin măsurile propuse, atingerea unui consum 
specific de energie pentru încălzire nu mai mare 
de: 
       - 90 kWh/m2/an pentru zonele climatice I şi 
II; 
       - 100 kWh/m2/an pentru zonele climatice III 
şi IV. 
2. Expertiza tehnica; 

3. Cartea tehnică a blocului/ fișa tehnică a 
acestuia/ orice alt document suport (pentru 
fiecare componentă în parte) din care să rezulte 
faptul că respectivul bloc a fost construit în baza 
unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-
1990; 
4. Documentatia tehnico-economica 
(Documentatie de Avizare a Lucrarilor de 
Interventii; proiect tehnic si detalii de executie – 
daca exista), elaborate conform HG.28/2008. 
Devizul general defalcat pe cheltuieli eligibile si 
cheltuieli neeligibile; 
 
5. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista); 
6. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
7. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
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Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din DALI; 
8. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare. 
9. Hotărârea Adunării Generale a 
Proprietarilor pentru fiecare componentă/bloc 
– prin care: 1) se aprobă participarea la 
programul de creştere a eficienţei energetice, 
intervenţiile/ măsurile de creştere a eficienţei 
energetice, cota de cofinanţare şi valoarea 
contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari 
(cheltuieli eligibile şi neeligibile); 2) se certifică 
luarea la cunoștiință a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiție – faza 
DALI; 3) Se menționează numărul proprietarilor 
care sunt de acord cu lucrările de intervenţii 
propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul 
proprietarilor de apartamente destinate 
locuirii); numărul proprietarilor care sunt de 
acord cu lucrările care presupun intervenţii în 
interiorul apartamentelor, în concordanță cu 
soluţia tehnică (dacă este cazul), precum şi 
procentul de 100% din totalul proprietarilor de 
apartamente şi spaţii cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă care sunt de acord cu lucrările 
de intervenţii propuse (dacă este cazul); 
10. Cartea tehnică a clădirii/ fișa tehnică a 
acesteia/ orice alt document suport (pentru 
fiecare componentă în parte) din care să rezulte 
faptul că respectiva clădire a fost construită în 
baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 
1950-1990. 
 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 
 

Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente 
investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu 
montaj:lucrări de reabilitare termică a 
anvelopei privind:izolarea termică a faţadei – 
parte vitrată (înlocuire tâmplărie exterioara 
existenta, inclusiv a celei aferente accesului cu 
tâmplărie termoizolantă);izolarea termică a 
faţadei – parte opacă, inclusiv termo-
hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu 
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este eligibila fără termoizolarea acesteia), 
respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul 
nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme 
termoizolante;închiderea balcoanelor şi/sau a 
logiilor;izolarea termică a planşeului peste 
subsol. 

Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a 
sistemului de încălzire privind: 
repararatii/înlocuiri; 

Cheltuielile ce vizează instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile - panouri solare termice, panouri 
solare electrice, pompe de căldură şi/sau 
centrale termice pe biomasă, inclusiv 
achiziţionarea acestora. 

Cheltuielile aferente altor activități care conduc 
la îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului/componentei: montarea 
echipamente de măsurare individuală a 
consumurilor de energie termică; înlocuire 
lifturi; lucrări de rebranşare a blocului de 
locuinţe la sistemul centralizat de producere şi 
furnizare a energiei termice. 

Chetuielile conexe în condiţiile în care acestea 
se justifică din punct de vedere tehnic în 
expertiza tehnică şi, după caz, în auditul 
energetic, în limita a 15% din valoarea eligibilă a 
lucrărilor de intervenţie (pentru fiecare 
componentă/bloc în parte): înlocuire circuite 
electrice în părțile comune - scări, subsol, 
etc.;reparatii elemente de construcţie ale 
faţadei care prezintă potenţial pericol de 
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea 
blocului de locuinţe;repararea acoperişului tip 
terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de 
colectare a apelor meteorice de la nivelul 
terasei, respectiv a sistemului de colectare şi 
evacuare a apelor meteorice la nivelul 
învelitoarei tip şarpantă;repararea trotuarelor 
de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la 
infrastructura blocului de 
locuinţe;repararea/înlocuirea instalaţiei de 
distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de 
canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul 
blocului de locuinţe până la căminul de 
branşament/de racord, după caz;măsuri de 
reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este 
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cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu 
vizează intervenţii anterioare neautorizate); 
crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii 
pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de 
acces);refacerea finisajelor interioare aferente 
spaţiilor comune din bloc (casa scării). 

Cheltuieli privind lucrările de construcţii şi 
instalaţii aferente organizării de şantier. 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita  a 
10% din cheltuielile pentru execuția de lucrări 
aferente investiției de bază. 

 

Servicii de consultanță/asistență 

Cheltuielile cu întocmirea de strategii pentru 
eficiență energetică (ex. strategii de reducere a 
CO2) ce vizează realizarea de proiecte 
implementate prin POR 2014 – 20202;  

Cheltuielile de proiectare şi asistenţă tehnică, 
eligibile într-un procent de 7% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului: expertiză tehnică, 
audit energetic (inclusiv audit energetic la 
finalizarea lucrărilor și elaborarea certificatului 
de performantaţă energetică a clădirii), 
documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, proiect tehnic, detalii de execuţie, 
verificarea tehnică a proiectului; elaborarea 
documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, 
avizelorşi autorizaţiilor aferente obiectivului de 
investiţie, studii de impact. 

Cheltuielile privind organizarea si derularea 
procedurilor de achiziție publică. 

Cheltuieli privind serviciile de consultanţă în 
domeniul managementului 
proiectului/componentelor incluse în cererea de 
finanţare. 

Cheltuieli privind asistenţa tehnică din partea 
proiectantului, în cazul în care aceasta nu intră 
în tarifarea proiectării;asigurarea supravegherii 
execuţiei prin diriginţii de şantier.  

Cheltuielile cu publicitatea şi informarea 
aferente proiectului, în limita valorii de 4000 
lei/ bloc reabilitat. 

Cheltuieli privind taxele și comisioanele 
	  
2  
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(obtinere avize/acorduri/autorizatii, cheltuieli 
conexe organizarii de santier, cote legale). 

Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi 
aferente creditelor; contribuţia în natură; 
amortizarea; leasingul; audit financiar extern. 
Sunt considerate cheltuieli neeligibile 
cheltuielile pentru spaţiile comerciale, inclusiv 
apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă. 
Pentru aceste spaţii, proprietarii lor (sau 
Asociația de Proprietari dacă decide în acest 
sens) vor(va) suporta în proporţie de 100% 
cheltuielile privind lucrările de intervenție ce 
revin spaţiilor respective, conform cotei-părţi 
din proprietatea comună aferentă aplicată 
valorii totale a lucrărilor de contrucţii şi montaj 
din devizul general al obiectivului de investiție. 
 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI CREAREA DE SPATII VERZI SI PARCURI  
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Imbunatatirea mediului urban 
al Municipiului Mangalia prin reconversia și 
refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 
degradate, vacante sau neutilizate. 
Obiective specifice: reconversia funcțională 
și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe 
abandonate și neutilizate din interiorul 
Municipiului Mangalia și transformarea lor în 
spatii verzi pentru agrement si petrecere a 
timpului liber pentru comunitate.  
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Reconversia și/sau reutilizarea terenurilor 
neutilizate și  abandonate și transformarea lor în 
zone de agrement și recreere pentru populație 
(parcuri, grădini publice, scuaruri), are ca scop 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
cetățenilor, principalul rezultat preconizat fiind 
acela de a crește suprafețele verzi, satisfacerea 
nevoii de agrement și recreere a populaţiei 
urbane și reducerea nivelului de poluare, 
îmbunătățirea aspectului estetic al orașelor și 
municipiilor. 
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Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si/ sau Studiu de 
Fezabilitate); 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. obtinere avize pevazute in Certificatul de 
urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire (in cazul in care aceste 
documente nu au fost elaborate in etapa de 
pregatire a proiectului); 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii programului de finantare.  

5 Sursa de finantare PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban 
și conservarea, protecția și valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural; Prioritatea de investitii 
5.2. Realizarea de acțiuni destinate 
îmbunătățirii mediului urban; 
Tipuri de actiuni eligible specifice reconversiei 
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si/sau reutilizarii terenurilor abandonate in 
vederea transformarii acestora in spatii de 
agrement/recreere pentru populatie: 
• demolarea clădirilor situate pe terenurile 
supuse intervențiilor;  
• realizarea de alei pietonale, piste pentru 
bicicliști, creare trotuare; 
• amenajare spații verzi (defrișarea vegetației 
existente; modelarea terenului.; 
plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv 
plantare arbori); 
• crearea de facilități pentru recreere pe 
terenurile amenajate (ex. zone speciale 
amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru 
copii, etc.); 
• Achiziționarea și montarea elementelor 
constructive de tipul alei, foișoare, pergole , 
grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru 
intretinere/vestiare, scene (cu condiția ca 
suprafața cumulată a acestora să nu depașească 
10% din suprafața totală a spațiului verde si 
numai pe baza unei documentații de urbanism, 
conform art. 18 alin.7 din Legea nr. 24/2007 
privind reglementarea și administrarea spațiilor 
verzi din zonele urbane, cu modificările și 
completările ulterioare); 
• instalare Wi-Fi în spațiile publice; 
• sisteme de supraveghere video a spatiilor  
amenajate prin proiect; 
•       dotare mobilier urban (bănci, coșuri de 
gunoi, toalete ecologice, suport parcare 
biciclete, împrejmuire etc); 
•     modernizarea străzilor urbane care conduc 
in mod direct la terenul supus intervenției 
(numai în măsura în care astfel de investiții sunt 
necesare pentru facilitarea accesibilității la 
obiectivul de investiții, și  în limita de maxim 
15% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate 
prin proiect.); 
• înlocuirea și/sau racordarea la utilități 
publice a terenului obiect al investitiei; 
• Realizare sistem de  irigații , sistem de 
iluminat; 
 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea maximă totală a investiției este 
de 5.000.000 euro; 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro. 
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7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiul de 
Fezabilitate sau Documentatie de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii; proiect tehnic si detalii 
de executie – daca exista), elaborate conform 
HG.28/2008. Devizul general defalcat pe 
cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile; 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista); 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de Fezabilitate 
/ DALI; 
 
5. Registrul local al spatiilor verzi (se va 
depune extras relevant din Registru,respectiv 
fișa terenului în copie conform cu originalul, 
dacă este cazul). Se va verifica daca  terenul 
obiect al proiectului este  inclus în registrul local 
al spatiilor verzi (constituit conform prevederilor 
Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 1466/2010, pentru modificarea 
Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice si locuinţelor nr. 1.549/2008 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea 
Registrului local al spaţiilor verzi), precum și 
categoria în care este inclus. Nu se vor finanța 
terenurile deja incluse în categoria spațiilor 
verzi ci cele identificate ca fiind degradate și cu 
posibilitate de a fi reabilitate și reamenajate ca 
spații verzi (pot fi finanțate și alte terenuri 
degradate dar care nu sunt cuprinse in aceasta 
categorie, si care respecta toate celorlalte 
condiții de eligibilitate). Anexarea  Registrului 
local al spațiilor verzi este necesară atât pentru 
a demonstra faptul că terenul obiect al 
investiției nu este inclus ca spațiu verde (nu se 
finanțează lucrări realizate pe suprafețe 
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înscrise în registru ca spațiu verde) cât și pentru 
a demonstra eventuala înscriere a terenului în 
categoria terenurilor degradate cu posibilitatea 
de a fi amenajat ca spațiu verde, prin urmare 
anexarea acestuia este obligatorie; 
 
6. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare; 
 
7. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului).  
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c)Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
8. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
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patrimonial şi indicatori  Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 
1. cheltuieli pentru obtinerea imobilului si 
amenajare teren (in limita a 10% din totalul 
cheltuielilor elgibile); 
2. asigurare utilitati (inlocuire si/sau racordare 
la utilitati publice); 
3. consultanta si asistenta (max.7% din valoarea 
totala eligibila a proiectului): elaborare 
documentatii avize/autorizatii, studii, 
expertize; elaborarea tuturor fazelor de 
proiectare; asistenta tehnica a proiectantului 
(daca nu intra in tariful de proiectare); 
dirigintie de santier, consultanta management 
proiect, consultanta achizitii publice, servicii de 
informare si publicitate (max.10.000 lei); 
4. cheltuieli pentru investitia de baza, inclusiv 
echipamente cu montaj; 
5. alte cheltuieli : organizare de santier; diverse 
si neprevazute (in limita a 10% din investitia de 
baza); audit financiar extern in limita a 15.000 
lei/raport de audit trimestrial; taxe si 
comisioane.  
 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi 
aferente creditelor; contribuţia în natură; 
amortizarea; leasingul. 
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  •  
   
   

 
 

FISA DE PROIECT 
 
1 TITLUL PROIECTULUI REABILITARE SI DOTARE AMBULATORIU, SPITAL 

MUNICIPAL MANGALIA 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIAin parteneriat cu SPITALUL 
MUNICIPAL MANGALIA 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: creșterea eficienței și 
sustenabilității sistemului de sănătate publica la 
nivelul Municipiului Mangalia prin actiuni ce 
implica degrevarea sistemului de asistenta 
medicala spitaliceasca acuta. 
 
Obiectiv specific: reabilitarea si dotarea 
ambulatoriului de specialitate existent in cadrul 
Spitalului Municipal Mangalia. 
 
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Spitalul Municipal Mangalia este o unitate 
spitaliceasca de tip pavilionar, înfiinţată în anul 
1973. Este situat la o distanţă de aproximativ 50 
km de principala unitate sanitară a judeţului, 
respectiv Spitalul Judetean Constanta şi 
deserveşte o populaţie de aproximativ 60.000 de 
locuitori ai oraşului şi a localităţilor rurale 
limitrofe . 
Ambulatoriul spitalului este unul integrat si 
functioneaza la parterul cladirii principale 
(pavilionul B) alaturi de compartimentul de 
primiri urgente, laboratorul de analize medicale 
si laboratorul de radiologie si imagistica. 
Serviciile medicale oferite in prezent de 
ambulatoriul de specialitate sunt: Chirurgie 
Generala, Medicina Interna, Obstetrica 
Ginecologie, Ortopedie Traumatologie, 
Pediatrie,  Neurologie, Reumatologie, 
Dermatovenerologie, Urologie, Oftalmologie, 
ORL, Endocrinologie, Oncologie.Ambulatoriul are 
o capacitate de 20 de paturi / spitalizare de zi. 
 
Eficiența sistemului de sănătate la nivelul 
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municipiului Mangalia poate fi mult îmbunătățita 
printr-o schimbare a paradigmei medicale 
definita din perspectiva modului de furnizare a 
asistenței medicale spitalicești. În prezent, 
asistența medicală spitalicească in Mangalia se 
centreaza pe îngrijirea spitalicească acută, care 
este nu numai cea mai scumpă, dar de multe ori, 
conform studiilor de specialitate, inutilă pentru 
tratamentul optim al pacienților. Trecerea de la 
îngrijirea spitalicească acută la tratarea 
majorității pacienților în regim ambulatoriu 
(îngrijire de zi în ambulatoriu, cabinete 
ambulatorii) este una dintre principalele măsuri 
definite în Strategia Națională de Sănătate 2014-
2020 și este în conformitate cu Recomandările 
Specifice de Țară ale Comisiei Europene 
referitoare la constituirea unei asistențe 
medicale durabile și rentabile. In acest sens, 
investitiile in reabilitarea si dotarea cu 
aparatura performanta a ambulatoriului existent 
in cadrul Spitalului Municipal este absolut 
necesara, tinand cont de faptul ca acest 
ambulatoriu este singurul existent in sudul 
judetului Constanta, deservind atat populatia 
muncipiului cat si populatia din zonele rurale, 
limitrofe. Activitatea medicala in ambulatoriul 
de specialitate reprezinta baza piramidei 
serviciilor de asistenta medicala; functia majora 
a acestor servicii consta in preluarea si tratarea 
unei proportii consistente din cazuistica 
medicala (afectiuni de mica gravitate), 
asigurarea preventiei pentru ameliorarea starii 
de sanatate si sporirii incluziunii sociale a 
persoanelor. Serviciile medicale in ambulatoriu  
vizează accesul sporit la servicii preventive și de 
terapie de primă linie persoanelor sărace şi celor 
din zonele cu acces redus.  Efectele unor astfel 
de servicii medicale se traduc prin reducerea 
internărilor evitabile si cresterea accesului la 
servicii medicale performante a persoanelor 
sarace.   Astfel, se vor  reduce inegalitățile în 
ceea ce privește starea de sănătate a populației, 
mai ales a celei din  mediul rural, din zone 
izolate sau defavorizate economic, prin 
diagnosticarea incipientă şi tratarea cu succes a 
unor afecţiuni mai puţin grave, ducând la 
scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale 
neacoperite. 
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Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, audit 
energetic,Documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii); 
2. Elaborare memoriu tehnic justificativ pentru 
dotarile de specialitate necesare functionarii la 
standarde inalte si eficiente a ambulatoriului. 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avize prevazute in certificatul de 
urbanism; 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire (in cazul in care aceste 
documente nu au fost elaborate in etapa de 
pregatire a proiectului); 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului. 
Contractele necesare implementarii proiectului 
se descriu, generic si nelimitativ astfel:  
contracte prestari servicii: elaborare 
documentatie tehnica (DALI, documentatii 
avize, PT, Memoriu tehnic justificativ); 
verificare tehnica a proiectarii; dirigintie de 
santier; consultanta management proiect; 
publicitate si informare; contract de executie a 
lucrarilor de reabilitare/modernizare; contrat de 
furnizare a dotarilor (echipamentelor) medicale 
specifice; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
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calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
6. Achizitia dotarilor medicale de specialitate, 
montarea si punerea in functiune a acestora; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5 Sursa de finantare PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale; Prioritatea de investitii 8.1 - 
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului 
la serviciile  sociale, culturale și de recreare, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de colectivitățile locale. 
NOTA BENE! La momentul elaborarii prezentei 
fise de proiect nu exista publicat spre 
consultare sau in varianta definitiva Ghidul 
Solicitantului – Conditii specifice de acccesare a 
finantarii din POR, Axa 8, P.I. 8.1.Astfel tipurile 
de actiuni eligibile nu pot fi detaliate; generic 
insa actiunile sprijinite  in cadrul acestei 
finantari vizeaza 
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
infrastructurii ambulatoriilor. 
 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• Valoare minimă eligibilă : 100 000 euro 
• Valoare maximă eligibilă : 17 mil euro, 

conform Anexei 10.3 - Limitele minime și 
maxime orientative ale finanțării 
acordate în cadrul POR 2014-2020 la 
Ghidul Solicitantului – Conditii generale  
la Ghidul Solicitantului – Conditii 
generale 

 
NOTA BENE! Valorile minime – maxime pe tipuri 
de investiții vor fi detaliate în ghidul specific.La 
momentul elaborarii prezentei fise de proiect 
Ghidul Specific POR 8.1 nu este publicat. 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiul de 
Fezabilitate sau Documentatie de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii; proiect tehnic si 
detalii de executie ( daca exista), elaborate 
conform HG.28/2008. Devizul general defalcat 
pe cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile; 



	  

 Page | 132	  

 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista); 
 
3. Avizele prevazute in Certificatul de urbanism, 
inclusiv decizia etapei de încadrare a proiectului 
în procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI; 
 
5. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare; 
 
6. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
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la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
7. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial şi indicatori Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale 
 
NOTA BENE! Lista documentelor 
antementionate este exprimata generic si nu 
este limitativa; in momementul publicarii 
Ghidului Specific lista documentelor 
justificative va suporta completari/modificari.  

