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Dragi constănțeni,

a trecut 1 an de când suntem împreună. A fost un an dens și aprig din 
multe puncte de vedere, în care ne-am concentrat activitatea în două 
direcții principale: muncă de organizare la interior și muncă de concepție 
și maturizare a marilor proiecte de care municipiul are urgentă nevoie.

Am făcut pași concreți în toate domeniile de activitate și am pregătit terenul pentru 
marile proiecte de infrastructură pe care Constanța le va implementa începând cu 
anul 2022. Nu am lăsat nimic la voia întâmplării și am curățat modul în care se face 
treabă în Primărie. În acest fel, am scăpat de practicile păguboase din trecut. 

În acest moment, vă asigur că orașul nostru se îndreaptă în direcția 
potrivită. Spun acest lucru cu toată responsabilitatea. Am identificat 
corect problemele cu care ne confruntăm și, după cum veți observa în 
paginile de mai jos, am acționat în consecință. Iar prin publicarea acestui 
raport de activitate anual, obicei pe care cei dinaintea mea nu l-au avut, 
trag speranța că veți observa o schimbare în bine a modului în care 
administrația publică din Constanța înțelege să îi respecte pe cetățeni.

Dragi prieteni, primul an de mandat a fost unul greu, nu ascund acest lucru. În 
același timp însă, mi-a oferit garanția că dacă rămânem uniți și facem lucrurile 
așa cum am promis și așa cum trebuie, Constanța va redeveni un oraș cu adevărat 
puternic, din toate punctele de vedere. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte, 
dar, după cum veți observa, se mișcă în direcția pe care ne-o dorim cu toții.

Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături și vă rog să 
aveți încredere și răbdare și de acum înainte.
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Capitolul 1  
eduCație și Cultură

Educația este baza pe care clădim viitorul comunității orașului nostru și niciun efort nu este 
prea mare pentru a construi și consolida o relație bună a elevilor cu procesul de instruire.

Susținerea educației și încurajarea performanței sunt prioritare pentru municipalitatea 
constănțeană și acest lucru se observă prin acțiunile administrației locale.

Pornind de la investițiile în infrastructura școlară, la sprijinul acordat unităților de învățământ 
pentru dotarea școlilor, grădinițelor, liceelor sau creșelor, la încurajarea și susținerea elevilor 
bursieri și a celor care fac performanță sau la sprijinirea familiilor prin acordarea de rechizite 
și transport școlar, toate acestea sunt investiții în viitorul comunității orașului nostru.

Pe raza municipiului Constanța sunt 98 de unități de învățământ preuniversitar de stat, 
48 de grădinițe, 26 de școli și 24 de licee și colegii pentru anul școlar 2021-2022.

11 unități de învățământ fac obiectul unor proiecte cu finanțare europeană aflate în implementare. Alte 
15 unități de învățământ se află în diverse stadii de pregătire a documentației pentru execuția lucrărilor.

Proiecte aflate în evaluare la Autoritatea de Management

• DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA CU ECHIPAMENTE IT 
ÎN CONTEXTUL COVID-19 (Programul Operațional Competitivitate 2014-2020) - Prin proiect 
vor fi dotate 50 unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța, cu 
echipamente IT necesare desfășurării învățământului online - Valoare totală = 50.255.311,02 lei
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• CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN 
MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN VEDEREA GESTIONĂRII VIRUSULUI SARS-COV-2 (Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020) - Prin proiect vor fi dotate 92 unităti de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța (inclusiv grădinițe), cu 
dispozitive și materiale de protecție sanitară. Valoare totală = 15.149.691,57 lei

Finanțare complementară

Din totalul de 275 de solicitări conforme și complete, înregistrate la nivelul compartimentului de 
specialitate, au fost finanțate 129 de solicitări pentru diferite necesități identificate de către unitățile 
de învățământ. Fondurile alocate de la bugetul local prin finanțare complementară pentru cheltuieli 
cu lucrări de reparații/servicii/achiziții/investiții sunt în valoare totală de 8.032.693,09 de lei. 

burse și stimulentul eduCațional
A fost mărit bugetul total pentru burse de la 15,060 milioane de 
lei în 2020 la 21,785 milioane de lei în acest an.

A fost acordat cel mai mare număr de burse oferite în ultimii 5 ani, ajungând la 20.680 de 
elevi în semestrul II, an 2020-2021 și la 17.137 de elevi în semestrul I, an 2021-2022.

Au fost premiați cu suma de 1.000 de lei 4 elevi care au obținut media 10 la Evaluarea 
Națională și cei 8 profesori care s-au ocupat de pregătirea acestora, precum și 2 elevi 
care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat și 5 profesori îndrumători. 

La data de 30.06.2021, în evidența Direcției Generale de Asistență Socială 
Constanța se aflau 7 copii beneficiari de stimulent educațional.
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reChizite
Primăria Constanța, prin Direcția Generală de 
Asistență Socială, a distribuit pachetele cadou: 
fiecare copil a primit o cutie personalizată, 
ghiozdan, penar, cărți pentru lecturi școlare și 
lecturi suplimentare, caiete, ustensile de scris și 
alte rechizite și produse de papetărie necesare 
desfășurării activităților creative și instructive de la 
clasă (de la plastilină, foarfece, hârtie creponată, 
acuarele pentru cei mici, la seturi geometrice și 
alte obiecte specifice pentru elevii mai mari).

În perioada 6 - 13 septembrie au fost distribuite:

• 8.097 pachete rechizite pentru preșcolari
• 12.798 pachete rechizite pentru clasele 0-IV
• 11.104 pachete rechizite pentru clasele V-VIII

biblioteCa online
Primăria Constanța a asigurat accesul elevilor la o bibliotecă online cu peste 
2.500 de cărți digitale în format audiobook, videobook sau ebook.  

Această bibliotecă le va oferi elevilor o experiență plăcută și modernă de interacțiune cu cărțile și va 
reprezenta și o adevărată bază de documentare școlară și de îmbogățire a cunoștințelor generale.

Biblioteca online va putea fi accesată prin telefon, tabletă, laptop sau calculator desktop, 
pe baza unor coduri unice de acces. Acestea vor fi transmise părinților prin intermediul 
cadrelor didactice responsabile (educatori, învățători și profesori diriginți).
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strategia Culturală a muniCipiului 
Constanța pentru perioada 2021-2031
 
Primul document strategic al municipalității în domeniul cultural a fost elaborat în urma 
unei largi consultări a mediilor culturale locale și cu implicarea activă a  reprezentanților 
acestora. Proiectul se află în momentul de față în proces de transparență decizională, în 
vederea adoptării acestuia prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța.

Prin acest document strategic sectorial, municipalitatea se angajează să sporească 
substanțial infrastructura culturală din municipiu, să creeze noi instituții de cultură, 
să sporească în mod predictibil bugetul alocat domeniului cultural, să diversifice 
și să multiplice platformele de acțiune și intervenție culturală, etc. 

Documentul prevede 58 de măsuri și acțiuni concrete, grupate în 7 direcții prioritare, 
iar implementarea acestuia se va realiza prin planuri anuale de acțiune.

Prin implementarea Strategiei culturale se are în vedere crearea premiselor necesare 
pentru ca municipiul Constanța să devină și să fie perceput, în spațiul cultural românesc și 
internațional, la orizontul anului 2031, drept capitala culturală estivală a României. 

evenimente Culturale
În anul 2021 au fost finanțate 11 evenimente din domeniul cultural în valoare totală 
de 2.226.780,53 lei, la care au participat aproximativ 20.000 de persoane.