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 
1. cheltuieli pentru obtinerea imobilului si 
amenajare teren 2. asigurare utilitati; 
3. consultanta si asistenta: elaborare 
documentatii avize/autorizatii, studii, 
expertize; elaborarea tuturor fazelor de 
proiectare; asistenta tehnica a proiectantului 
(daca nu intra in tariful de proiectare); 
dirigintie de santier, consultanta management 
proiect, consultanta achizitii publice, servicii de 
informare si publicitate; 
4. cheltuieli pentru investitia de baza, inclusiv 
echipamente cu montaj; 
5.alte cheltuieli : organizare de santier; diverse 
si neprevazute; cote ISC, CSC.  
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Cheltuieli neeligibile 
-costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi 
aferente creditelor; contribuţia în natură; 
amortizarea; leasingul;  
 
NOTA BENE! Avand in vedere faptul ca la 
momentul elaborarii fisei de proiect Ghidul 
Solicitantului – Conditii specifice de accesare a 
finantarii din POR 8.1 nu este inca publicat, 
lista cheltuielilor eligibile si neeligibile 
prezentate mai sus este orientativa si exprimata 
generic. Detaliile privind eligibilitatea 
cheltuielilor vor putea fi analizate dupa 
publicarea Ghidului. 

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI ENERGIE VERDE PENTRU EFICIENTIZAREA 

CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI MANGALIA 

2 Entitatea responsabila 
cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Gestionarea durabila si 
eficienta a consumului public de energie 
electrica in Municipiul Mangalia si statiuni. 
Obiective specifice: implementarea unui sistem 
eficient de productie si furnizare a energiei verzi 
provenita din energia eoliana pentru consumul 
public (iluminat public – iluminat stradal si 
ambiental).  

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Reducerea costurilor inregistrate cu energia 
electrica aferenta consumului public reprezinta 
o oportunitate excelenta pentru realocarea 
acestor fonduri catre alte proiecte de dezvoltare 
urbana. Energia eoliana reprezinta o resursa 
verde care nu genereaza poluare, centralele 
eoliene fiind investitii cu durabilitate mare in 
timp si care presupun costuri de functionare si 
intretinere minime. Utilizarea energiei din surse 
regenerabile reprezinta un imperativ promovat 
la nivel european si mondial, energia eoliana 
reprezentand o resursa usor accesibila si 
continua care nu implica actiuni in aval sau in 
amonte. In acest sens, pentru minimizarea 
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costurilor cu energia aferenta consumului public, 
achizitia unor generatoare eoliene si 
implementarea unui sistem de furnizare a 
energiei provenita din acestea catre consumul 
public este absolut necesara.  
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(Studiu de Fezabilitate, studiu de vant, studiu 
de solutie pentru obtinerea avizului tehnic de 
racordare la reteaua electrica nationala); 
2. Obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avize prevazute in certificatul de 
urbanism, inclusiv a Avizului Tehnic de racordare 
la reteaua electrica nationala. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire (in cazul in care aceste 
documente nu au fost elaborate in etapa de 
pregatire a proiectului); 
2. Semnarea contractelor de racordare la 
reteaua electrica cu operatorul retelei de 
distributie a energiei; 
3. Elaborarea proiectului tehnic pentru lucrarile 
de racordare la reteaua electrica; 
4. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
necesare implementarii corespunzatoare a 
proiectului: contract de furnizare, montare si 
punere in functiune a echipamentelor 
tehnologice (centrala electrica eoliana); 
contract de prestari servicii de dirigentie de 
santier pentru lucrarile de constructii/montaj 
(fundatii si instalatii electrice); servicii de 
consultanta de specialitate in obtinerea 
avizelor/acordurilor/ licentelor de producator 
de energie electrica, servicii de consultanta in 
managementul contractului de finantare 
nerambursabila (in cazul in care proiectul se 
implementeaza din fonduri nerambursabile), 
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etc; 
5. Activitati premergatoare executiei lucrarilor 
la fundatie : anuntarea ISC privind inceperea 
executiei lucrarilor, predarea / primirea 
amplasamentului si trasarea lucrarilor, emiterea 
ordinului de incepere si transmiterea acestuia 
catre executant; 
6. Executia propriu-zisa a lucrarilor, montarea si 
instalarea centralei electrice eoliene; 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
7. Executia lucrarilor de racordare la reteaua 
electrica; 
8. Receptia la terminarea lucrarilor de 
constructii montaj si instalatii aferente 
acestora, in conformitate cu prevederile HG. 
273/2004 privind aprobarea Regulamentului de 
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente acestora; 
9. Receptia la terminarea lucrarilor de montaj in 
conformitate cu prevederile HG.51/1996 privind 
aprobarea Regulamentului de receptie a 
lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, 
instalatii tehnologice si a punerii in functiune a 
capacitatilor de productie; 
10. Efectuarea probelor/ testelor si reglajelor 
centralei electrice dupa racordarea la reteaua 
electrica; 
11. Receptia punerii in functiune a centralei 
electrice eoliene, conform prevederilor 
HG51/1996 cu modificarile si completarile 
ulterioare.; 
12. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5.1 Sursa de finantare nr.1 Administratia Fondului pentru Mediu – Programul 
Creşterea producţiei de energie din surse 
regenerabile; 

5.2 Sursa de finantare nr.2 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și 
a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C 
– Investitii in iluminatul public. 
Tipuri de actiuni eligible:  
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• utilizarea surselor regenerabile de energie 
(ex. panouri fotovoltaice, centrale 
electrice eoliene,etc.); 

NOTA BENE! La momentul elaborarii prezentei 
fise de proiect nu exista publicat spre 
consultare sau in varianta definitiva Ghidul 
Solicitantului – Conditii specifice de acccesare a 
finantarii din POR, Axa 3 P.I. 3.1-C.  Astfel 
tipurile de actiuni eligibile nu pot fi detaliate. 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea maximă totală a investiției este 
de 5.000.000 euro; 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro; 

conform Anexei 10.3 - Limitele minime și 
maxime orientative ale finanțării acordate în 
cadrul POR 2014-2020 la Ghidul Solicitantului – 
Conditii generale  la Ghidul Solicitantului – 
Conditii generale. 
NOTA BENE!Valorile minime – maxime pe tipuri 
de investiții vor fi detaliate în ghidul specific. 
La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect Ghidul Specific POR 3.1C nu este 
publicat. 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiul de 
Fezabilitate Studiu de Vant, proiect tehnic si 
detalii de executie – daca exista), elaborata 
conform HG.28/2008. Devizul general defalcat 
pe cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile. 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista); 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
4. Avizul Tehnic de Racordare; 
5. Contractul de racordare; 
6. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI; 
7. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
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suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare. 
8. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
9. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial şi indicatori  Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
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aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale 
 
NOTA BENE! Lista documentelor 
antementionate este exprimata generic si nu 
este limitativa; in momementul publicarii 
Ghidului Specific POR 3.1C lista documentelor 
justificative va suporta completari/modificari. 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 
1. cheltuieli pentru obtinerea imobilului si 
amenajare teren; 
2. asigurare utilitati (inlocuire si/sau racordare 
la utilitati publice); 
3. consultanta si asistenta: elaborare 
documentatii avize/autorizatii, studii, 
expertize; elaborarea tuturor fazelor de 
proiectare; asistenta tehnica a proiectantului 
(daca nu intra in tariful de proiectare); 
dirigintie de santier, consultanta management 
proiect, consultanta achizitii publice, servicii de 
informare si publicitate (max.10.000 lei); 
4. cheltuieli pentru investitia de baza, inclusiv 
echipamente cu montaj; 
5. alte cheltuieli : organizare de santier; diverse 
si neprevazute (in limita a 10% din investitia de 
baza); cote ISC si CSC.  
 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi 
aferente creditelor; contribuţia în natură; 
amortizarea; leasingul. 
 
NOTA BENE! Avand in vedere faptul ca la 
momentul elaborarii fisei de proiect Ghidul 
Solicitantului – Conditii specifice de accesare a 
finantarii din POR, Axa 3, P.I 3.1.C nu este inca 
publicat, lista cheltuielilor eligibile si 
neeligibile prezentate mai sus este orientativa, 
aceasta putand suporta modificari/ completari 
substantiale.  

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI MODERNIZAREA TRANSPORTULUI IN COMUN IN 
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MANGALIA SI STATIUNI 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA(posibil in parteneriat cu 
operatorul de transport public) 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Reducerea emisiilor de carbon 
in zona urbana Mangalia si statiuni; 
Obiective specifice: adaptarea, dezvoltarea si 
modernizarea infrastructurii transportului public 
urban la exigentele  normelor europene privind 
transportul ecologic, nepoluant. 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

In contextul normelor europene privind 
reducerea emisiilor de CO2 si a sarcinilor de 
poluare locala urbana adaptarea, dezvoltarea si 
modernizarea transportului public urban devine 
un imperativ indubitabil pentru dezvoltarea 
durabila a Municipiului Mangalia. Avand in 
vedere faptul ca arealul municipiului Mangalia se 
confrunta anual cu un flux considerabil de turisti 
(in special in sezonul estival), se impune 
necesitatea implementarii unui sistem de 
transport public modern si prietenos cu mediul 
inconjurator. Un astfel de sistem contribuie in 
mod categoric la cresterea gradului de confort 
urban si la cresterea atractivitatii Municipiului 
Mangalia ca statiune turistica si balneoclimatica.  
Proiectul poate fi abordat intr-o maniera 
integrata, etapizata, implementand activitati 
referitoare la: 
- achizitia de autovehicule ecologice si eficiente 
energetic(EEV)  specifice transportului public, in 
conformitate cu prevederile legislatiei nationale 
si europene in domeniu si in special cu 
prevederile Directivei Europene  2009/33/EC 
pentru Vehicule Ecologice (CVD – Clean Vehicle 
Directive); modernizarea infrastructurii conexe 
transportului public urban (infrastructura de 
garare, infrastructura rutiera aferenta 
coridoarelor de transport public urban, statii 
pentru calatori, sisteme de ticketing, etc); 
- actiuni pilot – crearea si promovarea 
infrastructurii transportului electric si 
nemotorizat. 
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(Expertiza tehnica, Studiu de 
Fezabilitate/Documentatie de avizare a 
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lucrarilor de interventii; memoriu tehnic 
justificativ pentru achizitia de vehicule 
specifice transportului public urban).  
Nota Bene!  Documentatia tehnica (SF/DALI) se 
elaboreaza pentru investitiile de genul: 
reabilitarea/modernizarea infrastructurii 
rutiere aferenta traseelor transportului public, 
infrastructura de garare si intretinere, statii de 
autobuz, etc; infrastructura aferenta 
deplasarilor cu bicicleta; infrastructura 
aferenta transportului electric: statii de 
incarcare lenta si rapida, retele electrice 
aferente statiilor de incarcare; memoriul tehnic 
justificativ se va elabora atat in cazul achizitiei 
de EEV precum si achizitiei de autobuze 
electrice, inclusiv pentru echipamentele tehnice 
aferente infrastructurii de incarcare); 
 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire); 
 
3. Obtinere avize prevazute in Certificatul de 
urbanism; 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si detalii de executie 
si obtinere autorizatie de construire (in cazul in 
care aceste documente nu au fost elaborate in 
etapa de pregatire a proiectului) pentru 
obiectivele de investitii ce presupun lucrari de 
constructii/montaj; 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
necesare implementarii corespunzatoare a 
proiectului: Contracte de prestari servicii 
(dirigintie de santier, asistenta tehnica a 
proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor; 
consultanta in managementul proiectului, 
consultanta de specialitate in testarea 
vehiculelor achizitionate, etc),  contract de 
furnizare, testare si punere in functiune 
avehiculelor EEV/ electrice; contract de prestari 
servicii de dirigintie de santier pentru lucrarile 
de constructii/montaj; servicii de consultanta in 
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managementul contractului de finantare 
nerambursabila , etc; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor 
de constructii/montaj : anuntarea ISC privind 
inceperea executiei lucrarilor, predarea / 
primirea amplasamentului si trasarea lucrarilor, 
emiterea ordinului de incepere si transmiterea 
acestuia catre executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acestora din punct de vedere 
cantitativ si calitativ de catre dirigintele de 
santier; 
5. Achizitia EEV/ autovehicule electrice – punere 
in functiune si testare/ receptie calitativa si 
cantitativa; 
6. Receptia la terminarea lucrarilor de 
constructii montaj si instalatii aferente 
acestora, in conformitate cu prevederile HG. 
273/2004 privind aprobarea Regulamentului de 
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente acestora; 
7. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  
 
OBSERVATIE! Activitatile prezentate anterior 
sunt generice si nu sunt limitative. 

5.1 Sursa de finantare nr.1 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investitii 3.2Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în 
particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a 
unor măsuri relevante. 
NOTA BENE! La momentul elaborarii prezentei 
fise de proiect nu exista publicat pe site-ul 
Autoritatii de Management a POR, ghidul 
solicitantului- conditii specifice de accesare a 
finantarii din AP.3, P.I. 3.2. Astfel, tipurile de 
actiuni eligibile prezentate sunt in conformitate 
cu ANEXA 10.1 -  Axe prioritare, obiective 
tematice, priorități de investiție, potențiali 
beneficiari, indicatori POR 2014-2020 la Ghidul 
Solicitantului – Conditii Generale  de accesare a 
finantarii nerambursabile din POR 2014-2020.  
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Tipuri de actiuni eligibile: 
• A. Investiții destinate îmbunătățirii 

transportului public urban (ex. achizitionarea 
de material rulant electric/vehicule ecologice 
(EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de 
introducere a transportului public în localități 
urbane; modernizarea materialului rulant 
electric (tramvaie), modernizarea/ 
reabilitarea/ extinderea traseelor de 
transport electric public; modernizarea/ 
reabilitarea depourilor aferente transportului 
public și infrastructura tehnică aferentă, 
inclusiv construire depouri noi pentru 
transportul electric; realizarea de trasee 
separate exclusive pentru vehiculele de 
transport public; îmbunătățirea stațiilor de 
transport public existente, inclusiv realizarea 
de noi stații și terminale intermodale pentru 
mijloacele de transport în comun; realizarea 
de sisteme de e - ticketing pentru călători; 
construirea/ modernizarea/ reabilitarea 
infrastructurii rutiere (pe coridoarele 
deservite de transport public) pentru 
creșterea nivelului de siguranță și eficiență în 
circulaţie şi exploatare al rețelei de transport 
(cu asigurarea creării/modernizării traseelor 
pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este 
posibil), etc.); 

• B. Investiții destinate transportului electric și 
nemotorizat (ex. construire infrastructură 
necesară transportului electric (inclusiv staţii 
de alimentare a automobilelor electrice); 
construirea/ modernizarea/ reabilitarea 
pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a 
infrastructurii tehnice aferente (puncte de 
închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete 
etc); crearea de zone și trasee pietonale, 
inclusiv măsuri de reducere a traficului auto 
în anumite zone, etc.); 

• C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor 
de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de 
sisteme de monitorizare video bazat pe 
instrumente inovative şi eficiente de 
management al traficului; modernizarea/ 
reabilitarea infrastructurii rutiere 
fundamentate de măsurile propuse de PMUD 
pentru reducerea emisiilor de CO2 ; 
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realizarea sistemelor de tip park and ride; 
realizarea de perdele forestiere - 
alineamente de arbori (cu capacitate mare de 
retenție a CO2). 

• Prin intermediul acestei priorităţi de 
investiţie, se vor considera eligibile 
cheltuielile cu  realizarea de planuri de 
mobilitate urbană durabilă care generează 
proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.   

 
5.2 Sursa de finantare nr.2 Administratia fondului pentru mediu – Programul 

Vehicule Electrice 
6 Valoare 

minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

Valoare minimă eligibila: 100. 000 euro; 
Valoare maximă eligibilă : 10 milioane euro 
pentru municipii cu o populaţie peste 20.000 
locuitori(INS 2012), conform Anexei 10.3 - 
Limitele minime și maxime orientative ale 
finanțării acordate în cadrul POR 2014-2020 la 
Ghidul Solicitantului – Conditii generale  la 
Ghidul Solicitantului – Conditii generale. 
NOTA BENE!Valorile minime – maxime pe tipuri 
de investiții vor fi detaliate în ghidul specific. 
La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect Ghidul Specific POR 3.2 nu este publicat. 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiul de 
Fezabilitate, Documentatia Tehnica de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii, proiect tehnic si 
detalii de executie – daca exista), elaborate 
conform HG.28/2008. Devizul general defalcat 
pe cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile. 
Memoriu tehnic justificativ pentru achizitia de 
vehicule EEV/ vehicule electrice; 
2. Analiza Cost-Beneficiu; 
3. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista) si 
avizele / acordurile prevazute in cadrul 
acestuia; 
4. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
5. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
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Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI; 
6. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare; 
7. Planul de Mobilitate Urbana Durabila; 
8.Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
9. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial şi indicatori  Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
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vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale; 
Nota Bene! Lista documentelor justificative este 
orientativa intrucat la momentul elaborarii 
prezentei fise de proiect nu exista publicat 
Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de 
accesare a finantarii din POR 3.2. . 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 
1. cheltuieli pentru obtinerea imobilului si 
amenajare teren; 
2. asigurare utilitati (inlocuire si/sau racordare 
la utilitati publice); 
3. servicii de consultanta si asistenta tehnica: 
elaborare documentatii avize/autorizatii, studii, 
expertize; elaborarea tuturor fazelor de 
proiectare; asistenta tehnica a proiectantului 
(daca nu intra in tariful de proiectare); 
dirigintie de santier, consultanta management 
proiect, consultanta achizitii publice, servicii de 
informare si publicitate; 
4. cheltuieli pentru investitia de baza, inclusiv 
echipamente cu montaj; 
5.alte cheltuieli : organizare de santier; diverse 
si neprevazute (in limita a 10% din investitia de 
baza); cote ISC si CSC. 
 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi 
aferente creditelor; contribuţia în natură; 
amortizarea; leasingul;  
 
NOTA BENE! Avand in vedere faptul ca la 
momentul elaborarii fisei de proiect Ghidul 
Solicitantului – Conditii specifice de accesare a 
finantarii din POR, Axa 3, P.I 3.2 nu este inca 
publicat, lista cheltuielilor eligibile si 
neeligibile prezentate mai sus este orientativa, 
aceasta putand suporta modificari/ completari 
substantiale.  
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FISA DE PROIECT 
 
1 TITLUL PROIECTULUI PISTA PENTRU BICICLETE IN MANGALIA SI 

STATIUNI 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA 
(sau) 
UAT MANGALIA prin Grupul de Actiune Locala 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Reducerea emisiilor de carbon 
in zona urbana Mangalia si statiuni; 
Obiective specifice: dezvoltarea infrastructurii 
specifica transportului public urban nemotorizat 
pe bicicleta; introducerea bicicletei in peisajul 
vietii urbane ca mijloc de transport alternativ. 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

In contextul normelor europene privind 
reducerea emisiilor de CO2 si a sarcinilor de 
poluare locala urbana adaptarea, dezvoltarea si 
modernizarea transportului public urban devine 
un imperativ indubitabil pentru dezvoltarea 
durabila urbana a Municipiului Mangalia. Avand 
in vedere faptul ca arealul municipiului Mangalia 
se confrunta anual cu un flux considerabil de 
turisti (in special in sezonul estival), se impune 
necesitatea implementarii unui sistem de 
transport public modern si prietenos cu mediul 
inconjurator. Un astfel de sistem contribuie in 
mod categoric la cresterea gradului de confort 
urban, la cresterea atractivitatii Municipiului 
Mangalia ca statiune turistica si balneoclimatica. 
In cadrul acestui sistem se impune a fi promovat 
transportul public alternativ prin utilizarea 
bicicletelor. Ciclismul public urban este 
recunoscut la nivel european ca fiind o metoda 
alternativa pentru deplasarea urbana cu 
multiple avantaje: ajuta la reducerea 
congestionarilor traficului, a poluarii locale a 
aerului si a emisiilor care provoaca incalzirea 
globala. Conform exegezei de specialitate 23% 
din calatoriile cu masina sunt mai mici de 3km, o 
distanta care poate fi parcursa usor cu bicicleta 
in mai putin de 15 minute. Daca oamenii sunt 
corect informati si motivati ei vor alege sa faca 
unele din aceste calatorii cu bicicleta, impactul  
asupra congestiei locale si poluarii fiind 
considerabil. Promovarea bicicletei ca mijloc 
alternativ de deplasare zilnica atat la nivelul 
comunitatii locale cat si la nivelul turistilor 
reprezinta o solutie optima pentru scaderea 
emisiilor de gaze poluante in arealul urban. O 
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astfel de solutie contribuie in mod semnificativ 
la cresterea gradului de confort urban si la 
mentinerea unei stari de sanatate optima la 
nivelul populatiei, miscarea si activitatea fizica 
zilnica fiind recunoscuta stiintific ca una dintre 
metodele cele mai eficiente pentru prevenirea si 
ameliorarea bolilor.  
Proiectul vizeaza investitii in: 
-  amenajarea de piste pentru biciclete, inclusiv 
piste pentru cicloturism si a infrastucturii 
specifice stationarii bicicletelor (locuri de 
parcare biciclete, statii pentru inchiriere tip 
bike-sharing);  
 - achizitionarea de biciclete. Acestea vor fi puse 
gratuit la dispozitia comunitatii locale si a 
turistilor in sistem bike-sharing. 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(Expertiza tehnica, Studiu de 
Fezabilitate/Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii; memoriu tehnic 
justificativ pentru achizitia de biciclete). 
Studiul de Fezabilitate / Documentatia tehnica 
de avizare a lucrarilor de interventii va cuprinde 
criterii de planificare, principiile directoare 
pentru staţionarea bicicletelor (loc de parcare 
pentru biciclete, staţii pentru biciclete, puncte 
de servicii), spaţiul pentru ciclism, semnalizările 
necesare pentru o bună vizibilitate pentru 
şoferi, ciclisti, delimitarea intre carosabil, piste 
de ciclisti şi zonele pietonale, modalităţi de 
rezolvare a circulatiei in zona intersectiilor. 
 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire); 
 
3. Obtinere avize prevazute in certificatul de 
urbanism. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
 
1. Elaborare proiect tehnic si detalii de executie 
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si obtinere autorizatie de construire (in cazul in 
care aceste documente nu au fost elaborate in 
etapa de pregatire a proiectului). 
 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
necesare implementarii corespunzatoare a 
proiectului: Contracte de prestari servicii 
(dirigintie de santier, asistenta tehnica a 
proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor; 
consultanta in managementul proietului),  
contract de furnizare biciclete; contract de 
prestari servicii de dirigintie de santier pentru 
lucrarile de constructii/montaj, servicii de 
consultanta in managementul contractului de 
finantare nerambursabila, etc.. 
 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor 
de constructii/montaj : anuntarea ISC privind 
inceperea executiei lucrarilor, predarea / 
primirea amplasamentului si trasarea lucrarilor, 
emiterea ordinului de incepere si transmiterea 
acestuia catre executant; 
 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor,  
 
5. Achizitia de biciclete - testare si receptie 
calitativa si cantitativa. 
 
6. Receptia la terminarea lucrarilor de 
constructii montaj si instalatii aferente 
acestora, in conformitate cu prevederile HG. 
273/2004 privind aprobarea Regulamentului de 
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente acestora; 
 
7. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  
 
OBSERVATIE! Activitatile prezentate anterior 
sunt generice si nu sunt limitative. 

5.1 Sursa de finantare nr.1 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investitii 3.2:Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în 
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particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a 
unor măsuri relevante. 
 
NOTA BENE! La momentul elaborarii prezentei 
fise de proiect nu exista publicat pe site-ul 
Autoritatii de Management a POR, ghidul 
solcitantului- conditii specifice de accesare a 
finantarii din AP.3, P.I. 3.2. Astfel, tipurile de 
actiuni eligibile prezentate sunt in conformitate 
cu ANEXA 10.1 -  Axe prioritare, obiective 
tematice, priorități de investiție, potențiali 
beneficiari, indicatori POR 2014-2020 la Ghidul 
Solicitantului – Conditii Generale  de accesare a 
finantarii nerambursabile din POR 2014-2020.  
 
Tipuri de actiuni eligibile: 
•  Investiții destinate transportului electric și 

nemotorizat: construirea/ modernizarea/ 
reabilitarea pistelor/ traseelor pentru 
bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente 
(puncte de închiriere, sisteme de parcaj 
pentru biciclete etc);  

5.2 Sursa de finantare nr.2 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; 
Prioritatea de investitii 7.1:Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a 
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, 
care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice. 
Investitia este asimilata conceptului de 
dezvoltare a infrastructurii pentru turismul 
balnear. Dată fiind importanța resurselor 
balneare, se va acorda prioritate la finanțare 
acelor proiecte care se implementează în 
stațiuni turistice şi balneare, climatice și 
balneoclimatice, conform prevederilor OG nr. 
109/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. Municipiul Mangalia si arealul 
corespunzator: Saturn, Venus, Cap Aurora, 
Jupiter, Neptun si Olimp au statut de statiune 
balneara si balneoclimatica, conform anexei nr. 
1 pozitia nr. 6 la HG 1072/2013 pentru 
modificarea anexei nr. 1 la HG 1016/2011 
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privind acordarea statutului de statiune 
balneara si balneoclimatica pentru unele 
localitati si areale care dispun de factori 
naturali de cura.  

5.3 Sursa de finantare nr.3 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară nr. 9 – Sprijinirea regenerarii 
economice si sociala a comunitatilor 
defavorizate din mediul urban; 9.1 – Dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. 
Pentru promovarea investitiei in cadrul acestei 
prioritati a POR, Municipiul Mangalia trebuie sa 
faca parte din cadrul unui Grup de Actiune 
Locala constituit din reprezentanti ai 
autoritatilor publice locale, ai institutiilor, ai 
mediului de afaceri local, ai societatii civile, 
etc.  
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 9.1; 
eligibilitatea proiectului va putea fi analizata in 
detaliu la momentul publicarii Ghidului. 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

Sursa de finantare nr.1 (POR 3.2)conform Anexei 
10.3 - Limitele minime și maxime orientative 
ale finanțării acordate în cadrul POR 2014-2020 
la Ghidul Solicitantului – Conditii generale  la 
Ghidul Solicitantului – Conditii generale: 
Valoare minimă eligibil: 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă : 10 milioane euro 
pentru municipii cu o populaţie peste 20.000 
locuitori(INS 2012). 
 
Sursa de finantare nr.2 (POR 7.1), conform 
Ghidului Specific:  
Valoare minimă eligibila: 100. 000 euro; 
Valoare maximă eligibilă : 5 milioane euro . 
 
Sursa de finantare nr.3 (POR 9.1) conform 
Anexei 10.3 - Limitele minime și maxime 
orientative ale finanțării acordate în cadrul POR 
2014-2020 la Ghidul Solicitantului – Conditii 
generale  la Ghidul Solicitantului – Conditii 
generale:  
Valoare minimă eligibila: 100. 000 euro; 
Valoare maximă eligibilă : 5 milioane euro . 
 
NOTA BENE!Valorile minime – maxime pe tipuri 
de investiții vor fi detaliate în Ghidurile 
specifice. La momentul elaborarii prezentei fise 
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de proiect Ghidurile Specifice POR 3.2si POR 9.1 
nu sunt publicate. 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiul de 
Fezabilitate/ Documentatia Tehnica de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii, proiect tehnic si detalii 
de executie – daca exista, expertiza tehnica), 
elaborate conform HG.28/2008. Devizul general 
defalcat pe cheltuieli eligibile si cheltuieli 
neeligibile. Memoriu tehnic justificativ pentru 
achizitia de biciclete; 
2. Analiza Cost-Beneficiu; 
3. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista) si 
avizele / acordurile prevazute in cadrul 
acestuia; 
4. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului; 
5. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI.  
6. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare. 
7. Planul de Mobilitate Urbana Durabila (specific 
pentru POR 3.2); 
8.  Plan de marketing (specific pentru POR 7.1); 
9. Documente privind susţinerea investiţiei din 
partea entităţilor locale(specific pentru POR 
7.1): 
• documentaţia supusă consultării publice 
(fişă de proiect) şi dovada respectării termenului 
de 30 de zile (comunicat de presă), prin care a 
fost adus la cunosţiinţa opiniei publice proiectul 
care se doreşte a fi realizat; 
• Minuta întâlnirii realizate împreună cu 
entităţile implicate în dezvoltarea locală 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) pentru 
constientizarea, acordul şi susţinerea cu 
investiţii a proiectului propus de solicitant; 
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• Acordul de principiu al entităţilor 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) implicate în 
dezvoltarea locală. 
10. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului).  
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale. 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
11. Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
să reiasă că proiectul de investiţii se 
implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
balneoclimatice, conform prevederilor legale. 
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12. Ultimul Bilanţ contabil vizat de 
Administraţia financiară, inclusiv contul de 
rezultat patrimonial şi indicatori Execuție 
bugetara (anul fiscal precedent depunerii cererii 
de finantare) - acolo unde metodologia impune 
calcularea de indicatori trimestriali se va realiza 
o medie aritmetică a acestora pe întreg anul 
fiscal și se vor atașa indicatorii execuției 
bugetare pe bilanturile  trimestriale (31.03, 
30.06, 30.09, 31.12) - Indicatorii cu privire la 
executia bugetelor locale , prevazuti in Anexa 
nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 
“pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea 
NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE 
LOCALE 
NOTA BENE! Lista documentelor justificative 
este orientativa si exprimata generic, intrucat 
la momentul elaborarii prezentei fise de proiect 
nu exista publicat Ghidul Solicitantului – 
Conditii specifice de accesare a finantarii din 
POR 3.2. si POR 9.1. . 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 
1. cheltuieli pentru obtinerea imobilului si 
amenajare teren; 
2. asigurare utilitati (inlocuire si/sau racordare 
la utilitati publice); 
3. consultanta si asistenta: elaborare 
documentatii avize/autorizatii, studii, 
expertize; elaborarea tuturor fazelor de 
proiectare; asistenta tehnica a proiectantului 
(daca nu intra in tariful de proiectare); 
dirigintie de santier, consultanta management 
proiect, consultanta achizitii publice, servicii de 
informare si publcicitate; 
4. cheltuieli pentru investitia de baza, inclusiv 
echipamente cu montaj; 
5. alte cheltuieli : organizare de santier; diverse 
si neprevazute; cote ISC si CSC.  
 
 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi 
aferente creditelor; contribuţia în natură; 
amortizarea; leasingul;  
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NOTA BENE! Avand in vedere faptul ca la 
momentul elaborarii fisei de proiect Ghidul 
Solicitantului – Conditii specifice de accesare a 
finantarii din POR 3.2 si POR 9.1 nu este inca 
publicat, lista cheltuielilor eligibile si 
neeligibile prezentate mai sus este orientativa, 
aceasta putand suporta modificari/ completari 
substantiale.  

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI CREARE SPATIU CULTURAL – GRADINA DE VARA 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA ( ca stațiune turistica definita 
conform legii HG 852 din 2008, pentru 
aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 
staţiunilor turistice, cu modificările şi 
completările ulterioare – Anexa 5 – pozitia 21 – 
Mangalia si pozitia 23 – Neptun – Olimp). 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: cresterea gradului de 
atractivitate turistica la nivelul Municipiului 
Mangalia si statiuni. 
Obiective specifice: crearea unui spatiu cultural 
de agrement tip gradina de vara. 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Potentialul turistic al Municipiului Mangalia si al 
statiunilor pe care le administreaza  este unul 
urias. UAT Mangalia reprezinta sudul litoralului 
romanesc al Marii Negre cu aproximativ 9 km de 
coasta, generand si mentinand astfel  de-a 
lungul timpului turismul estival. Mai mult decat 
atat Mangalia reprezinta o zona istorica de 
maxima importanta, obiectivele si vestigiile 
istorice existente constituind puncte esentiale 
de atractie turistica. Nu in ultimul rand, 
resursele naturale balneare (Marea Neagra, 
apele sulfuroase) mentin activ turismul balnear 
terapeutic.  Toate aceste resurse naturale si 
antropice au conferit Mangaliei statutul de 
stațiune turistica şi balneoclimatica, conform 
prevederilorHG 852 din 2008 si aleOG nr. 
109/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Pentru atragerea unui numar cat mai mare de 
turisti se impun investitii in infrastructura de 
agrement si recreere care sa creasca gradul de 
confort al turistilor pe perioada sejurului.  
Este unanim recunoscut faptul ca un fenomen 
turistic intens si continuu reprezinta un veritabil 
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motor pentru dezvoltarea economica si sociala 
durabila a comunitatilor. Orice investitie care 
are ca scop stimularea fenomentului turistic prin 
asigurarea calitatii la standarde inalte pentru 
diverse tipuri de infrastructura si servicii, 
genereaza progres la nivelul economiei locale; 
se asigura cadrul si contextul necesar stimularii 
mediului de afaceri care, in mod direct va 
genera un context favorabil ocuparii fortei de 
munca la nivel local, conducand in mod 
incontestabil la bunastare si dezvoltare. 
Gradina de vara propusa in cadrul proiectului 
reprezinta un spatiu de agrement si recreere, 
centrat pe activitati culturale, unde turistii isi 
pot petrece timpul liber intr-un mod confortabil.  
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si/ sau Studiu de 
Fezabilitate); 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avize mentionate in Certificatul de 
urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire (in cazul in care aceste 
documente nu au fost elaborate in etapa de 
pregatire a proiectului); 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
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si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5.1 Sursa de finantare nr.1 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; 
Prioritatea de investitii 7.1:Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a 
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, 
care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice. 
Investia este asimilata conceptului de dezvoltare 
a infrastructurii pentru turismul balnear.  
Dată fiind importanța resurselor balneare, se va 
acorda prioritate la finanțare acelor proiecte 
care se implementează în stațiuni turistice şi 
balneare, climatice și balneoclimatice, conform 
prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. Municipiul Mangalia si 
arealul corespunzator: Saturn, Venus, Cap 
Aurora, Jupiter, Neptun si Olimp au statut de 
statiune balneara si balneoclimatica, conform 
anexei nr. 1 pozitia nr. 6 la HG 1072/2013 
pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 
1016/2011 privind acordarea statutului de 
statiune balneara si balneoclimatica pentru 
unele localitati si areale care dispun de factori 
naturali de cura.  