În perioada 4 - 8 august 2021, publicul constănțean și turiștii s-au delectat cu „Sunset 
Sea-mphony”, ediția a V-a. În premieră, performanța orchestrei simfonice Bigg Dimm a’Band 
din Cluj a fost completată cu o interpretare vocală oferită de grupul pop opera Ad Libitum 
Voices. Concertele au avut loc în Parcul Arheologic și pe faleza Cazinoului din Constanța.

Un proiect cultural inedit, „Dance Sea-mphony 2021” a adus, în perioada 12 - 29 august 
2021, pe faleza Cazinoului din Constanța spectacole coregrafice de excepție.

„Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța 2021”, ediția 
a VI-a, a avut loc în perioada 19 - 22 august 2021. Proiectul cultural s-a desfășurat 
în aer liber în Parcul Carol I din Constanța și la Teatrul de Stat Constanța.

Cea de-a III-a ediție a evenimentului „Seri de Teatru și Muzică la Pontul Euxin” s-a desfășurat 
în perioada 6 - 29 august, în locul deja consacrat: Amfiteatrul din Parcul Tăbăcărie. Constănțenii 
și turiștii s-au bucurat de o stagiune de teatru în aer liber, căreia i s-a adăugat și muzica.

Festivalul „JazzUP Sea”, ediția a III-a a creat în perioada 26 - 29 august 2021 o experiență 
culturală multifațetată. Cele patru concerte au fost gândite tematic, pentru a se adresa mai 
multor categorii de public: muzică clasică, jazz clasic, jazz contemporan și jazz electronic.



RapoRt de activitate noiembRie 2020 — octombRie 2021

8

În perioada 26 – 29 august 2021 a avut loc simpozionul „Porți deschise către civilizații. 
Tomis – Constanța MMXXI.” Evenimentul a reunit 73 de istorici, cercetători științifici, profesori universi-
tari și preuniversitari, arheologi și muzeografi, oameni de știință din Constanța și din întreaga țară.

Distracția a fost ingredientul principal al activităților organizate cu ocazia Zilei 
Internaționale a Copilului. „Cupa 1 iunie” a adus activități antrenante pentru copiii de 
toate vârstele, dar și pentru cei cu suflet de copil - jocuri pe plajă, concursuri și întreceri 
de baschet în familie, demonstrații de zumba, aerobic și dans sportiv, un curs de caiac și 
un spectacol susținut de cercurile artistice din cadrul Palatului Copiilor Constanța.

Cei mai iubiți artiști din România și hiturile lor au fost prezenți la „KIMARO”, cel mai tare festival 
al verii. Evenimentul organizat de Primăria Constanța, în parteneriat cu Kiss FM, Magic FM și 
Rock FM s-a desfășurat în perioada 12 - 15 august. Pe scena din Portul Constanța au evoluat 
Diosa Symphonic EDM, Edward Maya Symphony și Voltaj & Simona Strungaru Symphonics, 
Direcția 5, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, Ștefan Bănică, Antonia, B.U.G Mafia, 
Carla’s Dreams, Connect-R, Smiley, Cargo, Paul Ciuci Compact, Trooper, Vama și Phoenix.

Zeci de actori, muzicieni şi artiști animatori au însuflețit Parcul Arheologic la „Constanţa 
Respiră Artă”. Proiectul a combinat teatrul cu muzica, poezia, poveştile, jocurile, emoţia 
spectacolului, aducând pe tinerii actori constănţeni în mijlocul publicului de toate vârstele. 
Proiectul a fost gândit în scopul promovării culturii şi artei în mijlocul publicului.

Proiectul „Folk in the City – ediția I”,  organizat de Asociația Art Society 
Center, s-a desfășurat în Piața Ovidiu în perioada 22 - 23 octombrie și a adus 
pe scenă recitaluri diverse ale unor artiști renumiți ai muzicii folk.

„Jardin Urbain par Festival du Bonheur”, o combinație perfectă între un festival gastronomic și un boutique 
festival de muzică electronică, a adus în Parcul Arheologic ultimele tendințe în materie culinară, într-un 
cadru special amenajat, cu zone de relaxare, spectacol de lumini și muzică bună asigurată de DJ autohtoni.

Luna iulie a adus surprize pentru constănțenii și turiștii iubitori de mișcare, sport și petrecut 
timpul în aer liber. Primăria Constanța a lansat „Constanța coffee break“, un proiect prin 
care, până la 15 septembrie, sâmbăta și duminica, între 08:00 și 23:00, bulevardul Tomis 
s-a transformat într-o zonă de promenadă, între Miga și Lupoaică. Centrul orașului a fost 
animat de ansambluri artistice, cluburi de dans și sportive, demonstrații culinare, DJ.

Pentru participanții la festivalul „Constanța citește”, în Parcul Arheologic au fost pregătite 400 
de volume, un spațiu de lectură special amenajat și multe alte surprize. Până la începutul lunii 
septembrie, ne-am bucurat de o ofertă diversificată de bestselleruri, enciclopedii și cărți pentru 
copii, adolescenți și adulți. Serile de lectură au fost acompaniate de momente artistice.

Filmul „Tata mută munții“ a fost oferit publicului constănțean de Primăria Constanța 
în colaborare cu Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada“.
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 Capitolul 2 
dezvoltare și 
fonduri europene
 

Anul 2021 a adus aproape o dublare a bugetului de dezvoltare alocat 
de la 184.726.000 lei în 2020 la 320.782.000 lei pentru anul în curs. 

Ca prim bilanț, din cele 70 de proiecte prezentate (tabel pagina 9), 27 sunt în pregătire, 39 sunt 
în diverse stadii de implementare, iar 4 sunt în stadiu de evaluare/contractare. Sunt proiecte 
de reabilitare a rețelelor de transport al energiei termice, de reabilitare termică și modernizare 
a mai multor unități de învățământ, de construire și de dotare a spitalului municipal, de 
achiziție de autobuze electrice, de construire a complexului sportiv Farul Constanța etc. 

Au fost făcuți primii pași de implementare a Strategiei de alimentare în sistem centralizat cu 
energie termică a municipiului Constanța pentru următorii 20 de ani. Foarte important, au 
fost întreprinse diligențele necesare pentru preluarea activelor funcționale de la Societatea 
Electrocentrale Constanța SA care vor intra în administrarea noii societăți de producere.
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Un total de 70 de proiecte, dintre care:  

• 39 proiecte aflate în diverse stadii 
de implementare cu finanțare 
europeană, națională și buget local, 
dintre care 19 proiecte cu contract de 
execuție a lucrărilor în derulare

• 4 proiecte în stadiu de evaluare/
contractare cu finanțare POR 2014-
2020 și POIM 2014-2020

• 27 proiecte în pregătire, finanțate prin 
PNRR, POR 2021-2027, 
POIM 2014-
2020, Compania Națională și Programul Național Anghel Saligny

 

Din cele 70 prezentate, 24 de proiecte au fost inițiate în ultimul an. 