5.2 Sursa de finantarenr.2 Bugetul local 
6 Valoare 

minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• Valoare minima totala FEDR – 500.000 
Euro; 

• Valoare maxima -5.000.000 Euro. 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiul de 
Fezabilitate sau Documentatie de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii; proiect tehnic si 
detalii de executie – daca exista), elaborate 
conform HG.28/2008. Devizul general defalcat 
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pe cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile. 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista), insotit 
de avizele/acordurile prevazute in cadrul 
acestuia. 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului. 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de Fezabilitate 
/ DALI.  
 
5. Plan de marketing.  
 
6. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz  se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare. 
 
7. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 



Page | 
159	  

	  

	  

 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
8.Documente privind susţinerea investiţiei din 
partea entităţilor locale: 
• documentaţia supusă consultării publice 
(fişă de proiect) şi dovada respectării termenului 
de 30 de zile (comunicat de presă), prin care a 
fost adus la cunosţiinţa opiniei publice proiectul 
care se doreşte a fi realizat; 
• Minuta întâlnirii realizate împreună cu 
entităţile implicate în dezvoltarea locală 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) pentru 
constientizarea, acordul şi susţinerea cu 
investiţii a proiectului propus de solicitant; 
• Acordul de principiu al entităţilor 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) implicate în 
dezvoltarea locală. 
 
9.  Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
să reiasă că proiectul de investiţii se 
implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
balneoclimatice, conform prevederilor legale. 
 
10. Ultimul Bilanţ contabil vizat de 
Administraţia financiară, inclusiv contul de 
rezultat patrimonial şi indicatori Execuție 
bugetara (anul fiscal precedent depunerii cererii 
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de finantare) - acolo unde metodologia impune 
calcularea de indicatori trimestriali se va realiza 
o medie aritmetică a acestora pe întreg anul 
fiscal și se vor atașa indicatorii execuției 
bugetare pe bilanturile  trimestriale (31.03, 
30.06, 30.09, 31.12) - Indicatorii cu privire la 
executia bugetelor locale , prevazuti in Anexa 
nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 
“pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 
 
 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile (specifice sursei 
de finantare nr.1): 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi 
amenajarea terenului: - în limita a 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului,  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului, 

3. Cheltuieli pentru servicii - eligibile in limita 
a 7% din valoarea totală a proiectului: 
elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii 
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor; 
proiectarea (faza SF/DALI si PT) şi asistenţa 
tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor; 
managementul proiectului şi diriginţie de 
şantier; serviciile de consultanţă/asistenţă 
juridică în scopul elaborării documentaţiei de 
atribuire şi/sau aplicării procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
dacă este cazul; servicii de publicitate și 
informare aferente in limita maximă de 10.000 
lei; servicii de audit financiar extern in limita 
maxima a 5 000 lei lunar , 

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări 
aferente investiţiei de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj, 

5.Alte cheltuieli: organizarea de santier, 
diverse si neprevazute – in limita a 10% din 
lucrari, taxe si comisioane, cota ISC si CSC; •
 Cheltuieli efectuate pentru activități de 
marketing și promovare turistică ale obiectivului 
finanțat. 

Cheltuieli neeligibile 
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costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, cheltuieli financiare; contribuţia în 
natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care 
aceasta nu se poate recupera in temeiul 
legislatiei nationale privind TVA. 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI GRADINA ZOOLOGICA – PADUREA COMOROVA 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA ( ca stațiune turistica definita 
conform legii HG 852 din 2008, pentru 
aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 
staţiunilor turistice, cu modificările şi 
completările ulterioare – Anexa 5 – pozitia 21 – 
Mangalia si pozitia 23 – Neptun – Olimp). 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: cresterea gradului de 
atractivitate turistica la nivelul Municipiului 
Mangalia si statiuni. 
Obiective specifice: infiintarea si dotarea unei 
gradini zoologice in Padurea Comorova ca spatiu 
de agrement si petrecere a timpului liber pentru 
turisti si pentru comunitatea Judetului 
Constanta. 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Potentialul turistic al Municipiului Mangalia si al 
statiunilor pe care le administreaza  este unul 
substantial. Aproximativ 9 km de coasta din 
sudul litoralului romanesc se regasesc pe raza 
UAT Mangalia. Municipiul si statiunile turistice si 
balneoclimatice genereaza si mentin un fenomen 
turstic activ pe durata sezonului estival. Mai 
mult decat atat Mangalia reprezinta o zona 
istorica de maxima importanta, obiectivele si 
vestigiile istorice existente constituind puncte 
esentiale de atractie turistica. Nu in ultimul 
rand, resursele naturale balneare (Marea 
Neagra, apele sulfuroase) mentin activ turismul 
balnear terapeutic.  Toate aceste resurse 
naturale si antropice au conferit Mangaliei 
statutul de stațiune turistica şi balneoclimatica, 
conform prevederilor HG 852 din 2008 si ale OG 
nr. 109/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Pentru atragerea unui numar cat mai mare de 
turisti se impun investitii in infrastructura de 
agrement si petrecere a timpului liber care sa 
creasca gradul de confort al turistilor pe 
perioada sejurului. Este unanim recunoscut 
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faptul ca un fenomen turistic intens si continuu 
reprezinta un veritabil motor pentru dezvoltarea 
economica si sociala durabila a comunitatilor. 
Orice investie ce are ca scop stimularea 
fenomenului turistic prin asigurarea calitatii la 
standarde inalte a diverselor tipuri de 
infrastructura si servicii, genereaza progres la 
nivelul economiei locale; se asigura astfel cadrul 
si contextul necesar stimularii mediului de 
afaceri care, in mod direct, va genera un 
context favorabil ocuparii fortei de munca la 
nivel local, conducand in mod incontestabil la 
bunastare si dezvoltare. 
Gradina Zoologica propusa prin proiect va fi 
unica in Judetul Constanta si va constitui un 
punct de maxima atractie turistica atat pentru 
turistii romani si straini cat si pentru intreaga 
comunitate a judetului Constanta. Un astfel de 
obiectiv contribuie in mod semnificativ la 
depasirea caracterului sezonier al turismului 
estival, generand nise turistice precum: turismul 
scolar, turismul de weekend. 
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si/ sau Studiu de 
Fezabilitate); 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avize mentionate in Certificatul de 
urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire (in cazul in care aceste 
documente nu au fost elaborate in etapa de 
pregatire a proiectului); 
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2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5.1 Sursa de finantare nr.1 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; 
Prioritatea de investitii 7.1:Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a 
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, 
care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice. 
Investitia este asimilata conceptului de 
dezvoltare a infrastructurii pentru turismul 
balnear.  
Dată fiind importanța resurselor balneare, se va 
acorda prioritate la finanțare acelor proiecte 
care se implementează în stațiuni turistice şi 
balneare, climatice și balneoclimatice, conform 
prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. Municipiul Mangalia si 
arealul corespunzator: Saturn, Venus, Cap 
Aurora, Jupiter, Neptun si Olimp au statut de 
statiune balneara si balneoclimatica, conform 
anexei nr. 1 pozitia nr. 6 la HG 1072/2013 
pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 
1016/2011 privind acordarea statutului de 
statiune balneara si balneoclimatica pentru 
unele localitati si areale care dispun de factori 
naturali de cura.  

5.2 Sursa de finantarenr.2 Bugetul local 
6 Valoare • Valoare minima totala FEDR – 500.000 
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minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

EURO; 
• Valoare maxima -5.000.000 EURO. 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiul de 
Fezabilitate sau Documentatie de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii; proiect tehnic si 
detalii de executie – daca exista), elaborate 
conform HG.28/2008. Devizul general defalcat 
pe cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile; 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista), insotit 
de avizele/acordurile prevazute in cadrul 
acestuia; 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI; 
 
5. Plan de marketing; 
 
6. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare; 
 
7. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
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asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
8.Documente privind susţinerea investiţiei din 
partea entităţilor locale: 
• documentaţia supusă consultării publice 
(fişă de proiect) şi dovada respectării termenului 
de 30 de zile (comunicat de presă), prin care a 
fost adus la cunosţiinţa opiniei publice proiectul 
care se doreşte a fi realizat; 
• Minuta întâlnirii realizate împreună cu 
entităţile implicate în dezvoltarea locală 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) pentru 
constientizarea, acordul şi susţinerea cu 
investiţii a proiectului propus de solicitant; 
• Acordul de principiu al entităţilor 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) implicate în 
dezvoltarea locală. 
 
9.  Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
să reiasă că proiectul de investiţii se 
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implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
balneoclimatice, conform prevederilor legale. 
 
10. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial şi indicatori Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile (specifice sursei 
de finantare nr.1): 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi 
amenajarea terenului- în limita a 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului,  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului, 

3. Cheltuieli pentru servicii - eligibile in limita 
a 7% din valoarea totală a proiectului: 
elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii 
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor; 
proiectarea (faza SF/DALI si PT) şi asistenţa 
tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor; 
managementul proiectului şi diriginţie de 
şantier; serviciile de consultanţă/asistenţă 
juridică în scopul elaborării documentaţiei de 
atribuire şi/sau aplicării procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
dacă este cazul ; servicii de publicitate și 
informare aferente in limita maximă de 10.000 
lei; servicii de audit financiar extern in limita 
maxima a 5 000 lei lunar . 

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări 
aferente investiţiei de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj, 

5. Alte cheltuieli: organizarea de santier, 
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diverse si neprevazute – in limita a 10% din 
lucrari, taxe si comisioane, cota ISC si CSC; •
 Cheltuieli efectuate pentru activități de 
marketing și promovare turistică ale obiectivului 
finanțat. 

Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, cheltuieli financiare; contribuţia în 
natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care 
aceasta nu se poate recupera in temeiul 
legislatiei nationale privind TVA. 

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL 

PROIECTULUI 
REABILITARE CASA DE CULTURA – MUNICIPIUL MANGALIA 

2 Entitatea 
responsabila cu 
implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA ( ca stațiune turistica definita conform legii HG 
852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de 
atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările 
ulterioare – Anexa 5 – pozitia 21 – Mangalia si pozitia 23 – 
Neptun – Olimp). 

3 Obiectivele 
proiectului 

Obiectiv general: cresterea gradului de atractivitate turistica 
la nivelul Municipiului Mangalia si statiuni. 
Obiective specifice: Reabilitarea CASEI DE CULTURA din 
Municipiul Mangalia,spatiu cultural de agrement si petrecere a 
timpului liber pentru comunitatea locala si turisti. 

4 Descriere generala 
si Principalele 
activitati ale 
proiectului 

Potentialul turistic al Municipiului Mangalia si al statiunilor pe 
care le administreaza  este unul urias. UAT Mangalia reprezinta 
sudul litoralului romanesc al Marii Negre cu aproximativ 9 km 
de coasta, generand si mentinand astfel  de-a lungul timpului 
turismul estival. Mai mult decat atat Mangalia reprezinta o 
zona istorica de maxima importanta, obiectivele si vestigiile 
istorice existente constituind puncte esentiale de atractie 
turistica. Nu in ultimul rand, resursele naturale balneare 
(Marea Neagra, apele sulfuroase) mentin activ turismul balnear 
terapeutic.  Toate aceste resurse naturale si antropice au 
conferit Mangaliei statutul de stațiune turistica şi 
balneoclimatica, conform prevederilorHG 852 din 2008 si aleOG 
nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
Pentru atragerea unui numar cat mai mare de turisti se impun 
investitii in infrastructura culturala si de agrement pentru  
petrecerea timpului liber care sa creasca gradul de confort al 
turistilor pe perioada sejurului.  Turismul este, in mod 
indubitabil, unul dintre motoarele dezvoltarii economico-
sociale durabile a comunitatilor locale. Fenomenul turistic 
existent la nivelul UAT Mangalia este unul complex si se 
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mentine activ in contextul actiunii a mai multor factori care 
contribuie la calitatea intrastructurii si serviciilor existente. 
Orice investitie menita sa imbunatateasca, sa modernizeze, sa 
perfomeze infrastructura si serviciile intr-o zona turistica 
reprezinta un pas fundamental in progresul durabil al 
comunitatii pentru ca asigura cadrul si contextul pentru 
vitalitatea unui mediu de afaceri eficient in plan economic, 
capabil sa echilibreze piata fortei de munca si sa creasca gradul 
de ocupare.  
Casa de Cultura din Municipiul Mangalia reprezinta un obiectiv 
cultural turistic marcant in Municipiul Mangalia care, din 
pacate, in ultimii 50 de ani de functionare nu a beneficiat de 
investitii substantiale pentru reabilitare, reamenajare, 
consolidare. Din cauza timpului şi a umezelii, pereţii s-au 
crăpat, iar structura de rezistenţă a fost grav afectată. 
Principalul aspect care confera cladirii un renume estetic 
deosebit este mozaicul mural Geneze, semnat de maestrul 
Jules Perahim şi Mac Constantinescu, lucrare alcatuita din circa 
3.150.000 de piese cu o suprafata de 300 mp. Importanta 
acestui edificiu in peisajul urban al Municipiului Mangalia ca 
statiune turistica este incontestabila. Casa de cultura 
reprezinta un spatiu in care se performeaza diverse activitati 
culturale precum: vernisaje, targuri culturale, expozitii 
artistice tematice, spectacole, festivaluri, etc. Astfel, aceasta 
cladire raspunde nevoilor culturale atat ale cetatenilor 
municipiului si din imprejurimi precum si ale turistilor care aleg 
sa-si petreaca vacantele estivale ori care vin la tratament in 
Mangalia. Reabilitarea Casei de Cultura este o investitie absolut 
necesara pentru dezvoltarea unei infrastructuri urbane 
moderne, capabila sa satisfaca exigentele unui fenomen turistic 
complex, contribuind in mod semnificativ la cresterea 
standardelor de calitate ale municipiului in favoarea turistilor 
si propriilor cetateni.  
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in conformitate cu legislatia 
nationala in vigoare (expertiza tehnica, audit 
energetic,Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 
si/ sau Studiu de Fezabilitate); 
2. Obtinerea Certificatului de urbanism eliberat la faza DTAC. 
(pentru obtinerea unui punctaj suplimentar la criteriul aferent 
maturitatii proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia de 
Construire impreuna cu procesul verbal de receptie al 
proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avize mentionate in Certificatul de urbanism, 
inclusiv Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura 
de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea 
pentru protecția mediului în conformitate cu HG nr. 445/2009. 
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Activitati dupa semnarea contractului de finantare 
nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere autorizatie de construire 
(in cazul in care aceste documente nu au fost elaborate in 
etapa de pregatire a proiectului); 
2. Organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica 
pentru atribuirea contractelor de lucrari/furnizare/prestari 
servicii necesare implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : anuntarea ISC 
privind inceperea executiei lucrarilor, predarea / primirea 
amplasamentului si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si monitorizarea acesteia 
din punct de vedere calitativ si cantitativ prin dirigintele de 
santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii vizibilitatii 
proiectului si programului de finantare.  

5.1 Sursa de finantare 
nr.1 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 
7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului; Prioritatea de investitii 7.1:Sprijinirea unei creșteri 
favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea 
potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale 
pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și 
dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. 
Investia este asimilata conceptului de dezvoltare a 
infrastructurii pentru turismul balnear.  
Dată fiind importanța resurselor balneare, se va acorda 
prioritate la finanțare acelor proiectecare se implementează în 
stațiuni turistice şi balneare, climatice și balneoclimatice, 
conform prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. Municipiul Mangalia si arealul 
corespunzator: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun si 
Olimp au statut de statiune balneara si balneoclimatica, 
conform anexei nr. 1 pozitia nr. 6 la HG 1072/2013 pentru 
modificarea anexei nr. 1 la HG 1016/2011 privind acordarea 
statutului de statiune balneara si balneoclimatica pentru unele 
localitati si areale care dispun de factori naturali de cura.  

5.2 Sursa de finantare 
nr.2  

Cladirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica a 
cladirilor publice, eligibil in cadrul PROGRAMUL OPERATIONAL 
REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investitii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor; Operatiunea B : Cladiri 
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publice. 
Tipuri de actiuni eligible:  

• îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, 
(pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, 
planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, 
inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

• reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru 
prepararea și transportul agentului termic, apei calde 
menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, 
inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și 
achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și 
racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după 
caz; 

• utilizarea surselor regenerabile de energie pentru 
asigurarea necesarului de energie termică pentru 
încălzire și prepararea apei calde de consum; 

• implementarea sistemelor de management energetic 
având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și 
monitorizarea consumurilor de energie (ex. 
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru 
promovarea și gestionarea energiei electrice);  

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 
energetică ridicată și durată mare de viață; 

• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării 
obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a 
circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare 
a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de 
reparații la fațade etc.). 

NOTA BENE! La momentul elaborarii prezentei fise de proiect 
nu exista ghidul specific accesarii finantarii nerambursabile 
pentru eficientizarea energetica a cladirilor publice. 