Suplimentar față de proiectele prezentate în tabelul de mai jos, au fost transmise către 
Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est 13 fișe de proiect cu obiectiv creșterea eficienței 
energetice a tot atâtea unități de învățământ, în vederea pregătirii documentației tehnico-
economice prin intermediul instrumentului ELENA – European Local ENergy Assistance.

proieCte importante
REABILITAREA REȚELELOR de TRANSPORT AL ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA 
aproximativ 50 km – valoare de 50 de milioane de euro – finanțare POIM 2014-2020

CONSTRUIRE ȘI DOTARE SPITAL MUNICIPAL POLICLINIC, circa 100 de 
paturi – valoare de 50 de milioane de euro – finanțare PNRR

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANȚA – etapa 1 – arenă de fotbal cu 18.000 locuri categoria 
UEFA 4, sală de atletism indoor, arenă de atletism cu pista de 8 culoare, 1.000 locuri 
acoperite și clădire de vestiare pentru sportivi – 421.000.000 lei CNI și Buget Local
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proieCte în implementare finanțate 
prin programul operațional 
regional 2014-2020 

Nr.crt. Obiectiv Descriere Finalizare Stadiu / realizări 
noiembrie 2020 
– octombrie 2021

Valoare (RON) Sursă de 
finanțare

1 Liceul Teoretic “Ovidius” 
Constanța

Lucrări reabilitare termică: 
anvelopă clădire, sistem încălzire, 
sistem furnizare apă caldă; 
Instalare sisteme alternative 
producere energie electrică/
termică consum propriu; sisteme 
climatizare/ ventilare naturală; 
sistem de iluminat, instalație 
incendiu

Ianuarie 
2022

Procent execuție 
lucrări 90 %

10.350.870,72 POR 2014-
2020

2 Școala Gimnazială 
nr. 16 ”Marin Ionescu 
Dobrogianu”

Extindere și dotare corp C1 cu un 
nivel superior, crearea a 150 locuri 
noi;
Reabilitare clădiri existente, 
instalații termice, sanitare, 
electrice, lucrări exterioare, dotări 
de specialitate

August 
2022

Procent execuție 
lucrări 28 %

6.342.072,04 POR 2014-
2020

3 Incubator de afaceri 
Constanța – Casa 
Embiricos

Reabilitarea și refuncționalizarea 
clădirii, suprafață 2.346 mp, 
incubator de afaceri capacitate 17 
firme rezidente și 160 de persoane

Aprilie 
2023

Obținere 
acorduri vecini, 
obținere 
autorizație de 
construire, 
realizare proiect 
tehnic, demarare 
achiziție lucrări 
de execuție

14.028.656, 56 POR 2014-
2020

4 Autobuze electrice 12 m
Parteneriat Min. 
Dezvoltării

20 autobuze electrice lungimea 
12 m, 5 stații încărcare rapidă, 20 
stații încărcare lentă

Octombrie 
2022

Martie 2021 – 
semnare contract 
de furnizare, 
Noiembrie 2021 
– livrare stații, 
Decembrie 2021 
– livrare primul 
autobuz, Martie 
2022 – livrare 
rest autobuze 

65.733.918,25 POR 2014-
2020

5 Autobuze electrice 10 m
Parteneriat Ministerul 
Dezvoltării

21 autobuze electrice lungimea 
10 m, 5 staţii încărcare rapidă, 21 
staţii încărcare lentă

Decembrie 
2022

Achiziție în 
desfășurare, 
contestație la 
Curtea de Apel 
București a 
deciziei CNSC

56.388.223,95 POR 2014-
2020

6 Grădiniţa ”Amicii” 
Constanţa

Reabilitare, modernizare și dotare 
grădiniță capacitate de 360 de 
locuri, 1.886 mp. infrastructură 
educațională standard european

Octombrie 
2022

Aprilie 2021 – 
Ordin începere 
lucrări, Procent 
execuție lucrări 
9%

6.046.579,73 POR 2014-
2020
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7 Îmbunătăţirea 
mobilităţii între Gara CFR 
și staţiunea Mamaia

Reabilitare Al. Lăpușneanu / 1 
Decembrie, carosabil 142.956 mp; 
pistă biciclete 7.787 m; trotuare 
44.940 mp;
Bandă transport public 11.174 m;
Înlocuire sistem iluminat public, 
modernizare stații autobuz, 
reabilitare spații verzi, mobilier 
urban

Noiembrie 
2022

Mai 2021 - Ordin 
administrativ 
începere lucrări
Procent de 
realizare 2%

91.361.641,4 POR 2014-
2020

8 Școala Gimnazială nr. 
38 ”Dimitrie Cantemir” 
Constanţa

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, a instalațiilor termice, 
electrice, apă caldă de consum. 
Montarea de panouri fotovoltaice 
în vederea producerii energiei din 
surse regenerabile

Decembrie 
2022

Iunie 2021 - 
Ordin începere 
Procent execuție 
lucrări 20%

5.406.111,64 POR 2014-
2020

9 Școala Gimnazială nr.8 
Constanța

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, a instalațiilor termice, 
electrice, apă caldă de consum. 
Montarea de panouri fotovoltaice 
în vederea producerii energiei din 
surse regenerabile

2023 Achizitie 
execuție lucrări 
anulată (ofertant 
neconform)
Iunie 2021. 
Reluare achizitie 
execuție lucrări, 
procedură în 
desfășurare

4.878.047,09 POR 2014-
2020

10 Școala Gimnazială 
nr.17  ”Ion Minulescu” 
Constanţa

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, a instalațiilor termice, 
electrice, apă caldă de consum. 
Montarea de panouri fotovoltaice 
în vederea producerii energiei din 
surse regenerabile.

Noiembrie 
2022

Mai 2021 - Ordin 
începere.
Procent execuție 
lucrări 30,71%

4.208.917,27 POR 2014-
2020

11 Acces și mobilitate 
pietonală în zona 
centrală a municipiului 
Constanţa

Regenerarea urbană a zonei 
centrale, creșterea deplasărilor 
pietonale și cu bicicleta, 
transformarea străzii Ștefan cel 
Mare într-o esplanadă pietonală 
modernă, infrastructură pietonală 
reabilitată pe străzile adiacente, 
benzi dedicate pentru transportul 
public, piste de biciclete pe 
Bulevardul Ferdinand şi strada 
Mircea cel Bătrân

Ianuarie 
2023

Achiziție lucrări 
finalizată cu 
înregistrare de 
contestații.
Contract de 
execuție lucrări 
semnat.
August 
2021 - Ordin 
administrativ de 
începere lucrări

89.854.757,70 POR 2014-
2020

12 ”Teatrul de Stat” 
Constanţa

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, a instalațiilor termice, 
electrice, apă caldă de consum. 
Montarea de panouri fotovoltaice 
în vederea producerii energiei din 
surse regenerabile

Decembrie 
2022

August 2021 
- Achiziție 
execuție lucrări. 
Contract 
de execuție 
semnat. Ordin 
de începere 1 
noiembrie 2021

4.863.953,22 POR 2014-
2020

13 Liceul Tehnologic 
”Dimitrie Leonida”, 
Constanța

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Corpului C3 (cantină, 
refuncționalizat în ateliere) în 
scopul asigurării desfășurării 
activităților educaționale 
destinate învățământului secundar 
superior, cu filieră tehnologică, 
în condiții optime, la standarde 
europene

2022 Aprilie 2021 
- Achiziție 
execuție lucrări 
demarată.
Contract de 
execuție semnat.
Ordin de 
începere 25 
octombrie 2021

7.777.842,86 POR 2014-
2020
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14 Îmbunătăţirea mobilităţii 
Bd.1 Mai - Șoseaua 
Mangaliei

Benzi dedicate transportului 
public, lungime 3.198 m; 
Reabilitarea carosabil 87.667mp, 
Piste biciclete 3.048 m;
Reabilitare trotuare 26.182 mp;
Înlocuirea sistemului de iluminat 
public
Modernizarea stațiilor de 
transport
Reabilitarea spațiilor verzi
Mobilier urban

Octombrie 
2023

Achiziție lucrări 
finalizată cu 
înregistrare de 
contestații
Contract de 
execuție semnat 
5 octombrie 2021

69.800.962,02 POR 2014-
2020

15 Liceului Tehnologic 
de Electrotehnică 
şi Telecomunicaţii, 
Constanţa

Modernizarea infrastructurii 
educaționale tehnice
- modernizarea fațadelor, 
finisajelor și a instalațiilor, pentru 
clădirea C1 în suprafață de 1.028 
mp;
- amenajări exterioare.
Îmbunătățirea bazei materiale
Achiziționarea a 118 obiecte 
de inventar și/sau mijloace 
fixe necesare funcționării 
infrastructurii educaționale cât și 
dotarea cu echipamente specifice 
activităților desfășurate în cadrul 
liceelor tehnologice: mobilier 
specific, aparatură tehnică, 
echipamente IT, etc.

Martie 
2023

Achiziție 
execuție lucrări 
în desfășurare 
– finalizare 
noiembrie 2021

10.247.493,19 POR 2014-
2020

16 Reamenajarea integrată 
a zonei pietonale 
din centrul istoric al 
Municipiului Constanţa 
- etapa II

Reamenajarea a 27 de străzi, în 
lungime totală de 2.679m, ca și 
spații exclusiv pietonale și pentru 
transportul nemotorizat

2023 Proiect tehnic în 
curs de elaborare

26.443.554,43 POR 2014-
2020

17 Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
Grădiniţei cu program 
prelungit ”Mugurel”, 
Constanţa

Lucrări de reabilitare a clădirii 
existente, de reabilitare a 
instalațiilor  termice, sanitare, 
electrice.
Lucrări exterioare ;
Dotări de specialitate la clădirea 
existentă

Decembrie 
2022

Iunie 2021 – 
Ordin începere 
lucrări
Procent execuție 
lucrări 8%

3.987.982,84 POR 2014-
2020

18 Creşterea eficienţei 
energetice a imobilului 
Liceul Teoretic Traian 
Constanța

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, lucrări de reabilitare a 
instalațiilor termice, electrice, 
apă caldă de consum. Montarea 
de panouri fotovoltaice în vederea 
producerii energiei din surse 
regenerabile

Iulie 2023 Achizitie proiect 
tehnic finalizată - 
contestație

13.378.737,47 POR 2014-
2020

19 Creşterea eficienţei 
energetice a imobilului 
Liceul Teoretic Decebal, 
Constanța

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, lucrări de reabilitare a 
instalațiilor termice, electrice, 
apă caldă de consum. Montarea 
de panouri fotovoltaice în vederea 
producerii energiei din surse 
regenerabile

Septembrie 
2023

Proiect tehnic în 
curs de elaborare

13.644.198,43 POR 2014-
2020

20 Creşterea eficienţei 
energetice a imobilului 
Colegiul Național Mircea 
cel Bătrân, Constanța

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, lucrări de reabilitare a 
instalațiilor termice, electrice, 
apă caldă de consum. Montarea 
de panouri fotovoltaice în vederea 
producerii energiei din surse 
regenerabile

În 
contractare 
la AM POR

Contract de 
elaborare proiect 
tehnic adjudecat 
– cu contestație

19.398.470,14 POR 2014-
2020

21 Creşterea eficienţei 
energetice a imobilului 
Spitalul Municipal, 
Constanța

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, lucrări de reabilitare a 
instalațiilor termice, electrice, 
apă caldă de consum. Montarea 
de panouri fotovoltaice în vederea 
producerii energiei din surse 
regenerabile

În 
contractare 
la AM POR

Contract de 
elaborare proiect 
tehnic semnat

25.051.754,69 POR 2014-
2020
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proieCte în pregătire pentru finanțare 
prin planul național de redresare și 
reziliență, programul operațional 
regional 2021-2027, CnI și programul 
național anghel saligny 

1 Construire și dotare 
Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase
 

Construirea unui  spital policlinic 
municipal dedicat bolilor de 
tipologie oncologică în regim 
de înălțime estimat S+P+3 
etaje, în vederea asigurării de 
servicii medicale pentru cca. 
1.000 pacienți / an (cca 100 
paturi). Spitalul va fi construit 
în Municipiul Constanța, B-dul 
Ferdinand nr. 100 (în curtea 
Spitalului de Boli Infecțioase 
Constanța)

Octombrie 2021
Recepționare 
studiu de 
prefezabilitate.
A fost semnat 
contractul 
pentru studiul 
de fezabilitate și 
proiectul tehnic.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  
 

Se va stabili la 
proiectare

PNRR

2 Îmbunătățirea mobilității 
în municipiul Constanța, 
B-dul I. C. Brătianu
 
 

Realizarea de benzi dedicate, 
piste biciclete, trotuare, iluminat, 
spații verzi, sistem irigații, stații 
autobuz, stații încărcare electrică, 
alte elemente SMART

  Achiziție 
proiectare 
demarată mai 
2021  – contract 
în curs de 
semnare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR SE 
2021-2027 
sau PNRR

3 Îmbunătățirea mobilității 
în municipiul Constanța, 
zona Bulevardul Mamaia 
(Pescărie - Năvodari)

Realizarea de benzi dedicate, 
piste biciclete, trotuare, iluminat, 
spații verzi, sistem irigatii, stații 
autobuz, stații încărcare electrică, 
alte elemente SMART

  Achiziție 
proiectare 
demarată iunie 
2021 – achiziție 
în desfășurare
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR SE 
2021-2027 
sau PNRR

4 Perdea Verde ( PARC 
ZONA VETERANI)

Reabilitare spații verzi și 
implementare sistem de irigații

  Achiziție 
proiectare - 
contract în curs 
de semnare
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027



15

Primăria municiPiului constanța

5 Îmbunătățirea 
mediului urban în zona 
Compozitorilor

Reabilitare spații verzi și 
implementare sistem de irigații

Achiziție 
proiectare – 
contract în curs 
de semnare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

6 Creșterea eficienței 
energetice a imobilului 
Școala Gimnazială 
nr.43, Constanța“ (DALI 
existent)

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, lucrări de reabilitare a 
instalațiilor termice, electrice, 
apă caldă de consum. Montarea 
de panouri fotovoltaice în vederea 
producerii energiei din surse 
regenerabile

  Achiziție 
proiectare – 
contract în curs 
de semnare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

7 Creșterea eficienței 
energetice a imobilului 
Școala Gimnazială 
nr.7, Constanța“ (DALI 
existent)

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, lucrări de reabilitare a 
instalațiilor termice, electrice, 
apă caldă de consum. Montarea 
de panouri fotovoltaice în vederea 
producerii energiei din surse 
regenerabile

  Achiziție 
actualizare 
proiectare - în 
desfășurare
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării și 
execuția efectivă 
a acesteia

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

8 Creșterea eficienței 
energetice a imobilului 
Școlii Gimnaziale nr. 14 
Palazu Mare

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, lucrări de reabilitare a 
instalatiilor termice, electrice, 
apă caldă de consum. Montarea 
de panouri fotovoltaice în vederea 
producerii energiei din surse 
regenerabile

  Achiziție 
proiectare – 
contract în curs 
de semnare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

9 Creșterea eficienței 
energetice a imobilului 
Colegiul Pedagogic

Lucrări de reabilitare termică a 
clădirii, lucrări de reabilitare a 
instalatiilor termice, electrice, 
apă caldă de consum. Montarea 
de panouri fotovoltaice în vederea 
producerii energiei din surse 
regenerabile

  Achiziție 
proiectare 
demarată
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

10 Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
Colegiului  M. Eminescu

Lucrări de reabilitare a clădirii, 
a instalațiilor și dotări specifice 
liceului