5.3 Sursa de 
finantarenr.3 

Bugetul local 

6 Valoare 
minima/maxima 
proiect conform 
sursei de finantare 
identificata 

• Valoare minima totala FEDR – 500.000 EURO 
• Valoare maxima -5.000.000 EURO 

7 Documente 
justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Expertiza tehnica, audit 
energetic, Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii; 
proiect tehnic si detalii de executie – daca exista), elaborate 
conform HG.28/2008. Devizul general defalcat pe cheltuieli 
eligibile si cheltuieli neeligibile; 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC (si Autorizatia 
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de construire daca exista), insotit de avizele/acordurile 
prevazute in cadrul acestuia; 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, emisă de la autoritatea 
pentru protecția mediului în conformitate cu HG nr. 445/2009 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului: - etapa de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a Indicatorilor 
Tehnico-Economici cu anexa privind Descrierea investitiei din 
Studiul de fezabilitate / DALI; 
 
5. Plan de marketing; 
 
6. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face parte 
proiectul. (proiectul se va puncta suplimentar dacă este parte 
a unei strategii de dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a strategiei de 
dezvoltare; 
 
7. Documente privind dreptul de proprietate asupra 
terenului. Hotărârea Consiliului Local  privind proprietatea 
publică privată asupra terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea 
publică şi administrarea judiciară, pentru a demonstra că 
solicitantul eligibil este proprietarul/administratorul legal, în 
copie; sau Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial 
al României privind proprietatea publică asupra terenului şi / 
sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil şi ale 
Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările si completările ulterioare (extras din Monitorul 
Oficial al Romaniei, inclusiv anexele relevante). De asemenea, 
beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea imobilelor în 
registre (extras de carte funciară din care să rezulte 
intabularea, precum și încheierea), în copie și în termen de 
valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe 
care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, 
plan în  care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea investiţiei 
elaborat de proiectant, conform Legii 50/1991 cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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8.Documente privind susţinerea investiţiei din partea 
entităţilor locale: 
• documentaţia supusă consultării publice (fişă de proiect) 
şi dovada respectării termenului de 30 de zile (comunicat de 
presă), prin care a fost adus la cunosţiinţa opiniei publice 
proiectul care se doreşte a fi realizat; 
• Minuta întâlnirii realizate împreună cu entităţile 
implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, 
reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) 
pentru constientizarea, acordul şi susţinerea cu investiţii a 
proiectului propus de solicitant; 
• Acordul de principiu al entităţilor (structuri asociative, 
reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) 
implicate în dezvoltarea locală; 
 
9.  Documente ale planului urbanistic general şi/sau planului 
urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia, în 
conformitate cu prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare din care să reiasă că proiectul de 
investiţii se implementează în interiorul unei staţiuni turistice, 
balneare, climatice sau balneoclimatice, conform prevederilor 
legale; 
 
10. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia financiară, 
inclusiv contul de rezultat patrimonial şi indicatori de Execuție 
bugetara (anul fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de indicatori 
trimestriali se va realiza o medie aritmetică a acestora pe 
întreg anul fiscal și se vor atașa indicatorii execuției bugetare 
pe bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 31.12) - 
Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale , prevazuti in 
Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 
alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. 

8 Cheltuieli eligibile 
/ neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile (specifice sursei de finantare 
nr.1): 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi amenajarea 
terenului: - în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului,  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului, 

3. Cheltuieli pentru servicii - eligibilie in limita a 7% din 
valoarea totală a proiectului: elaborarea documentaţiilor 
necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor; 
proiectarea (faza SF/DALI si PT) şi asistenţa tehnică pe 
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perioada de execuţie a lucrărilor; managementul proiectului şi 
diriginţie de şantier; serviciile de consultanţă/asistenţă juridică 
în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
dacă este cazul ; servicii de publicitate și informare aferente in 
limita maximă de 10.000 lei; servicii de audit financiar extern 
in limita maxima a 5 000 lei lunar , 

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei 
de bază, inclusiv echipamente cu montaj, 

5. Alte cheltuieli: organizarea de santier, diverse si 
neprevazute – in limita a 10% din lucrari, taxe si comisioane, 
cota ISC si CSC; • Cheltuieli efectuate pentru activități de 
marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat. 

Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri administrative; 
costuri de personal; prime de asigurare, cheltuieli financiare; 
contribuţia în natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate 
recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA. 

 
FISA	  DE	  PROIECT	  

	  
1	   TITLUL	  PROIECTULUI	   COGENERARE	  DE	  INALTA	  EFICIENTA	  
2	   Entitatea	  responsabila	  cu	  

implementarea	  
proiectului	  

UAT	   MANGALIA	   IN	   PARTENERIAT	   CU	   SC	  
GOLDTERM	  MANGALIA	  SA	  
	  
	  

3	   Obiectivele	  proiectului	   Obiectiv	   general:	   integrarea	   de	   sisteme	   de	  
cogenerare	   in	   in	  sistemul	  cetralizat	  de	   termoficare	  
existent	  in	  Municipiul	  Mangalia.	  
Obiective	   specifice:	   achiztionare	   si	   montare	  
sisteme	  de	  cogenerare	  de	  inalta	  eficienta.	  
	  

4.	   Scurta	  descriere	  a	  
proiectului	  	  

Conform	   Studiului	   privind	   evaluarea	   potentialului	  
de	  cogenerare	  in	  cadrul	  GOLDTERM	  MANGALIA	  SA,	  
elaborat	   de	   catre	   SC	  EMBRYO-‐ProJeCTS	   SRL	   ,	   prin	  
implementarea	   proiectului	   se	   va	   obține	   reducerea	  
cheltuielilor,	   în	   principal	   prin	   realizarea	  
potențialului	   de	   cogenerare	   de	   înaltă	   eficiență	   al	  
SACET	   Mangalia.	   Energia	   electrică	   produsă	   va	  
acoperi	   până	   la	   40%	  din	   consumul	   propriu,	   restul	  
fiind	  livrat	  în	  SEN	  cu	  bonus	  pentru	  vânzare	  în	  baza	  
unui	  contract	   la	  prețuri	  reglementate.	   În	  secundar,	  
se	   obțin	   economii	   suplimentare	   prin	  
implementarea	   măsurilor	   de	   eficiență	   energetică	  
oferite	   de	   acumularea	   energiei	   termice	   și	  
capacitatea	  sporită	  de	  control	  disponibilă	  odată	  cu	  
instalarea	  unui	  sistem	  dispecer	  de	  ultimă	  generație.	  
Proiectul	   de	   cogenerare	   distribuite	   implica	  
montarea	  unor	  unitati	  de	  cogenerare	  cu	  acumulare	  
a	   energiei	   termice	   in	   centralele	   termice	   CT9	   si	   CT	  
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10,	   zona	  1,	  CT	   	  7,	   zona	  2,	  CT	  17	   (zona	  3)	   si	  CT	  16	  
(zona	  4).	  unitățile	  de	  cogenerare.	  
Acumularea	   funcționează	   la	   regimul	   maxim	   de	  
temperatură	  (90/50°C)	  din	  circuitul	  de	  recuperare	  
al	  cogenerării.	  Perioada	  de	  funcționare	  efectivă	  este	  
în	   afara	   sezonului	   de	   încălzire,	   când	   se	   produce	  
exclusiv	   a.c.m.	   și	   în	   perioadele	   de	   tranziție	  
(octombrie,	   aprilie)	   când	   sarcina	   de	   încălzire	   și	  
a.c.m.	  este	  sub	  puterea	  maximă	  a	  cogenerării.	  
În	   perioada	   de	   încălzire,	   acumularea	   nu	   este	  
utilizată	   decât	   accidental	   și	   pe	   perioade	   scurte,	  
pentru	   a	   nu	   întrerupe	   serviciul	   în	   ipoteza	   unor	  
opriri	  anunțate	  și	  de	  scurtă	  durată	  a	  alimentării	  cu	  
combustibil.	   În	   perioada	   de	   încălzire,	  
acumulatoarele	   de	   energie	   termică	   pot	   consuma	  o	  
cantitate	  redusă	  de	  căldură	  pentru	  a	  evita	  riscul	  de	  
îngheț.	  

5.	   Etape	  de	  realizare	   I.	  Obtinere	  avize,	  acorduri,	  autorizatii,	  
II.	  Proiectare:	  	  

• proiect	  tehnic	  și	  detalii	  de	  execuție	  	  
• proiect	  de	  demolări/demontări	  	  
• dosar	   pentru	   obținerea	   Certificatului	   de	  

Urbanism	  	  
• documentație	   tehnică	   pentru	   autorizația	   de	  

construire	  	  
• documentație	   tehnică	   pentru	   autorizația	   de	  

demolare	  	  	  
• documentație	   pentru	   avizul	   tehnic	   de	  

racordare	  	  
• documentație	   pentru	   avizele	   de	   gaze	   (de	  

principiu,	  amplasament,	  traseu	  după	  caz)	  	  
• documentație	  ISCIR	  	  

III.	  Executia	  lucrarilor,	  
IV.	  Teste	  si	  probe	  tehnologice	  
V.	  Punerea	  in	  Functiune	  
VI.	  Instruirea	  personalului	  

6.	   Sursa	  de	  finantare	  	   Programul	  TERMOFICARE	  2006-‐2020	  CALDURA	  SI	  
CONFORT	   sau	   alte	   scheme	  de	   finantare	   lansate	  de	  
Guvernul	  Romaniei	  prin	  Ministerele	  de	  resort.	  

 
 

FISA DE PROIECT 
 
1 TITLUL PROIECTULUI OBOR DE ANIMALE 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA prin Serviciul Public de 
Adminstrare a Domeniului Public si Privat. 
 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Cresterea accesibilitatii pe 
piata de comercializare a produselor pentru 
producatorii locali. 
Obiective specifice: Amenajarea 
corespunzatoare a unui obor de animale in 
conformitate cu standardele si normele specifice 
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in vigoare. 
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Stimularea si sustinerea producatorilor locali 
reprezinta un deziderat major in contextul 
procesului de dezvoltare durabila a comunitatii. 
Amenajarea corespunzatoare a unui obor pentru 
comercializarea animalelor si/sau produselor de 
origine animala reprezinta o nevoie stringenta in 
plan local. O astfel de investitie sprijina 
producatorii locali din sudul Judetului Constanta 
si consta sintetic in urmatoarele actiuni: 
- amenajarea spatiilor de comercializare, 
compartimentate pe sectoare: suine, cabaline, 
ovine, bovine si pasari; spatiile de 
comercializare vor fi dotate cu umbrare, 
stanoage si adapatori; 
-amenajare spatii de comercializare produse de 
origine animala; 
-amenajare si dotare cabinet medical veterinar; 
Accesul in incinta oborului va fi conditionat de 
verificarea animalelor si a documentelor 
insotitoare de catre medicul veterinar;  
-amenajare izolator pentru animalele bolnave. 
 
Activitati specifice: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(studiu de fezabilitate sau documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii); 
2. Emitere Certificat de Urbanism; 
3. Obtinerea avizelor prevazute in Certificatul 
de Urbanism, inclusiv; 
4. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
6. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
7. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ; 
8. Receptia la terminarea lucrarilor; 
9. Elaborarea Regulamentului de functionare a 
Oborului; 
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10. Obtinerea autorizatiilor de functionare; 
11. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului.  

5 Sursa de finantare  Bugetul local  
Surse de finantare provenite din cadrul unui 
parteneriat public – privat incheiat intre UAT 
Mangalia prin SPADPP si asociatii de producatori, 
producatori, fermieri, etc. . 

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI SISTEM DE IRIGATII IN MANGALIA SI STATIUNI 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA 
- ca stațiune turistica definita conform legii HG 
852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi 
criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu 
modificările şi completările ulterioare – Anexa 5 
– pozitia 21 – Mangalia si pozitia 23 – Neptun – 
Olimp. 
 
(sau) 
 
- prin GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA constituit din 
reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai 
institutiilor, mediului de afaceri local si 
societatea civila. 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general:Modernizarea infrastructurii 
urbane existenta in scopul revitalizarii 
economico-sociale durabile a Municipiului 
Mangalia  ca statiune turistica si 
balneoclimatica. 
Obiective specifice: Construirea si punerea in 
functiune a unui sistem de irigatii eficient 
pentru intretinerea spatiilor verzi existente in 
Municipiul Mangalia.  

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Pentru intretinerea corespunzatoare a spatiilor 
verzi existente pe raza UAT Mangalia si statiuni 
se impune construirea unui sistem de irigatii 
eficient. Calitatea spatiilor verzi (parcuri, 
scuaruri, gradini, fasii plantate, etc) contribuie 
in mod evident la calitatea amenajarii peisajului 
urban si la cresterea gradului de confort al 
locuitorilor in general si turistilor in special.  
Mangalia si statiunile aferente constituie un 
areal turistic important la nivel national, 
respectiv sudul litoralului romanesc(aproximativ 
9 km de coasta). Aceasta pozitie strategica 
(alaturi de resursele naturale balneoclimatice si 
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resursele antropice (monumente istorice, 
infrastructura urbana, balneoclimatica)) 
reprezinta factorii importanti care mentin anual 
un fenomen turistic intens cu un potential urias 
pentru progresul durabil al comunitatii in plan 
economic si social. Pentru atragerea unui numar 
cat mai mare de turisti (proveniti din turismul 
estival sau din turismul 
terapeutic/balneoclimatic ori diverse nise 
turistice: turism educativ, turism gastronomic, 
turismul de weekend, etc.) se impun investitii in 
infrastructura publica urbana care sa creasca 
gradul de confort al acestora pe perioada 
sejurului.  Orice investitie menita sa 
imbunatateasca, sa modernizeze, sa perfomeze 
infrastructura si serviciile intr-o zona turistica 
reprezinta un pas esential in procesul de 
dezvoltare pentru ca asigura cadrul si contextul 
necesar vitalitatii si dinamicii unui mediu de 
afaceri eficient in plan economic, capabil sa 
echilibreze piata fortei de munca si sa creasca 
gradul de ocupare.  
 
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii); 
2. Obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avizelor prevazute in Certificatul de 
urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire (in cazul in care aceste 
documente nu au fost elaborate in etapa de 
pregatire a proiectului); 
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2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier si 
expertul in arheologie; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor;  
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si  programului de 
finantare.  
 
OBSERVATIE: Acest proiect nu se va suprapune 
cu proiecte precum Amenajare si modernizare 
parcuri sau Reconversia terenurilor neutilizate/ 
degradate in spatii verzi, proiecte care, pe 
langa operatiunile specifice vor promova si 
actiuni privind intretinerea si mentenanta cu 
ajutorul unor sisteme de irigatii. 

5.1 Sursa de finantare nr.1 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; 
Prioritatea de investitii 7.1:Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a 
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, 
care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice. 
Investia este asimilata conceptului de dezvoltare 
a infrastructurii pentru turismul balnear.  
Dată fiind importanța resurselor balneare, se va 
acorda prioritate la finanțare acelor proiecte 
care se implementează în stațiuni turistice şi 
balneare, climatice și balneoclimatice, conform 
prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. Municipiul Mangalia si 
arealul corespunzator: Saturn, Venus, Cap 
Aurora, Jupiter, Neptun si Olimp au statut de 
statiune balneara si balneoclimatica, conform 
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anexei nr. 1 pozitia nr. 6 la HG 1072/2013 
pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 
1016/2011 privind acordarea statutului de 
statiune balneara si balneoclimatica pentru 
unele localitati si areale care dispun de factori 
naturali de cura.  

5.2 Sursa de finantare nr.2 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară nr. 9 – Sprijinirea regenerarii 
economice si sociala a comunitatilor 
defavorizate din mediul urban; 9.1 – Dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. 
Pentru promovarea investitiei in cadrul acestei 
prioritati a POR, Municipiul Mangalia trebuie sa 
faca parte din cadrul unui Grup de Actiune 
Locala constituit din reprezentanti ai 
autoritatilor publice locale, ai institutiilor, ai 
mediului de afaceri local, ai societatii civile, 
etc.  
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 9.1, 
drept pentru care detaliile privind eligbilitatea 
acestei investitii vor fi analizate dupa 
publicarea Ghidului . 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 5.000.000 Euro (sursa de finantare 
nr.1); 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 10.000.000 Euro (sursa de finantare 
nr.2). 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Expertiza 
tehnica, Documentatie de Avizare a Lucrarilor 
de Interventii; proiect tehnic si detalii de 
executie – daca exista), elaborate conform 
HG.28/2008. Devizul general defalcat pe 
cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile; 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista) insotit 
de avizele prevazute in cadrul acestuia; 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
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proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de Fezabilitate 
/ DALI; 
 
5. Plan de marketing (specific pentru sursa de 
finantare nr. 1); 
6. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare; 
 
7. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului).  
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
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50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
8.Documente privind susţinerea investiţiei din 
partea entităţilor locale(specific pentru sursa 
de finantare nr. 1): 
• documentaţia supusă consultării publice 
(fişă de proiect) şi dovada respectării termenului 
de 30 de zile (comunicat de presă), prin care a 
fost adus la cunosţiinţa opiniei publice proiectul 
care se doreşte a fi realizat; 
• Minuta întâlnirii realizate împreună cu 
entităţile implicate în dezvoltarea locală 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) pentru 
constientizarea, acordul şi susţinerea cu 
investiţii a proiectului propus de solicitant; 
• Acordul de principiu al entităţilor 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) implicate în 
dezvoltarea locală. 
 
9.  Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
să reiasă că proiectul de investiţii se 
implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
balneoclimatice, conform prevederilor legale; 
 
10. Registrul local al spatiilor verzi; 
 
11. Ultimul Bilanţ contabil vizat de 
Administraţia financiară, inclusiv contul de 
rezultat patrimonial şi indicatori Execuție 
bugetara (anul fiscal precedent depunerii cererii 
de finantare) - acolo unde metodologia impune 
calcularea de indicatori trimestriali se va realiza 
o medie aritmetică a acestora pe întreg anul 
fiscal și se vor atașa indicatorii execuției 
bugetare pe bilanturile  trimestriale (31.03, 
30.06, 30.09, 31.12) - Indicatorii cu privire la 
executia bugetelor locale , prevazuti in Anexa 
nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 
“pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a 
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prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile (specifice sursei 
de finantare nr.1): 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi 
amenajarea terenului: - în limita a 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului,  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului, 

3. Cheltuieli pentru servicii - eligibilie in limita 
a 7% din valoarea totală a proiectului: 
elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii 
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor; 
proiectarea şi asistenţa tehnică pe perioada de 
execuţie a lucrărilor ; elaborarea tuturor fazelor 
de proiectare; managementul proiectului şi 
diriginţie de şantier; serviciile de 
consultanţă/asistenţă juridică în scopul 
elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau 
aplicării procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, dacă este cazul ; servicii de 
publicitate și informare aferente in limita 
maximă de 10.000 lei; servicii de audit financiar 
extern in limita maxima a 5 000 lei lunar,  

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări 
aferente investiţiei de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj : cheltuieli cu 
reabilitarea/ modernizarea infrastructurii 
rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului în 
staţiuni balneare, climatice şi 
balneoclimatice;cheltuielile cu 
crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor 
pentru bicicliști, trotuarelor; Cheltuieli 
efectuate pentru activități de marketing și 
promovare turistică ale obiectivului finanțat, 

5. Alte cheltuieli: organizarea de santier, 
diverse si neprevazute – in limita a 10% din 
lucrari, taxe si comisioane, cota ISC si CSC. 