  Achiziție 
proiectare 
– în curs de 
finalizare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027
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11 Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
Liceului tehnologic 
de electrotehnică și 
telecomunicații - Corp 
cantină și internat

Lucrări de reabilitare a clădirii, 
a instalațiilor și dotări specifice 
internatului și cantinei

Achiziție 
actualizare 
proiectare  – în 
desfășurare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

12 Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
Colegiului Comercial 
„Carol I”

Lucrări de reabilitare a clădirii, 
a instalațiilor și dotări specifice 
liceului

Achiziție 
proiectare – în 
desfășurare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

13 Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
Școlii Gimnaziale nr. 30 
Gheorghe Titeica

Lucrări de reabilitare a clădirii, 
a instalațiilor și dotări specifice 
școlii

Pregătire 
achiziție 
proiectare

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

14 Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
Grădiniței cu program 
prelungit Steluțele Marii 
Constanța

Lucrări de reabilitare a clădirii, 
a instalațiilor și dotări specifice 
grădiniței

Achiziție 
proiectare – în 
desfășurare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

15 Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
Grădiniței cu program 
prelungit „Căsuța de 
turtă dulce”, Constanța

Lucrări de reabilitare a clădirii, 
a instalațiilor și dotări specifice 
grădiniței

Achiziție 
proiectare – în 
desfășurare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

16 Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
Grădiniței cu program 
prelungit „Lumea 
Copiilor” Constanța

Lucrări de reabilitare a clădirii, 
a instalațiilor și dotări specifice 
grădiniței

Achizitie 
proiectare – în 
desfășurare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

17 Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
Grădiniței cu program 
prelungit nr.6, Constanța

Lucrări de reabilitare a clădirii, 
a instalațiilor și dotări specifice 
grădiniței

Achiziție 
proiectare - în 
desfășurare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

18 Reabilitarea, 
modernizarea și 
dotarea Grădiniței cu 
program prelungit nr. 57, 
Constanța

Lucrări de reabilitare a clădirii, 
a instalațiilor și dotări specifice 
grădiniței

Achiziție 
proiectare - în 
curs de demarare

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027
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19 Reabilitarea, 
modernizarea și 
dotarea Grădiniței cu 
program prelungit Azur, 
Constanța

Lucrări de reabilitare a clădirii, 
a instalațiilor și dotări specifice 
grădiniței

Achiziție 
proiectare – în 
desfășurare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

20 Restaurarea Muzeului de 
Artă Populară Constanța

Lucrări de reabilitare a clădirii și a 
instalațiilor

Achiziție 
actualizare 
proiectare – 
reluare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

21 Regenerarea urbană a 
arealului zonei urbane a 
Cartierului Faleză Nord - 
Delfinariu

Intervenții privind: extinderea 
zonelor pietonale și a spațiilor 
verzi, asigurarea infrastructurii de 
reîncărcare electrică, introducerea 
elementelor SMART City (iluminat, 
sistem de irigații, panouri 
informative, marcaje și indicatoare 
rutiere, colectarea datelor de 
mediu/trafic/etc.)

Achiziție 
proiectare  – în 
derulare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

22 Îmbunătățirea mediului 
urban în zona Tomis Nord 
- Henri Coandă

Intervenții privind: extinderea 
zonelor pietonale și a spațiilor 
verzi, asigurarea infrastructurii de 
reîncărcare electrică, Introducerea 
elementelor SMART City (iluminat, 
sistem de irigații, panouri 
informative, marcaje și indicatoare 
rutiere, colectarea datelor de 
mediu/trafic/etc.)

A fost semnat 
contractul de 
proiectare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

23 Îmbunătățirea mediului 
urban cartier INEL II

Intervenții privind: extinderea 
zonelor pietonale și a spațiilor 
verzi, asigurarea infrastructurii de 
reîncărcare electrică, Introducerea 
elementelor SMART City (iluminat, 
sistem de irigații, panouri 
informative, marcaje și indicatoare 
rutiere, colectarea datelor de 
mediu/trafic/etc.)

A fost semnat 
contractul de 
proiectare.
După livrarea 
proiectului 
urmează licitația 
pentru execuția 
lucrării  

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

24 Îmbunătățirea mediului 
urban în zona Constanța 
Sud

Intervenții privind: extinderea 
zonelor pietonale și a spațiilor 
verzi, asigurarea infrastructurii de 
reîncărcare electrică, Introducerea 
elementelor SMART City (iluminat, 
sistem de irigații, panouri 
informative, marcaje și indicatoare 
rutiere, colectarea datelor de 
mediu/trafic/etc.)

Nota conceptuală 
elaborată. 
Certificat de 
Urbanism emis.
Achiziție 
proiectare în 
pregătire

Se va stabili la 
proiectare

POR 2021-
2027

25 REABILITAREA 
REȚELELOR TERMICE 
PRIMARE/SECUNDARE 
DIN ZONA CENTRALĂ 
A  MUNICIPIULUI 
CONSTANȚA

În etapa 3  se reabilitează 
tronsoane de rețea termică 
primară/secundară din zona 
centrală a Municipiului Constanța

Decembrie 
2023

În pregătire. 
Cerere de 
finanțare – 
depunere 
noiembrie 2021

59.129,147,08 
lei

POIM  
2014-
2020
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26 Complex Sportiv Farul 
Constanța

Construire arenă de fotbal cu 
18.000 locuri categoria UEFA 4, 
Sală de atletism indoor, arenă de 
atletism cu pista de 8 culoare, 
1.000 locuri acoperite și clădire de 
vestiare pentru sportivi

2024 Studiu de 
Fezabilitate 
elaborat cu 
indicatorii 
tehnico-
economici 
aprobați de 
Consiliul 
Local predat 
la Compania 
Națională de 
Investiții în 
octombrie 2021

421.000.000
 

CNI
Buget 
local

27 Bulevardul Madrid Construirea unei artere ocolitoare 
de 2,7 km, 4 benzi (2 pe sens, 
trotuare de 3,5 m lățime) în zona 
de Nord a Municipiului

  Actualizare 
deviz general și 
pregătire cerere 
de finanțare

62.000.000 Programul 
Național 
Anghel 
Saligny

 
proieCte în implementare, finanțate 
prin diverse programe europene, 
naționale și buget loCal 

1 SMART CT În cadrul proiectului se realizează:
- elaborarea Strategiei Smart City 
a municipiului Constanța;
- instruirea a 10 persoane în 
domeniul planificării strategice;
- Analiză - diagnoză a sistemului 
informatic şi de gestiune a 
documentelor existente;
- dezvoltare și implementare 
Sistem informatic integrat.
- arhiva electronică pentru minim 
1.817 metri liniari arhivă fizică

Ianuarie 
2022

- Strategia Smart 
City realizată;
- 10 persoane 
instruite în 
domeniul 
planificării 
strategice;
- Analiză - 
diagnoză a 
sistemului 
informatic şi 
de gestiune a 
documentelor 
existente 
realizată;
- Sistem 
informatic 
integrat în curs 
de dezvoltare
- 706,3 metri 
liniari arhivare 
electronică 
realizată;
- pregătire 
achiziție pentru 
567,85 metri 
liniari de arhivă 
electronică.

3.618.486,48 POCA 
2014-
2020
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2 PLANIFICARE 
STRATEGICĂ  INTEGRATĂ  
ŞI ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ EFICIENTĂ 
LA NIVELUL POLULUI 
DE CREŞTERE ZONA 
METROPOLITANĂ 
CONSTANŢA

Proiect în parteneriat cu Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară 
“Zona Metropolitană Constanța”.
În cadrul proiectului se realizează:
- actualizarea Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană, portofoliul 
de proiecte prioritare al Zonei 
Metropolitane Constanța;
- dezvoltare și implementare 
Sistem informatic ”module 
competențe partajate”;
- arhivă electronică pentru minim 
900 metri liniari arhivă fizică;
- instruirea a 44 persoane la 
nivelul Zonei Metropolitane 
Constanța în domeniul planificării 
strategice

Ianuarie 
2023

- Strategia 
Integrată de 
Dezvoltare 
Urbană în curs 
de actualizare;
- arhivare 
electronică în 
curs de realizare;
 
- 44 persoane 
instruite în 
domeniul 
planificării 
strategice;
 

3.891.437,80 POCA 
2014-
2020

3 MĂSURI INTEGRATE 
PENTRU O VIAȚĂ MAI 
BUNĂ

Prin proiect se sprijină  600 
de persoane din comunitatea 
marginalizată rezidentă în 
Campusul social “Henri Coandă” 
prin:
- acordarea de servicii integrate 
sociale, medicale și medico-
sociale;
-sprijinirea accesului și participării 
la educație;
- sprijin pentru accesul și/sau 
menținerea pe piața muncii;
- susținerea antreprenoriatului și a 
ocupării pe cont propriu;
- îmbunătățirea condițiilor de 
locuit

Finalizat 
August 
2021

Continuarea 
Programului A 
Doua Șansă
Continuarea 
Programului 
Școală după 
școală
- facilitarea 
angajării a 118 
persoane
- îmbunătățirea 
condițiilor de 
locuit;
 

10.854.192,75 POCU 
2014-
2020

4 MULTI-MODAL 
OPTIMISATION FOR 
ROAD-SPACE IN EUROPE 
(ACRONIM MORE)

Proiectul este implementat în 
parteneriat cu 18 entităţi publice și 
private din EUROPA.
Prin proiect se urmărește analiza 
modului în care sunt folosite 
drumurile/străzile care fac 
legătura dintre orașele din Europa 
și rețeaua de transport TEN-T și 
identificarea principalelor aspecte 
ce pot fi îmbunătățite, luând în 
considerare principiile mobilității 
urbane durabile.
În municipiul Constanța, analiza 
se concentrează pe Bulevardul 
I.C. Brătianu, care este parte 
integrantă  în rețeaua de transport 
TEN-T

Martie 
2022

 - au fost 
colectate 
și analizate 
date pentru 
identificarea 
unor soluții 
alternative de 
proiectare;
- se lucrează la 
elaborarea unor 
propuneri de 
îmbunătățire 
a mobilității în 
zona intersecției 
Bulevardului 
I.C. Brătianu cu 
strada Dezrobirii 
și pasajul 
Cumpenei.

971.875,00 HORIZON 
2020
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5 Consolidarea capacității 
medicale a Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase 
Constanța, în contextul 
COVID-19

Proiectul este în parteneriat cu 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
Constanța.
Prin proiect se realizează:
- dotarea cu echipamente medicale 
specifice și necesare pentru 
creșterea capacității de tratare 
și asigurarea unei capacități 
adecvate de îngrijire și tratament 
a cazurilor de infecție cu virusul 
SARS-CoV-2;
- dotarea cu echipamente  de 
protecție personală și substanțe 
necesare pentru decontaminare 
/ biocide, în vederea diminuarea 
riscului de contaminare a 
personalului din cadrul spitalului 
și a pacienților

Iulie 2022 - s-au decontat 
echipamente 
medicale 
achiziţionate 
înaintea 
depunerii Cererii 
de finanţare 
în valoare de 
858.044,66 lei
- s-au 
achiziționat 
echipamente 
medicale și 
de protecție 
în valoare de 
4.380.232,33 lei;
- în curs de 
finalizare 
achiziţie de 
echipamente 
medicale și 
de protecție 
în valoare de 
16.645.113,3 lei - 
în derulare

22.681.089,84 POIM  
2014-
2020

6 DEVELOPING CULTURAL 
AND CREATIVE 
INDUSTRIES IN THE 
BLACK SEA BASIN 
(ACRONIM CREA – 
CENTERS)

Proiectul este în parteneriat cu 
entităţi din Grecia, Bulgaria şi 
Ucraina.
Prin proiect se realizează:
- dotarea cu echipamente a 
Colegiului Național de Arte 
”Regina Maria”;
 - organizare de evenimente de 
masă, vizite de studiu, traininguri 
și ateliere ce vizează participarea 
unor designeri, experți, 
profesioniști în domeniul inovării 
și creativității, studenți, ingineri

Decembrie 
2022

Achiziții 
finalizate:
- echipamente 
informatice;
- cuptor ceramică 
și consumabile;
- unelte și 
echipamente
- sistem sunet
- aparate foto/
video
- tăietor 3D cu 
laser;
- vitrine de 
prezentare;
- ideoproiectoare
- Achiziții în 
derulare:
- instrumente 
muzicale;
- dotări sală 
spectacole;

1.068.750,00 POC 
“Bazinul 
Mării 
Negre” 
2014-
2020

7 CONSOLIDAREA 
CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR DE 
STAT DIN MUNICIPIUL 
CONSTANȚA ÎN 
CONTEXTUL COVID-19

Prin proiect se vor achiziționa  
echipamente de protecție 
medicală și dispozitive medicale 
pentru unități de învățământ 
preuniversitar de stat din 
Municipiul Constanța

  Depus în data de 
16.12.2020
Se află în 
evaluare

15.092.930,57 POIM 
2014-
2020

8 DOTAREA UNITĂȚILOR 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 
MUNICIPIUL CONSTANȚA 
CU ECHIPAMENTE IT, ÎN 
CONTEXTUL COVID-19

Prin proiect se vor achiziţiona 
pentru unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din 
Municipiul Constanța, următoarele 
echipamente: tablete cu 
abonament la internet 24 de 
luni pentru uz şcolar, laptopuri 
pentru cadre didactice, sisteme 
Desktop+Monitor, sisteme All-In-
One, camere web, proiectoare, 
ecrane proiecţie trepied manual, 
ecrane proiecţie perete cu 
telecomandă, routere wireless, 
table interactive, sisteme 
management dispozitive, tablete 
grafice

  Depus în data de 
16.11.2020
Se află în 
evaluare

50.221.991,02 POC 2014-
2020
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9 CREARE SPITAL 
MODULAR PENTRU 
CONSOLIDAREA 
CAPACITĂȚII MEDICALE 
A SPITALULUI CLINIC 
DE BOLI INFECȚIOASE 
CONSTANȚA, ÎN 
CONTEXTUL COVID-19

Prin proiect se va crea un modul 
spitalizare de zi cu 42 paturi, 
spațiu de primiri - urgențe 
și de izolare a pacienților cu 
suspiciunea de sau confirmați cu 
COVID-19, utilat cu toate dotările 
necesare pentru asistarea și 
investigarea acestor pacienți:
- 92 de containere complet finisate 
și echipate cu instalații electrice 
curenți tari și curenți slabi, termice 
și HVAC, instalații sanitare și 
instalații de fluide medicale.
- 137 de bucăți echipamente și 
mobilier medical

  Depus în data de 
29.03.2021
Se află în 
contractare

14.570.576,74 POIM 
2014-
2020

10 REABILITAREA 
REȚELELOR TERMICE 
PRIMARE / TRANSPORT 
AL ENERGIEI TERMICE 
DIN MUNICIPIUL 
CONSTANȚA - ETAPA 1

În etapa 1 se reabilitează 
tronsoane de rețea termică 
primară din magistrala I de 
termoficare (Bd.1 Mai și Bd. 
Alexandru Lăpușneanu) ce 
însumează 21,605 km traseu de 
conducte și breteaua de legătură 
între cele două magistrale, 
precum și reabilitarea de vane, 
cămine, înlocuirea ansamblurilor 
de contorizare a agentului termic 
primar de la intrarea în punctele 
termice
 