 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, cheltuieli financiare; contribuţia în 
natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care 
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aceasta nu se poate recupera in temeiul 
legislatiei nationale privind TVA. 
 
NOTA! Eligibilitatea cheltuielilor specifice 
sursei de finantare nr. 2 va putea fi analizata 
dupa publicarea Ghidului Solicitantului – 
Conditii specifice de accesare a finantarii din 
POR 9.1. . 

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI REAMENAJARE SI MODERNIZARE PARCURI  
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA 
- ca stațiune turistica definita conform legii HG 
852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi 
criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu 
modificările şi completările ulterioare – Anexa 5 
– pozitia 21 – Mangalia si pozitia 23 – Neptun – 
Olimp. 
 
(sau) 
 
- prin GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA constituit din 
reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai 
institutiilor, mediului de afaceri local si 
societatea civila. 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general:Modernizarea infrastructurii 
urbane existenta in scopul revitalizarii 
economico-sociale durabile a Municipiului 
Mangalia  ca statiune turistica si 
balneoclimatica. 
Obiective specifice: Reamenajarea si 
modernizarea parcurilor ca spatii de agrement si 
petrecere a timpului liber.  

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Sudul litoralului romanesc se defineste pe raza 
administrativa a Municipiului Mangalia, inclusiv 
statiunile aferente. Aceasta pozitie strategica 
(aproximativ 9 km de coasta) alaturi de 
resursele naturale balneoclimatice si resursele 
antropice (monumente istorice, infrastructura 
urbana, balneoclimatica) reprezinta factorii 
importanti care mentin anual un fenomen 
turistic intens cu un potential urias pentru 
progresul durabil al comunitatii in plan economic 
si social. Pentru atragerea unui numar cat mai 
mare de turisti (proveniti din turismul estival 
sau din turismul terapeutic/baleoclimatic ori 
diverse nise turistice: turism educativ, turism 
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gastronomic, turismul de weekend, etc) se 
impun investitii in infrastructura publica urbana 
care sa creasca gradul de confort al acestora pe 
perioada sejurului.  Orice investitie menita sa 
imbunatateasca, sa modernizeze, sa perfomeze 
infrastructura si serviciile intr-o zona turistica 
reprezinta un pas esential in procesul de 
dezvoltare pentru ca asigura cadrul si contextul 
necesar vitalitatii si dinamicii unui mediu de 
afaceri eficient in plan economic, capabil sa 
echilibreze piata fortei de munca si sa creasca 
gradul de ocupare.  
Parcurile reprezinta spatii de recreere si 
petrecere a timpului liber. In ultima perioada, 
aceastea au beneficiat de lucrari minime de 
intretinere, iar necesitatea unor lucrari de 
reamenajare si modernizare este acuta pentru 
transformarea acestor spatii in puncte de interes 
si atractie pentru turisti. Existenta unor parcuri 
amenajate la standarde inalte de calitate intr-o 
statiune turistica este mai mult decat fireasca, 
aceste spatii contribuind la cresterea gradului de 
confort si atractivitate turistica.  
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii); 
2. Obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinerea avizelor prevazute in Certificatul 
de urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare 
a proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si Detalii de 
Executie; obtinere autorizatie de construire (in 
cazul in care aceste documente nu au fost 
elaborate in etapa de pregatire a proiectului); 
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2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si  programului de 
finantare.  

5.1 Sursa de finantare nr.1 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; 
Prioritatea de investitii 7.1:Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a 
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, 
care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice. 
Investia este asimilata conceptului de dezvoltare 
a infrastructurii de recreere pentru turismul 
balnear.  
Dată fiind importanța resurselor balneare, se va 
acorda prioritate la finanțare acelor proiecte 
care se implementează în stațiuni turistice şi 
balneare, climatice și balneoclimatice, conform 
prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. Municipiul Mangalia si 
arealul corespunzator: Saturn, Venus, Cap 
Aurora, Jupiter, Neptun si Olimp au statut de 
statiune balneara si balneoclimatica, conform 
anexei nr. 1 pozitia nr. 6 la HG 1072/2013 
pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 
1016/2011 privind acordarea statutului de 
statiune balneara si balneoclimatica pentru 
unele localitati si areale care dispun de factori 
naturali de cura.  

5.2 Sursa de finantare nr.2 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară nr. 9 – Sprijinirea regenerarii 
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economice si sociala a comunitatilor 
defavorizate din mediul urban; 9.1 – Dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. 
Pentru promovarea investitiei in cadrul acestei 
prioritati a POR, Municipiul Mangalia trebuie sa 
faca parte din cadrul unui Grup de Actiune 
Locala constituit din reprezentanti ai 
autoritatilor publice locale, ai institutiilor, ai 
mediului de afaceri local, ai societatii civile, 
etc.  
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 9.1, 
drept pentru care detaliile privind eligbilitatea 
acestei investitii vor fi analizate dupa 
publicarea Ghidului. . 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 5.000.000 Euro   
si pentru sursa 2 

 
7 Documente justificative 

esentiale 
1. Documentatia tehnico-economica (Expertiza 
tehnica, Documentatie de Avizare a Lucrarilor 
de Interventii; proiect tehnic si detalii de 
executie – daca exista), elaborate conform 
HG.28/2008. Devizul general defalcat pe 
cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile; 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista) insotit 
de avizele prevazute in cadrul acestuia; 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI; 
 
5. Plan de marketing (specific pentru sursa de 
finantare nr. 1); 
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6. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare; 
 
7. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului);  
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
8.Documente privind susţinerea investiţiei din 
partea entităţilor locale(specific pentru sursa 
de finantare nr. 1): 
• documentaţia supusă consultării publice 
(fişă de proiect) şi dovada respectării termenului 
de 30 de zile (comunicat de presă), prin care a 
fost adus la cunosţiinţa opiniei publice proiectul 
care se doreşte a fi realizat; 
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• Minuta întâlnirii realizate împreună cu 
entităţile implicate în dezvoltarea locală 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) pentru 
constientizarea, acordul şi susţinerea cu 
investiţii a proiectului propus de solicitant; 
• Acordul de principiu al entităţilor 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) implicate în 
dezvoltarea locală. 
 
9.  Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
să reiasă că proiectul de investiţii se 
implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
balneoclimatice, conform prevederilor legale; 
 
10. Registrul local al spatiilor verzi; 
 
11.Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial şi indicatori Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile (specifice sursei 
de finantare nr.1): 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi 
amenajarea terenului: - în limita a 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului,  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului, 
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3. Cheltuieli pentru servicii - eligibilie in limita 
a 7% din valoarea totală a proiectului: 
elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii 
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor; 
proiectarea şi asistenţa tehnică pe perioada de 
execuţie a lucrărilor ; elaborarea tuturor fazelor 
de proiectare; managementul proiectului şi 
diriginţie de şantier; serviciile de 
consultanţă/asistenţă juridică în scopul 
elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau 
aplicării procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, dacă este cazul ; servicii de 
publicitate și informare aferente in limita 
maximă de 10.000 lei; servicii de audit financiar 
extern in limita maxima a 5 000 lei lunar , 

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări 
aferente investiţiei de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj : cheltuieli cu 
reabilitarea/ modernizarea infrastructurii 
rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului în 
staţiuni balneare, climatice şi 
balneoclimatice;cheltuielile cu 
crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor 
pentru bicicliști, trotuarelor; Cheltuieli 
efectuate pentru activități de marketing și 
promovare turistică ale obiectivului finanțat, 

5. Alte cheltuieli: organizarea de santier, 
diverse si neprevazute – in limita a 10% din 
lucrari, cota ISC si CSC. 

 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, cheltuieli financiare; contribuţia în 
natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care 
aceasta nu se poate recupera in temeiul 
legislatiei nationale privind TVA;  
 
NOTA! Eligibilitatea cheltuielilor specifice 
sursei de finantare nr. 2 va putea fi analizata in 
detaliu dupa publicarea Ghidului Solicitantului – 
Conditii specifice de accesare a finantarii din 
POR 9.1.  

 
FISA DE PROIECT 
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1 TITLUL PROIECTULUI CREARE SI DOTARE CAMPUS PREUNIVERSITAR 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA  

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Creșterea relevanței  
învățământului preuniversitar in relație cu piața 
forței de muncă și sectoarele economice 
competitive. 
Obiective specifice: Reabilitarea infrastructurii 
educationale existenta si neutilizata la nivelul 
UAT Mangalia in vederea transformarii acesteia 
in campus preuniversitar. 
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Infrastructura educațională este esențială pentru 
construirea de abilități sociale, dezvoltarea 
competenţelor profesionale și a capacității de 
integrare socio-profesională. Analizele socio-
economice evidențiază relația cauzală între 
nivelul de dezvoltare a capacităților forței de 
muncă și starea infrastructurii (existența 
spațiilor și dotărilor adecvate) în care se 
desfășoară procesul de educaţie la nivel 
superior. Proiectul are ca scop realizarea 
condiţiilor pentru o pregătire profesională de 
calitate şi relevantă pentru nevoile pieţei 
muncii, adaptate nivelului de dezvoltare 
tehnologică şi cerinţelor specifice sectoarelor 
economice. 
Actualmente in Municipiul Mangalia exista 
infrastructura educationala (cladiri de scoli, 
liceu) neutilizata, urmare a procesului de 
reorganizare a sistemului educațional și de 
comasare a școlilor/liceelor sub tutela unei 
unități de învățâmânt mai importante.Astfel, 
aceste cladiri pot fi reabilitate/modernizate si 
dotate corespunzator pentru a asigura 
functionalitatea unui campus preuniversitar la 
nivelul Municipiului.  
 
Activitati specifice proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(Expertiza tehnica, Audit Energetic, 
Documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii, Memoriu justificativ privind 
achizitia de dotari specifice activitatii 
educationale la nivel superior). 
2. Obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
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la faza DTAC.  
3. Obtinere avizelor prevazute in Certificatul de 
urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
3. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire. 
4. Derularea tuturor demersurilor pentru 
obtinerea avizelor/autorizatiilor/ acreditarilor 
specifice invatamantului superior. 
5. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului. 
6. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant. 
7. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier. 
8. Receptia la terminarea lucrarilor . 
9. Receptia cantitativa si calitativa a dotarilor 
specifice . 
10. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5.1 Sursa de finantare nr.1 Bugetul Local al Municipiului Mangalia 
Surse financiare provenite din cadrul unui 
parteneriat public-privat incheiat intre 
Municipiul Mangalia si universitati private 
acreditate, ONG/uri, etc. 

5.2 Sursa de finantare nr.2 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale; Prioritatea de investitii 
10.1:Investițiile în educație și formare, inclusiv 
în formare profesională pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare. 
 
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista aprobat si publicat ghidul 
specific accesarii finantarii nerambursabile din 
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POR 10.1. Conform Anexei nr. 10.1  - Axe 
prioritare, obiective tematice, priorități de 
investiție, potențiali beneficiari, indicatori POR 
2014-2020la Ghidul Solicitantului – Conditii 
generale de accesare a finantarii din POR printre 
actiunile eligibile prezentate se regaseste si 
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare. Avand in vedere caracterul 
generic al acestei informatii, detaliile privind 
eligibilitatea unei astfel de investitii in cadrul 
POR 10.1 pot fi analizate la momentul publicarii 
Ghidului Solicitatnului – Conditii specifice.  
 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 17.000.000 Euro (sursa de finantare 
nr.2) 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiu de 
Fezabilitate/ DALI, analiza cost-beneficiu; 
proiect tehnic si detalii de executie – daca 
exista), elaborate conform HG.28/2008. Devizul 
general defalcat pe cheltuieli eligibile si 
cheltuieli neeligibile. 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista) insotit 
de avizele prevazute in cadrul acestuia. 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI.  
 
5. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
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strategiei de dezvoltare. 
 
6. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului).  
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale. 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
7.  Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
să reiasă că proiectul de investiţii se 
implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
balneoclimatice, conform prevederilor legale. 
 
8. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
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patrimonial şi indicatori Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 
NOTA BENE! Avand in vedere faptul ca la 
momentul elaborarii prezentei fise de proiect 
nu exista elaborat, publicat si aprobat ghidul 
solicitantului – conditii specifice de accesare a 
finantarii nerambursabile din POR 10.1, lista 
documentelor justificative prezentata este 
generica si orientativa, aceasta suportand 
completari/modificari la momentul publicarii 
Ghidului.  

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi 
amenajarea terenului: - în limita a 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului,  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului, 

3. Cheltuieli pentru servicii , 

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări 
aferente investiţiei de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj, 

5. Alte cheltuieli: organizarea de santier, 
diverse si neprevazute, cota ISC si CSC. 

 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, cheltuieli financiare; contribuţia în 
natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care 
aceasta nu se poate recupera in temeiul 
legislatiei nationale privind TVA;  
Detaliile privind eligibilitatea cheltuielilor se 
vor regasi in ghidul solcitantului – conditii 
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specifice POR 10.1.  
 

FISA DE PROIECT 
 
1 TITLUL PROIECTULUI ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE – 

DOBROGEA II 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

SC RAJA SA in calitate de operator regional în 
domeniul alimentării populației cu apă potabilă 
și al epurării apelor uzate la nivelul UAT 
Mangalia; 
 
 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: imbunătăţirea calităţii şi 
accesului la infrastructura de apă şi apă uzată in 
UAT Mangalia. 
Obiective specifice: modernizarea și extinderea 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în 
UAT Mangalia. 
 

4 Sursa de finantare  PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA 
MARE, Obiectivul specific 3.2 Creşterea nivelului 
de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, 
precum şi a gradului de asigurare a alimentării 
cu apă potabilă a populaţiei. 
 

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI MANSARDARE BLOCURI DE LOCUIT 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA  
 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Crearea unui fond de locuinte 
la preturi accesibile. 
 
Obiective specifice: Construirea de locuinte la 
mansardele blocurilor, in Municipiul Mangalia. 
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Mansardarea bocurilor de locuit se adreseaza 
familiilor tinere, sarace, care nu au in 
proprietate nicio locuinta si care pot suporta 
costul substantial redus al locuintei tip 
mansarda. 
Activitati specifice: 
1. Elaborare expertiza tehnica si raport de audit 
energetic; 
2. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
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:Expertiza tehnica, Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii; Proiect tehnic si Detalii 
de executie; 
3. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC si Autorizatia de Construire. 
(pentru obtinerea unui punctaj suplimentar la 
criteriul aferent maturitatii proiectului este 
indicat sa se depuna Autorizatia de Construire 
impreuna cu procesul verbal de receptie al 
proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinerea avizelor prevazute in Certificatul 
de urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare 
a proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
4. Obtinerea acordului proprietarilor din 
blocurile ce vor fi mansardate; 
5. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
6. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
7. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
8. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
9. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului.  

5 Sursa de finantare  Bugetul local  
Investitia nu este elgibila in cadrul programelor 
cu finantare europeana nerambursabila. 

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA 
UAT MANGALIA- prin GRUPUL DE ACTIUNE 
LOCALA constituit din reprezentanti ai 
autoritatilor publice locale, ai institutiilor, 
mediului de afaceri local si societatea civila. 
 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Diminuarea inegalitatilor si 
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promovarea incluziunii sociale la nivelul UAT 
Mangalia . 
 
Obiective specifice: Construirea de locuinte 
sociale in sprijinul persoanelor vulnerabile din 
punct de vedere al excluziunii sociale. 
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Proiectul se adreseaza persoanelor vulnerabile la 
excluziune sociala: persoane cu nevoi speciale 
(cu diverse tipuri de dizabilitati), copii 
institutionalizati proveniti din centrele de 
plasament, copii aflati in stare de 
vulnerabilitate din cauza saraciei, persoane 
varstnice, etc. Scopul fundamental al proiectului 
vizeaza integrarea acestor persoane in 
comunitate. Astfel, persoanele cu dizabilitati 
sprijinite printr-o locuinta sociala si incluse in 
programe de formare / orientare profesionala isi 
vor putea concentra atentia si motivatia spre 
invatarea unei meserii pe care sa o practice in 
cadrul comunitatii. Prin intermediul locuintelor 
sociale copiii aflati in plasament sau 
institutionalizati pot fi reintegrati in familiile lor 
naturale, si, implicit in societate, oferindu-li-se 
sanse la un mediu de dezvoltare cat mai firesc. 
Familiile foarte sarace aflate in situatia de a nu-
si putea ingriji corespunzator copii pot beneficia 
de o locuinta sociala, asigurandu-se astfel 
prevenirea separarii copiilor de familie si sansele 
la o dezvoltare echilibrata si armonioasa.  
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(Studiu de Fezabilitate si analiza cost-beneficiu, 
memoriu tehnic justificativ privind dotarile 
specifice; Expertiza tehnica, Audit Energetic si 
Documentatie de Avizare a lucrarilor de 
interventii in cazul in care Locuintele sociale se 
vor amenaja in cladiri existente care necesita 
lucrari de reparatii/reabilitare/modernizare); 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avizelor prevazute in Certificatul de 
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urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire (in cazul in care aceste 
documente nu au fost elaborate in etapa de 
pregatire a proiectului). 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului. 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant. 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier. 
5. Receptia la terminarea lucrarilor. 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5.1 Sursa de finantare nr.1 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară nr.8 – Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale; 8.1 – Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului 
la serviciile  sociale, culturale și de recreare, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de colectivitățile locale. 
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 8.1; 
detalii cu privire la conditiile de eligibilitate ale 
proiectului vor putea fi analizate dupa aparitia 
Ghidului. 

5.2 Sursa de finantare nr.2 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară nr. 9 – Sprijinirea regenerarii 
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economice si sociala a comunitatilor 
defavorizate din mediul urban; 9.1 – Dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. 
Pentru promovarea investitiei in cadrul acestei 
prioritati a POR, Municipiul Mangalia trebuie sa 
faca parte din cadrul unui Grup de Actiune 
Locala constituit din reprezentanti ai 
autoritatilor publice locale, ai institutiilor, ai 
mediului de afaceri local, ai societatii civile, 
etc.  
NOTA! La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 8.1; 
detalii cu privire la conditiile de eligibilitate ale 
proiectului vor putea fi analizate dupa aparitia 
Ghidului. 

5.3 Sursa de finantare nr.3 Bugetul Local 
6 Valoare 

minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 17.000.000 Euro (sursa de finantare 
nr.1); 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 5.000.000 Euro (sursa de finantare 
nr.2). 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiu de 
Fezabilitate si/sau DALI, analiza cost-beneficiu; 
proiect tehnic si detalii de executie – daca 
exista), elaborate conform HG.28/2008. Devizul 
general defalcat pe cheltuieli eligibile si 
cheltuieli neeligibile. 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista) insotit 
de avizele prevazute in cadrul acestuia. 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de Fezabilitate 
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/ DALI.  
 
5. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare. 
 
6. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului).  
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale. 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 
7.  Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
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să reiasă că proiectul de investiţii se 
implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
balneoclimatice, conform prevederilor legale. 
 
8. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial şi indicatori Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 
NOTA BENE! Avand in vedere faptul ca la 
momentul elaborarii prezentei fise de proiect 
nu exista elaborat, publicat si aprobat ghidul 
solcitantului – conditii specifice de accesare a 
finantarii nerambursabile din POR 8.1 si POR 
9.1, lista documentelor justificative prezentata 
este orientativa, aceasta suportand 
completari/modificari la momentul publicarii 
Ghidului.  

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi 
amenajarea terenului: - în limita a 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului,  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului, 

3. Cheltuieli pentru servicii , 

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări 
aferente investiţiei de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj, 

5. Alte cheltuieli: organizarea de santier, 
diverse si neprevazute, cota ISC si CSC. 

 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 



	  

 Page | 202	  

asigurare, cheltuieli financiare; contribuţia în 
natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care 
aceasta nu se poate recupera in temeiul 
legislatiei nationale privind TVA;  
 
Detaliile privind eligibilitatea cheltuielilor se 
vor regasi in ghidul solicitantului – conditii 
specifice POR 8.1 si POR 9.1.  

 
 
 
 
 

FISA DE PROIECT 
 
1 TITLUL PROIECTULUI CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU PENTRU 

PERSOANE VARSTNICE 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA  
 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Diminuarea riscului de 
excluziune sociala pentru persoanele varstnice 
din Municipiul Mangalia. 
 
Obiective specifice: Construirea si dotarea unui 
centru specializat in furnizarea de servicii 
adaptate nevoilor persoanelor in varsta. 
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Nevoile sociale ale persoanelor varstnice sunt 
din ce in ce mai acute in contextul actual. Orice 
interventie de sprijin in sensul multiplicarii si 
modernizarii serviciilor sociale pentru aceasta 
categorie de persoane este absolut necesara 
pentru implementarea unor politici locale 
eficiente, concentrate pe crearea si mentinerea 
unui stil de viata sanatos si activ la nivelul 
populatiei. Centrul pentru Persoane Varstnice 
intr-o comunitate locala are realmente un aport 
fundamental in imbunatatirea calitatii vietii 
seniorilor, care, in general se confrunta cu 
probleme generate de izolare si excluziune.  

O astfel de investitie initiata de o autoritate 
publica locala trebuie abordata din 2 
perspective: 

1) Centrul de Batrani cu componenta 
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rezindentiala. Aceasta investitie presupune 
strict crearea unei infrastructuri adecvate si 
furnizarea de servicii (asistenta medicala 
primara, cazare si masa, consiliere, etc) pentru 
un grup restrans de beneficiari, tradus in 
capacitatea de cazare a facilitatii.  

2) Centrul de Batrani fara componenta 
rezidentiala, gandit ca un Centru de zi pentru 
asistenta sociala integrata a persoanelor in 
varsta. O astfel de investitie se adreseaza unui 
numar mult mai mare de beneficiari iar gama 
serviciior de asistenta sociala oferite poate fi 
mult mai complexa si cu efecte pozitive pe 
termen lung referitoare la imbatranirea activa. 
Intr-un astfel de centru se pot realiza: activităţi 
de petrecere a timpului în grup, masă caldă, 
consiliere psihologică, terapie de recuperare, 
îngrijire personală şi supraveghere, activitati de 
orientare profesionala pentru seniori, activităţi 
de promovare a unui stil de viaţă sănătos,  activ 
şi menţinerea sănătăţii etc. 

Politicile europene si nationale privind serviciile 
sociale impun ca tinta pentru anul 2020 
reducerea numarului de beneficiari ai serviciilor 
sociale de tip rezidential. Noile orientari insista 
pe centrele de asistenta sociala de zi, in 
mijlocul comunitatilor, pentru o integrare 
eficienta. Astfel, sursele de finantare 
nerambursabila din fonduri europene pot fi 
utilizate pentru cea de-a doua abordare, in timp 
ce investitia intr-un Centru de Batrani cu 
componenta rezindentiala poate fi realizata cu 
fonduri de la bugetul local sau cu fonduri 
provenite dintr-un parteneriat public-privat. 

Activitati de pregatire a proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(Studiu de fezabilitate si analiza cost-beneficiu, 
sau Documentatie pentru avizarea Lucrarilor de 
Interventii, Expertiza tehnica, audit energetic, 
memoriu tehnic justificativ privind dotarile 
specifice serviciilor sociale furnizate – asistenta 
medicala primara, masa calda, terapie de 
recuperare, etc); 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
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suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avizelor prevazute in Certificatul de 
urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009; 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si obtinere 
autorizatie de construire (in cazul in care aceste 
documente nu au fost elaborate in etapa de 
pregatire a proiectului); 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier; 
5. Receptia la terminarea lucrarilor; 
6. Receptia calitativa si cantitativa a dotarilor, 
punerea in functiune a echipamentelor; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5.1 Sursa de finantare nr.1 
pentru Investitia cu 
componenta 
rezindentiala 
 

Bugetul local  

5.2 Sursa de finantare nr.2 
pentru Investitia fara 
componenta 
rezindentiala 
 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară nr.8 – Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale; 8.1 – Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
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incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului 
la serviciile  sociale, culturale și de recreare, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de colectivitățile locale. 
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 8.1; 
conditiile de eligibilitate in detaliu pot fi 
analizate dupa aparitia Ghidului. 

5.3 Sursa de finantare nr.3 
- pentru Investitia fara 
componenta 
rezindentiala 
 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară nr. 9 – Sprijinirea regenerarii 
economice si sociala a comunitatilor 
defavorizate din mediul urban; 9.1 – Dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. 
Pentru promovarea investitiei in cadrul acestei 
prioritati a POR, Municipiul Mangalia trebuie sa 
faca parte din cadrul unui Grup de Actiune 
Locala constituit din reprezentanti ai 
autoritatilor publice locale, ai institutiilor, ai 
mediului de afaceri local, ai societatii civile, 
etc.  
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 
9.1.conditiile de eligibilitate in detaliu pot fi 
analizate dupa aparitia Ghidului. 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 17.000.000 Euro (sursa de finantare 
nr.2); 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 5.000.000 Euro (sursa de finantare 
nr.3). 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiu de 
Fezabilitate, analiza cost-beneficiu sau 
Documentatie pentru Avizarea lucrarilor de 
interventii, Expertiza tehica, Audit energetic; 
proiect tehnic si detalii de executie – daca 
exista), elaborate conform HG.28/2008. Devizul 
general defalcat pe cheltuieli eligibile si 
cheltuieli neeligibile; 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista) insotit 
de avizele prevazute in cadrul acestuia; 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
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procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI; 
 
5. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare; 
 
6. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului).  
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale. 
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c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
7.  Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
să reiasă că proiectul de investiţii se 
implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
balneoclimatice, conform prevederilor legale. 
 
8. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial şi indicatori Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 
bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 
NOTA BENE! Avand in vedere faptul ca la 
momentul elaborarii prezentei fise de proiect 
nu exista elaborat, publicat si aprobat ghidul 
solcitantului – conditii specifice de accesare a 
finantarii nerambursabile din POR 8.1 si 9.1, 
lista documentelor justificative prezentata este 
orientativa, aceasta suportand 
completari/modificari la momentul publicarii 
Ghidului.  

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi 
amenajarea terenului: - în limita a 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului,  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului, 
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3. Cheltuieli pentru servicii , 

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări 
aferente investiţiei de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj, 

5. Alte cheltuieli: organizarea de santier, 
diverse si neprevazute, cota ISC si CSC. 

 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, cheltuieli financiare; contribuţia în 
natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care 
aceasta nu se poate recupera in temeiul 
legislatiei nationale privind TVA;  
 
Detaliile privind eligibilitatea cheltuielilor vor 
fi disponibile dupa publicarea Ghidurilor 
Solicitantului – conditii specifice POR 8.1 si POR 
9.1 . 

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI CONSTRUIRE SI DOTARE CRESA 
2 Entitatea responsabila 

cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA  
 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Creșterea gradului de 
participare la nivelul educaţiei timpurii pentru 
populatia Municipiului Mangalia. 
 
Obiective specifice: Infiintarea si dotarea unei 
crese in Municipiul Mangalia. 
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Nivelul de educație reprezinta un factor 
determinant pentru dezvoltarea durabila a 
comunitatilor, acesta influentand in mod 
esential activitatea economică și 
productivitatea, precum și mobilitatea forţei de 
muncă, creând premisele, pe termen lung 
pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și 
de calitate a vieții. Având în vedere tendințele 
demografice negative, profilul educațional al 
populației este o condiție esențială pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza 
însă fără o infrastructură adecvată si 
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corespunzătoare a ciclurilor educaționale.  
Construirea si dotarea corespunzatoare a unei 
Crese in Municipiul Mangalia raspunde nevoilor 
sociale existente in comunitate referitoare la 
lipsa de spatii educationale specifice educatiei 
timpurii in care copii cu varste intre 0 si 3 ani sa 
beneficieze de asistenta educationala 
specializata si adaptata varstei lor, oferind 
oportunitatea parintilor, in special mamelor sa 
revina mai devreme in campul muncii. O astfel 
de investitie are efecte pozitive pe termen 
mediu si lung astfel: contribuie la cresterea 
calității și a atractivității educației, determina 
creșterea ratei de participare la nivelul 
educatiei timpurii, sprijina familiile cu copii, 
stimuleaza natalitatea si creaza oportunitati 
pentru degrevarea sistemului de indemnizatii 
pentru cresterea copilului. 
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(Studiu de fezabilitate si analiza cost-beneficiu, 
memoriu tehnic justificativ privind dotarile 
specifice pentru educatia timpurie, etc); 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinerea avizelor prevazute in Certificatul 
de urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare 
a proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009; 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si Detalii de 
Executie; obtinere autorizatie de construire (in 
cazul in care aceste documente nu au fost 
elaborate in etapa de pregatire a proiectului); 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
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3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier. 
5. Receptia la terminarea lucrarilor; 
6. Receptia cantitativa si calitativa a dotarilor 
specifice educatiei timpurii; receptia punerii in 
functiune pentru echipamente; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5.1 Sursa de finantare nr.1 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale; Prioritatea de investitii 10.1:1 
Investițiile în educație și formare, inclusiv în 
formare profesională pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare. 
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 
10.1; detaliile cu privire la conditiile de 
eligibilitate aferente proiectului vor putea fi 
analizate dupa aparitia Ghidului. 
 

5.2 Sursa de finantare nr.2 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară nr. 9 – Sprijinirea regenerarii 
economice si sociala a comunitatilor 
defavorizate din mediul urban; 9.1 – Dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. 
Pentru promovarea investitiei in cadrul acestei 
prioritati a POR, municipiul Mangalia trebuie sa 
faca parte din cadrul unui Grup de Actiune 
Locala constituit din reprezentanti ai 
autoritatilor publice locale, ai institutiilor, ai 
mediului de afaceri local, ai societatii civile, 
etc.  
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 9.1; 
detaliile cu privire la conditiile de eligibilitate 
aferente proiectului vor putea fi analizate dupa 
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aparitia Ghidului. 
 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata. 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 17.000.000 Euro (sursa de finantare 
nr.1); 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 5.000.000 Euro (sursa de finantare 
nr.2). 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Studiu de 
Fezabilitate, analiza cost-beneficiu; proiect 
tehnic si detalii de executie – daca exista), 
elaborate conform HG.28/2008. Devizul general 
defalcat pe cheltuieli eligibile si cheltuieli 
neeligibile. 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista) insotit 
de avizele prevazute in cadrul acestuia. 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
/ DALI.  
 
5. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare. 
 
6. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
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pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului).  
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale. 
c) Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
7.  Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
să reiasă că proiectul de investiţii se 
implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
balneoclimatice, conform prevederilor legale. 
 
8. Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 
financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial şi indicatori Execuție bugetara (anul 
fiscal precedent depunerii cererii de finantare) - 
acolo unde metodologia impune calcularea de 
indicatori trimestriali se va realiza o medie 
aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal și se 
vor atașa indicatorii execuției bugetare pe 
bilanturile  trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 
31.12) - Indicatorii cu privire la executia 



Page | 
213	  

	  

	  

bugetelor locale , prevazuti in Anexa nr. 2 la 
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru 
aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 
NOTA BENE! Avand in vedere faptul ca la 
momentul elaborarii prezentei fise de proiect 
nu exista elaborat, publicat si aprobat ghidul 
solcitantului – conditii specifice de accesare a 
finantarii nerambursabile din POR 10.1 si 9.1, 
lista documentelor justificative prezentata este 
orientativa, aceasta suportand 
completari/modificari la momentul aparitiei 
Ghidurilor.  

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile (specifice sursei 
de finantare nr.1): 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi 
amenajarea terenului: - în limita a 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului,  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului, 

3. Cheltuieli pentru servicii  

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări 
aferente investiţiei de bază, incluisv 
echipamente cu montaj 

5. Alte cheltuieli: organizarea de santier, 
diverse si neprevazute, cota ISC si CSC. 

 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, cheltuieli financiare; contribuţia în 
natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care 
aceasta nu se poate recupera in temeiul 
legislatiei nationale privind TVA;  
 
Detaliile privind eligibilitatea cheltuielilor se 
vor regasi in ghidul solcitantului – conditii 
specifice POR 10.1 si 9.1.  

 
FISA DE PROIECT 

 
1 TITLUL PROIECTULUI REABILITARE SI MODERNIZARE ALEE DE 

PROMENADA CAP AURORA 
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2 Entitatea responsabila 
cu implementarea 
proiectului 

UAT MANGALIA  
- ca stațiune turistica definita conform legii HG 
852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi 
criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu 
modificările şi completările ulterioare – Anexa 5 
– pozitia 21 – Mangalia si pozitia 23 – Neptun – 
Olimp. 
 
(sau) 
- prin GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA constituit din 
reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai 
institutiilor, mediului de afaceri local si 
societatea civila; 
 

3 Obiectivele proiectului Obiectiv general: Revitalizarea Municipiului 
Mangalia  ca statiune turistica si 
balneoclimaterica. 
Obiective specifice: Reabilitarea si 
modernizarea aleei de promenda din statiunea 
Cap Aurora. 
 

4 Descriere generala si 
Principalele activitati 
ale proiectului 

Sudul litoralului romanesc se defineste pe raza 
administrativa a Municipiului Mangalia, inclusiv 
statiunile aferente. Aceasta pozitia strategica 
(aproximativ 9 km de coasta) alaturi de 
resursele naturale balneoclimatice si resursele 
antropice (monumente istorice, infrastructura 
urbana, balneoclimatica) reprezinta factorii 
importanti care mentin anual un fenomen 
turistic intens cu un potential urias pentru 
progresul durabil al comunitatii in plan economic 
si social, progres abordat din perspectiva 
judeteana, regionala si nationala. Astfel, pentru 
atragerea unui numar cat mai mare de turisti 
(proveniti din turismul estival sau din turismul 
terapeutic/balneoclimatic ori diverse nise 
turistice: turism educativ, turism gastronomic, 
tursimul de weekend, etc) se impun investitii in 
infrastructura publica urbana care sa creasca 
gradul de confort al acestora pe perioada 
sejurului.  Orice investitie menita sa 
imbunatateasca, sa modernizeze, sa perfomeze 
infrastructura si serviciile intr-o zona turistica 
reprezinta un pas esential in procesul de 
dezvoltare pentru ca asigura cadrul si contextul 
necesar vitalitatii si dinamicii unui mediu de 
afaceri eficient in plan economic, capabil sa 
echilibreze piata fortei de munca si sa creasca 
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gradul de ocupare.  
Aleea de promenada din Cap Aurora reprezinta 
un spatiu pentru plimbare si acces la plaja, care, 
din pacate, pana in prezent nu a beneficiat de 
investitii consistente in reparatii/ intretinere si 
modernizare. Pentru Municipiul Mangalia si 
statiunile aferente, inclusiv Cap Aurora, 
declarate oficial prin legislatia nationala ca 
statiuni turistice si balneoclimatice, faptul ca 
insfrastructura de promenada si acces la plaja 
este degradata reprezinta o deficienta majora in 
procesul de atragere a turistilor. Este unanim 
recunoscut faptul ca turismul este intretinut si 
intensificat prin calitatea diverselor tipuri de 
infrastructura existenta in zonele turistice si de 
calitatea serviciilor oferite. Infrastructura si 
serviciile sunt interconectate. O infrastructura 
deficitara, degradata, neatractiva reprezinta un 
motiv important pentru lipsa de interes a 
turistilor, investitorilor, operatorilor economici, 
furnizori de servicii specializate in turism sau 
conexe acestuia. Tocmai de aceea amenajarea si 
modernizarea aleii de promenada din Cap Aurora 
este o investitie absolut necesara care confera 
vizibilitate si atractivitate pentru turisti si 
creaza un context prielnic investitiilor private in 
infrastructura de cazare si servicii conexe 
turismului estival si/sau balneoclimatic.  
 
Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
1. Elaborare documentatii tehnice in 
conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
(expertiza tehnica, Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii, analiza cost-beneficiu); 
2. obtinerea Certificatului de urbanism eliberat 
la faza DTAC. (pentru obtinerea unui punctaj 
suplimentar la criteriul aferent maturitatii 
proiectului este indicat sa se depuna Autorizatia 
de Construire impreuna cu procesul verbal de 
receptie al proiectului tehnic autorizat); 
3. Obtinere avizelor prevazute in Certificatul de 
urbanism, inclusiv Decizia etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecția mediului în 
conformitate cu HG nr. 445/2009. 
 