Decembrie 
2023

Depus în data de 
14.06.2021
Se află în 
contractare
Licitație în 
desfășurare

115.405.074,99 POIM 
2014-
2020

11 STAŢII DE REÎNCĂRCARE 
PENTRU VEHICULE 
ELECTRICE ÎN 
MUNICIPIUL CONSTANŢA

Prin proiect se vor achiziționa și 
monta 18 staţii de reîncărcare 
vehicule electrice pe raza 
municipiului Constanța

Contract semnat
Se pregatește 
licitația
 

4.414.727,55 AFM

12 REABILITAREA 
REȚELELOR TERMICE 
PRIMARE / TRANSPORT 
AL ENERGIEI TERMICE 
DIN MUNICIPIUL 
CONSTANȚA - ETAPA 2

În etapa 2  se reabilitează 
tronsoane de rețea termică 
primară din magistrala II (zona CET 
– Str. Cumpenei, Dezrobirii, Soveja 
și străzile adiacente, zona Tomis 
Nord) de termoficare ce însumează 
12.716 km de traseu de conducte, 
precum și reabilitarea de vane, 
cămine, înlocuirea ansamblurilor 
de contorizare a agentului termic 
primar de la intrarea în punctele 
termice

Decembrie 
2023

Depus în data de 
31.08.2021
În evaluare 
tehnico 
financiară
Licitație lucrări 
în pregătire
 

116,136,102.77 POIM 
2014-
2020

13 Reabilitare, 
modernizare, Creșa nr.1

Lucrări de reabilitare și 
supraetajare cu un nivel

2022  În execuție – 
procent realizare 
75 %

3.703.373 PNDL II

14 Reabilitare, 
modernizare, Creșa nr.2

Lucrări de reabilitare și 
supraetajare cu un nivel

2022  În execuție - 
procent realizare 
15 %

4.810.027 PNDL II

15 Reabilitare, 
modernizare, Creșa nr.5

Lucrări de reabilitare și 
supraetajare cu un nivel

2022  În execuție - 
procent realizare 
90 %

3.648.318 PNDL II

16 Safe City – faza pilot Montaj camere video IP în unități 
școlare, în platforme gunoi; 
amenajare dispecerat

Februarie 
2022

Achiziție 
furnizare și 
montaj – în 
desfășurare

2.530.511 Buget 
local

17 Branșamente electrice 
stații reîncărcare 
autobuze electrice

Lucrări pentru branșament și 
montaj 51 stații de încărcare (41 
lente+10 rapide), în 3 locații Gara, 
Garaj CT Bus, Cișmelei aferente 
proiectului Achiziție autobuze 
electrice

Noiembrie 
2021

Ordin de 
începere PT și 
lucrări

1.930.200 Buget 
local
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18 Sală de tenis de masă 
Liceu program sportiv 
Nicolae Rotaru

Lucrări de reabilitare și 
supraetajare

Ianuarie 
2022

În execuție - 
procent realizare 
50 %

3.212.504 PNDL II

19 Internat Liceu program  
sportiv Nicolae Rotaru

Lucrări de reabilitare 2022 Ordin de 
începere lucrări 1 
noiembrie 2021

3.843.603 PNDL I

20 Cazino Consolidare și restaurare clădire 
Cazino Constanța

Martie 
2023

Execuție lucrări 
în derulare;
Partea de proiect 
ce înseamnă 
amenajarea 
zonei exterioare 
și racordarea 
la utilități se 
va efectua 
de primăria 
Constanța
 

111.554.000 mii 
lei, din care:
- Compania 
Națională 
de Investiții 
“C.N.I.” - S.A.: 
94.234.000 lei
- UAT 
Municipiul 
Constanța: 
17.320.000 lei

CNI

21 Sala Polivalentă 5.000 
locuri

Construirea unei Săli Polivalente 
cu o capacitate de 5.000 de locuri

Septembrie 
2022

Execuție lucrări 
în derulare;
Partea de proiect 
ce înseamnă 
amenajarea 
zonei exterioare 
și racordarea 
la utilități se 
va efectua 
de primăria 
Constanța
 

Total: 
96.718.270 lei, 
din care:
- Compania 
Națională 
de Investiții: 
83.087.940 lei
- Municipiul 
Constanța: 
13.630.330 lei

CNI

22 Colegiul Carol I Realizare lucrări, modernizare 
și dotare în vederea obținerii 
autorizației ISU

2022 Proiect tehnic în 
curs de elaborare 
– termen 
septembrie 2021

850.000 Buget 
local

 

Legendă:

           

     
Proiecte inițiate în cursul acestui an
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termofiCare
S-au derulat acțiuni de implementare a Strategiei de alimentare în sistem centralizat 
cu energie termică a municipiului Constanța pentru următorii 20 de ani

Etapele realizate pentru îndeplinirea condițiilor de finanțare din fonduri europene sunt următoarele:

• ianuarie 2021 înființare TERMOFICARE Constanța SRL pentru preluarea 
serviciului public de termoficare întrucât RADET nu era eligibilă;

• februarie 2021 elaborare contract de delegare a gestiunii 
serviciului public de termoficare și anexele sale;

• iunie 2021 retragere patrimoniu public și privat din administrarea RADET 
Constanța și încredințarea acestuia societății TERMOFICARE Constanța SRL căreia 
i s-a delegat serviciul public începând cu data de 1 septembrie 2021;

• iunie 2021 semnare contract de delegare a gestiunii serviciului public de termoficare 
în baza căruia a devenit operator local municipal societatea TERMOFICARE 
Constanța SRL, asigurându-se continuitatea serviciului public de termoficare.

• achiziționare studiu fezabilitate ”Reabilitarea rețelelor termice primare/transport al energiei 
termice din municipiul Constanța (Etapele I, II și III)” pentru modernizarea sistemului de 
transport a agentului termic primar în conformitate cu cerințele impuse de ghidul de finanțare;

• organizare achiziție publică pentru încredințarea contractului de execuție lucrări, inclusiv 
serviciul de proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea rețelelor termice 
primare/transport al energiei termice din municipiul Constanța - Etapele I, II și III”

• prin  H.C.L.M, nr. 304/08.09.2021 s-a aprobat înființarea unei societăți 
care să gestioneze producția de energie termică a SACET;

• s-au întreprins diligențele necesare pentru preluarea activelor funcționale de la Societatea 
Electrocentrale Constanța SA care vor intra în administrarea noii societăți de producere.

• în curs de realizare - activitățile aferente preluării activelor funcționale ale CET Constanța.
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 Capitolul 3  
administrație și 
digitalizare

Au fost făcuți pași în direcția unui management al documentelor mai eficient. Este în curs de 
implementare un sistem de semnătură electronică pentru 593 funcționari pentru a reduce 
timpul de emitere a actelor administrative și cantitatea de consumabile folosite. 

Activitatea Registraturii CIC (Centrul de Informare cu Cetățenii) a fost intensă - funcţionarii CIC 
au procedat la eliberarea unui număr de 5.569 de acte administrative (certificate de urbanism, 
autorizații de demolare, avize de construcții, etc.) emise de compartimentele de specialitate din 
cadrul municipalităţii. Funcționarii CIC au oferit informaţii către aproape 30.000 de cetăţeni. 