Activitati dupa semnarea contractului de 
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finantare nerambursabila: 
1. Elaborare proiect tehnic si Detalii de Executie 
;  obtinere autorizatie de construire (in cazul in 
care aceste documente nu au fost elaborate in 
etapa de pregatire a proiectului). 
2. Organizarea si derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru atribuirea contractelor 
de lucrari/furnizare/prestari servicii necesare 
implementarii corespunzatoare a proiectului; 
3. Activitati premergatoare executiei lucrarilor : 
anuntarea ISC privind inceperea executiei 
lucrarilor, predarea / primirea amplasamentului 
si trasarea lucrarilor, emiterea ordinului de 
incepere si transmiterea acestuia catre 
executant; 
4. Executia propriu-zisa a lucrarilor si 
monitorizarea acesteia din punct de vedere 
calitativ si cantitativ prin dirigintele de santier. 
5. Receptia la terminarea lucrarilor ; 
6. Publicitate si informare in scopul asigurarii 
vizibilitatii proiectului si programului de 
finantare.  

5.1 Sursa de finantare nr.1 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; 
Prioritatea de investitii 7.1:Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a 
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, 
care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice. 
Investia este asimilata conceptului de dezvoltare 
a infrastructurii de agrement si recreere pentru 
turismul balnear.  
Dată fiind importanța resurselor balneare, se va 
acorda prioritate la finanțare acelor proiecte 
care se implementează în stațiuni turistice şi 
balneare, climatice și balneoclimatice, conform 
prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. Municipiul Mangalia si 
arealul corespunzator: Saturn, Venus, Cap 
Aurora, Jupiter, Neptun si Olimp au statut de 
statiune balneara si balneoclimatica, conform 
anexei nr. 1 pozitia nr. 6 la HG 1072/2013 
pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 
1016/2011 privind acordarea statutului de 
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statiune balneara si balneoclimatica pentru 
unele localitati si areale care dispun de factori 
naturali de cura.  

5.2 Sursa de finantare nr.2 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
Axa prioritară nr. 9 – Sprijinirea regenerarii 
economice si sociala a comunitatilor 
defavorizate din mediul urban; 9.1 – Dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. 
Pentru promovarea investitiei in cadrul acestei 
prioritati a POR, muncipiul Mangalia trebuie sa 
faca parte din cadrul unui Grup de Actiune 
Locala constituit din reprezentanti ai 
autoritatilor publice locale, ai institutiilor, ai 
mediului de afaceri local, ai societatii civile, 
etc.  
NOTA!La momentul elaborarii prezentei fise de 
proiect nu exista publicat ghidul specific 
accesarii finantarii nerambursabile din POR 9.1; 
detaliile cu privire la conditiile de elgibilitate 
ale proiectului vor putea fi analizate dupa 
aparitia Ghidului. 

6 Valoare 
minima/maxima proiect 
conform sursei de 
finantare identificata. 

• valoarea minimă totală a investiției este 
de 100.000 euro  si valoarea maxima este 
de 5.000.000 Euro . 

7 Documente justificative 
esentiale 

1. Documentatia tehnico-economica (Expertiza 
tehnica, Documentatie de Avizare a Lucrarilor 
de Interventii; proiect tehnic si detalii de 
executie – daca exista), elaborate conform 
HG.28/2008. Devizul general defalcat pe 
cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile. 
 
2. Certificatul de urbanism eliberat la faza DTAC 
(si Autorizatia de construire daca exista) insotit 
de avizele prevazute in cadrul acestuia. 
 
3. Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de la autoritatea pentru 
protecția mediului în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului: - 
etapa de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului. 
 
4. Hotararea Consiliului Local de Aprobare a 
Indicatorilor Tehnico-Economici cu anexa privind 
Descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate 
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/ DALI.  
 
5. Plan de marketing (specific pentru sursa de 
finantare nr. 1).  
 
6. Strategia de Dezvoltare Locala  din care face 
parte proiectul. (proiectul se va puncta 
suplimentar dacă este parte a unei strategii de 
dezvoltare locala). În acest caz se va anexa 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a 
strategiei de dezvoltare. 
 
7. Documente privind dreptul de proprietate 
asupra terenului. Hotărârea Consiliului Local  
privind proprietatea publică privată asupra 
terenului şi/sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi administrarea judiciară, 
pentru a demonstra că solicitantul eligibil este 
proprietarul/administratorul legal, în copie; sau 
Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul 
Oficial al României privind proprietatea publică 
asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform 
prevederilor Codului Civil şi ale Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si completările 
ulterioare (extras din Monitorul Oficial al 
Romaniei, inclusiv anexele relevante). De 
asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:  
 
 a)Documentele cadastrale şi înregistrarea 
imobilelor în registre (extras de carte funciară 
din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea), în copie și în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului); 
b) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru 
imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să 
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 
c)Plan al situației propuse pentru realizarea 
investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
8.Documente privind susţinerea investiţiei din 
partea entităţilor locale(specific pentru sursa 
de finantare nr. 1) 
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• documentaţia supusă consultării publice 
(fişă de proiect) şi dovada respectării termenului 
de 30 de zile (comunicat de presă), prin care a 
fost adus la cunosţiinţa opiniei publice proiectul 
care se doreşte a fi realizat. 
• Minuta întâlnirii realizate împreună cu 
entităţile implicate în dezvoltarea locală 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) pentru 
constientizarea, acordul şi susţinerea cu 
investiţii a proiectului propus de solicitant. 
• Acordul de principiu al entităţilor 
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii 
civile, mediul de afaceri, etc.) implicate în 
dezvoltarea locală. 
 
9.  Documente ale planului urbanistic general 
şi/sau planului urbanistic zonal si regulamentul 
local aferent acestuia, în conformitate cu 
prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare din care 
să reiasă că proiectul de investiţii se 
implementează în interiorul unei staţiuni 
turistice, balneare, climatice sau 
balneoclimatice, conform prevederilor legale. 
 
10. Ultimul Bilanţ contabil vizat de 
Administraţia financiară, inclusiv contul de 
rezultat patrimonial şi indicatori Execuție 
bugetara (anul fiscal precedent depunerii cererii 
de finantare) - acolo unde metodologia impune 
calcularea de indicatori trimestriali se va realiza 
o medie aritmetică a acestora pe întreg anul 
fiscal și se vor atașa indicatorii execuției 
bugetare pe bilanturile  trimestriale (31.03, 
30.06, 30.09, 31.12) - Indicatorii cu privire la 
executia bugetelor locale , prevazuti in Anexa 
nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 
“pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. 
(2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale. 

8 Cheltuieli eligibile / 
neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile (specifice sursei 
de finantare nr.1): 

1.Cheltuieli pentru obţinerea imobilului şi 
amenajarea terenului: - în limita a 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului,  
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2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului, 

3. Cheltuieli pentru servicii - eligibilie in limita 
a 7% din valoarea totală a proiectului: 
elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii 
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor; 
proiectarea şi asistenţa tehnică pe perioada de 
execuţie a lucrărilor ; elaborarea tuturor fazelor 
de proiectare; managementul proiectului şi 
diriginţie de şantier; serviciile de 
consultanţă/asistenţă juridică în scopul 
elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau 
aplicării procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, dacă este cazul ; servicii de 
publicitate și informare aferente in limita 
maximă de 10.000 lei; servicii de audit financiar 
extern in limita maxima a 5 000 lei lunar , 

4. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări 
aferente investiţiei de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj : cheltuieli cu 
reabilitarea/ modernizarea infrastructurii 
rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului în 
staţiuni balneare, climatice şi 
balneoclimatice;cheltuielile cu 
crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor 
pentru bicicliști, trotuarelor; Cheltuieli 
efectuate pentru activități de marketing și 
promovare turistică ale obiectivului finanțat, 

5. Alte cheltuieli: organizarea de santier, 
diverse si neprevazute – in limita a 10% din 
lucrari, cota ISC si CSC. 

 
Cheltuieli neeligibile 
costurile de funcţionare şi întreţinere; costuri 
administrative; costuri de personal; prime de 
asigurare, cheltuieli financiare; contribuţia în 
natură; amortizarea; leasingul, amenzi, 
penalitati, TVA cu exceptia cazului in care 
aceasta nu se poate recupera in temeiul 
legislatiei nationale privind TVA.  

 

10 Dezvoltarea de parteneriate 
 
Prezenta strategie are la baza dezvoltarea de „punti” intre parteneri nationali si/sau 
internationali in vederea implementarii de proiecte care sa conduca la cresterea 
economica a municipiului. Aceste tipuri de parteneriate conduc la dezvoltarea de 
abordari noi si inovatoare pentru cresterea calitatii si relevantei ofertei de 
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produse/servicii pe piata din mun. Mangalia. Aceste parteneriate aduse in discutie vor fi 
realizate cu scopul dezvoltarii calitatii vietii pentru locuitorii municipiului, dar si cu 
scopul crearii de noi intreprinderi si forme asociative in vederea cresterii economiei 
locale si totodata a bugetului local. Astfel, prin prezenta strategie se propune crearea de 
parteneriate locale care sa aiba in vedere o dezvoltare unitara si de lunga durata, in 
domeniul social, protectiei mediului, apelor si padurilor, cultural-patrimonial si economic. 
 
Parteneriatul public-privat reprezintă un instrument de cooperare între autorităţile 
publice şi organizaţiile din cadrul sectorului privat, pentru realizarea de proiecte privind 
dezvoltarea locală. Dezvoltarea comunităților este un proces pe termen lung, care 
presupune, în mod normal, atât resurse financiare, cât și parteneriate locale durabile. În 
cadrul parteneriatelor, un rol fundamental îl joacă societatea civilă, recunoscută, 
neoficial, drept al treilea sector de bază cu influență pozitivă asupra statului și a pieței. 
 
Dezvoltarea comunităților locale nu vizează exclusiv factorii de decizie de la nivel 
central, regional sau național. Pentru a asigura dezvoltarea locala, este necesară 
mobilizarea tuturor părților interesate (autorități locale, organizații și reprezentanți ai 
societății civile) și, implicit, formarea unui parteneriat solid între acestea. Rolul 
parteneriatului ţine de expunerea principalelor provocări de la nivel local, stabilirea 
priorităților, identificarea soluțiilor de dezvoltare și aplicarea de măsuri și strategii 
integrate. 
 
Reperele globale de excelenţă impun formarea de parteneriate pe termen lung, între 
organizații de cercetare și firme, și colaborarea în jurul unor infrastructuri şi programe de 
cercetare de anvergură internaţională în domenii de frontieră ale ştiinţei și tehnologiei. 
 
Aceste parteneriate au scopul de a crea un mediu stimulativ pentru initiativa sectorului 
privat de a dezvolta proiecte precum: 

- proiecte cu scopul abordarii problematicii HORECA, prin care se doreste 
realizarea unei institutii de formare cu profil turistic, in asa fel incat in sezonul 
estival lipsa de personal sa nu mai fie o problema.  

- proiecte cu scopul crearii unui parc industrail in zona, prin care este abordata 
atat problematica concentrarii tuturor industriilor intr-un loc, dar si cea a 
surselor de venit ale bugetului local. Acest tip de parteneriat ar conduce la 
cresterea investitiilor in municipiu Mangalia.  

- parteneriate tip clustere, cu caracter inovativ al proiectului, si care are nevoie 
de un timp de incubare mai mare.  

De asemenea, prin dezvoltarea de parteneriate, mecanismele de piaţă vor stimula 
antreprenoriatul inovativ şi implicarea firmelor în activităţile economice noi.  
 
Realizarea de parteneriate in vederea dezvoltarii durabile a regiunilor este promovata 
prin accesarea de fonduri structurale nerambursabile, prin: 

- Programul Oerational Regional – Axa de finantare 9 – pentru care la momentul 
realizarii prezentei Strategii de Dezvoltare Locala nu este public niciun fel de 
document in ceea ce priveste eligibilitatea solicitantului sau criterii de evaluare 
si selectie a proiectelor. 

- Programul Operational Cercetare – Actiunea 1.1.1 – Clustere de inovare, care 
are ca scop cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare-inovare in cadrul 
clusterelor de inovare cresterea competitivitatii economice a clusterelor de 
inovare si crearea de noi locuri de munca. Prin aceasta axa de finantare se vor 
promova: 

a. Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati CD comune in clusterele de 

inovare si/sau modernizarea facilitatilor CD comune existente 

(departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare 



	  

 Page | 222	  

comune, care apartin clusterului, desi pot fi localizate fizic in cadrul unui 

sau unor partener/i din cadrul clusterului); 

b. Activitati de inovare in clustere (obtinerea, validarea si protejarea 

brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului, detasarea de 

personal cu inalta calificare, achizitia de servicii de consultanta in domeniul 

inovarii si achizitia de servicii de sprijinire a inovarii); 

c. Activitati de exploatare pentru sprijinirea functionarii clusterelor (animarea 

si promovarea clusterului, gestionarea instalatiilor clusterului, organizarea 

de programe de formare, ateliere, conferinte). 

Solicitantul este entitatea juridica unica ce reprezinta, administreaza si exploateaza un 

cluster de inovare din Romania (organizatia clusterului), inregistrata in Romania si 

constituita conform legislatiei relevante in vigoare ca asociatie sau fundatie in baza 

Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare, SAU un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a organizatiei 

clusterului sa participe la aceasta competitie in numele si pentru organizatia clusterului, 

caruia i se deleaga atributii de administrare si exploatare a clusterului, inregistrat in 

Romania si constituit conform legislatiei relevante in vigoare ca: i) Societate comerciala 

in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, sau Un solicitant/cluster de inovare poate depune 

un singur proiect in cadrul acestei competitii/cereri de propuneri de proiecte 

Categorii de activitati eligibile pentru finantare: 

A. Investitii in facilitati CD comune ale clusterului 

• achizitionarea de teren; 

• constructie/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinatie 

cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD; 

• achizitionarea de active fixe corporale pentru CD: cladiri si/sau spatii, instalatii, 

utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc; 

• achizitionarea de active fixe necorporale pentru CD; 

B. Activitati de inovare in cluster (eligibile daca si numai daca organizatia clusterului si 

solicitantul, acolo unde acesta e o entitate diferita, respecta definitia IMM) 

• obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale care apartin 

organizatiei clusterului; 

• detasarea de personal cu inalta calificare la solicitant; 

• achizitionarea de servicii de consultanta in domeniul inovarii; 

• achizitionarea de servicii de sprijinire a inovarii; 

C. Activitati de exploatare a clusterului 

• animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informatii si furnizarea 

sau directionarea serviciilor specializate si personalizate de sprijin pentru 

intreprinderi; 
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• promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi intreprinderi sau 

organizatii si pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate; 

• gestionarea instalatiilor apartinand clusterului de inovare; 

• organizarea de programe de formare, de ateliere si de conferinte pentru a sprijini 

schimbul de cunostinte si stabilirea de contacte, precum si cooperarea transnationala. 

Bugetul alocat competitiei este de 156 mil.lei. 

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 

4.500.000 lei si 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei daca proiectul contine activitati de 

inovare pentru cluster). 

Valoarea finantarii publice nerambursabile nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000 

euro sau, in cazul in care care proiectul contine activitati de inovare pentru cluster, 

echivalentul in lei a 5.000.000 euro. 

Durata proiectelor: maximum 60 de luni. 
 

- Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 5- Dezvoltarea Locala 
plasata sub responsabilitatea comunitatii, pentru care insa nu sunt publicate la 
mometul realizarii prezentei strategii documente oficiale.  

Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să contribuie la: 

• reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, 
cu accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de 
măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

• reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 
20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC 

Măsurile planificate vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-ţintă asumat în 
cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de 
sărăcie şi excluziune socială până în 2020, precum și la obiectivele asumate în domeniul 
ocupării forței de muncă, educației și al sănătății. 

- Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 4 – incluziune sociala si 
combaterea saraciei, pentru care la momentul realizarii prezentei cereri de 
finantare nu exista documente oficiale. 

Suma alocată totală: 

• 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 Euro 
rezervă de performanță 

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice: 

• reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, 
prin implementarea de măsuri integrate 

• reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate 
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• îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate prin 
susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (eincluziune) 

• reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit 
situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-
profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea 
integrării socio-profesionale 

Bibliografie	  
https://ecomareaneagra.wordpress.com/litoralul-‐romanesc/mangalia/.	  
http://www.speologie.org/pe%C5%9Ftera-‐movile.	  
http://www.mangalia.ro/padurea-‐comorova/.	  
http://www.financiarul.ro/2013/08/13/pestera-‐de-‐la-‐limanu-‐o-‐lume-‐straveche-‐si-‐plina-‐de-‐
mister/.	  
http://www.muzeulcallatis.ro/.	  
http://www.descopera.ro/descopera-‐in-‐romania/2621989-‐callatis-‐povestea-‐unei-‐cetati.	  
http://www.mangalia.ro/rezervatia-‐hagieni/.	  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Limanu.	  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moscheea_Esmahan_Sultan_din_Mangalia.	  
http://www.travelinconstanta.ro/ro/event/herghelia-‐mangalia.	  
http://wikitravel.org/ro/Mangalia.	  
http://www.alternativaonline.ca/StudiiPontice1211.html.	  
http://lnr-‐mangalia.ro/?page_id=258.	  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Portul_turistic_Mangalia.	  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvoarele_sulfuroase_submarine_de_la_Mangalia.	  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mangalia.	  
http://www.anpm.ro/documents/18093/2460589/Cap+IV+Raport+Constanta+2011+.pdf/e1
04f828-‐9649-‐4f8b-‐9036-‐77bf390cc7c9.	  
Directia	  Nationala	  der	  Statistici	  Constanta	  .	  	  
info	  pensiuni.	  http://www.infopensiuni.ro/cazare-‐mangalia/obiective-‐turistice-‐
mangalia/rezervatia-‐naturala-‐obanul-‐mare_4188.	  
INS	  TEMPO.	  	  
INS	  TEMPO.	  	  
	  
	  