Legat de chestiunea spinoasă a parcărilor, a fost dezvoltată o aplicație soft pentru gestionarea 
spațiilor de parcare de pe raza municipiului Constanța în care au fost reprezentate grafic 
un număr de 985 parcări și care a permis înregistrarea a 22.437 de solicitări. 

Cu privire la activitatea de audit intern a instituției, de la începutul anului până în prezent, au 
fost derulate un număr de 11 misiuni de audit din care 5 misiuni au fost audituri cu caracter 
excepțional, dispuse de primarul municipiului Constanța. Recomandările procesului de auditare 
au determinat structurile auditate să-și perfecționeze activitățile şi să-și îmbunătățească 
sistemul de control intern, astfel că de la un audit la altul s-au remarcat progrese.
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Semnătura electronică – Suntem în perioada de implementare a unui sistem 
de semnătură electronică pentru 593 funcționari, având ca scop reducerea 
timpului de emitere a actelor administrative și a consumabilelor.

Tethys o nouă aplicație de registratură electronică și management al documentelor:

• Semnare electronică, răspunsuri petenți, trimitere notificări automate la înregistrare și 
rezolvare cerere, linkuri “Află unde este cererea ta”, „Descarcă răspuns semnat electronic”

• Creare formulare pentru toate tipurile de solicitări, standardizate și 
parametrizate, având ca rezultat eficientizarea activității, reducerea timpului 
de elaborare răspunsuri și evitarea producerii de erori materiale

•  Semnarea/co-semnarea electronică a adreselor de răspuns către petenți, cu 
semnătura electronică calificată, în conformitate cu prevederile legale;

•  rapoarte de activitate complexe, cu vizualizarea timpilor de soluționare a cererilor și a numărului 
de cereri cu termen de rezolvare depășit, precum și a gradului de încărcare al fiecărui funcționar

•  transparentizarea activității instituției, prin integrarea cu site-ul  
www.primaria-Constanța.ro și publicarea automată de hotărâri de consiliu, acte 
necesare pentru diferite tipuri de solicitări și formulare tipizate, declarații de avere, 
organigrama și datele de contact ale funcționarilor publici, registrele de certificate urbanism, 
autorizații de construcție și de desființare, serviciul electronic „Află unde este cererea ta”.

 
apliCații

• 26 mai lansare Sesizări Online https://sesizari.primaria-Constanța.ro  (iOS, Android)
 »  Aplicație prin care cetățenii pot trimite sesizări către serviciile din cadrul primăriei
 » Total sesizări 1.765 = rezolvate 1.167 + verificare documente 26 + în lucru 560 + anulate 12 

• 17 iunie lansare Cereri Online https://cereri.primaria-Constanța.ro
 » Aplicație pentru depunere și monitorizare cereri online, 20 de categorii, 126 formulare tipizate
 » Total cereri 92 = rezolvate 37 + verificare documente 23 + în lucru 18 + anulate 14 

• 16 septembrie lansare Programări Online https://programari.primaria-Constanța.ro
 » Cont unic pentru toate cele 3 aplicații 

• Aplicație soft pentru gestionarea spațiilor de parcare de pe raza 
municipiului Constanța (https://parcari.primaria-Constanța.ro)

A fost demarată procedura de achiziție pentru proiectul “Mentenanță 
aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S)”

http://www.primaria-constanta.ro
http://www.primaria-constanta.ro
https://sesizari.primaria-constanta.ro
https://cereri.primaria-constanta.ro
https://programari.primaria-constanta.ro
https://parcari.primaria-constanta.ro
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Proiecte finalizate

Asistență tehnică, actualizare, mentenanță ”Aplicație Autorizare Operatori Economici”

Mentenanță, suport tehnic program informatic financiar contabilitate

Mentenanță, suport tehnic program informatic Serviciul Stare Civilă

Serviciul interconectare sedii și furnizare internet

Serviciul de furnizare internet de tip WiFi

Sistem de organizare a ședințelor online (Webex)

Internet în Parcul Arheologic, Faleza Cazino, Portul Tomis, stații autobuz existente

Acces internet 100Mbps 24 locații în cadrul proiectului Black Sea Bike

Mentenanță și suport tehnic pentru aplicație Soft calcul devize

Serviciul de garanție, mentenanță, suport tehnic, cloud aplicația Evidență Persoane

Furnizare internet la Adăpostul public pentru câinii fără stăpân

Asistență tehnică, actualizare și mentenanță ”Aplicație informatică Resurse Umane”

Pachete semnături electronice

Sistem informatic de cereri online, sesizări online și programare online la ghișeu

Data center pentru colocarea de echipamente informatice

Administrare, asistență și întreținere infrastructură rețea și servere

 

Proiecte în derulare Stadiu

Sistem informatic, portal gestiune documente - SMART CT Implementare, finalizare ianuarie 2022

Diverse echipamente informatice și licențe software Procedură în desfășurare

Diverse echipamente de rețea Elaborare caiet de sarcini

Sistem videoconferință pentru organizare ședințe Procedură în desfășurare

Aplicație soft pagina de web primărie Consultare piață, elaborare caiet de sarcini

Sistem email în cloud Procedură în desfășurare
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aCtivitatea de informare a Cetățenilor

Registratura CIC a asigurat înregistrarea unui număr de 28.287 de documente, printre care 1.274 de 
cereri pentru autorizație de construire, 2.824 de cereri pentru certificate de urbanism, 74 de cereri pentru 
emiterea autorizației de demolare/desființare, 53 de avize de oportunitate realizare investiție în construcții, 
avize ale Arhitectului Şef şi avize ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism. Au fost 
primite 664 anunţuri privind începerea lucrărilor aprobate în baza autorizaţiei de construire/desfiinţare.

În ceea ce priveşte activitatea comercială, pentru autorizarea agenţilor economici 
au fost depuse la registratura municipalităţii 2.280 de documentaţii pentru 
autorizaţii de funcţionare, 5.676 documentaţii pentru vizarea acestora. 

Funcţionarii CIC au procedat la eliberarea unui număr de 5.569 de acte administrative 
emise de compartimentele de specialitate din cadrul municipalităţii.

S-au oferit informaţii unui număr de  aprox. 30.000 de cetăţeni

 Situația cererilor de informații de interes public din perioada 01.10.2020 - 01.10.2021

• Număr total de solicitări - 513
 » Rezolvate - 457 
 » Nerezolvate - 12

• Cereri venite de la reprezentanți mass-media - 180
• Cereri venite de la persoane fizice/juridice  - 333
• Redirecționate către alte instituții - 61
• În curs de soluționare - 7
• Reclamații administrative – 9
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organigrame
Structurile organizatorice și statele de funcții ale primăriei și instituțiilor subordonate 
au fost modificate. S-a urmărit reducerea numărului de posturi și adaptarea 
acestora la obiectivele asumate și realizarea proiectelor prioritare.

Nr Hotărâre
Consiliul Local Data Organigramă

55 26/02/2021 ORGANIGRAMA ȘI STATUL DE FUNCȚII ALE REGIEI AUTONOME „EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC 
ȘI PRIVAT” CONSTANȚA

124 23/04/2021 REORGANIZAREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA ȘI APROBAREA 
ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

126 23/04/2021 ORGANIGRAMA ȘI STATUL DE FUNCȚII ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA

205 30/06/2021 ORGANIGRAMA ȘI STATUL DE FUNCȚII ALE MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA

219 30/07/2021 ORGANIGRAMA ȘI STATUL DE FUNCȚII ALE SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE 
VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANȚA

221 30/07/2021 ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CT 
BUS S.A.

 
Reorganizare Înainte După Diferența Reducere personal

Primărie 866 808 58 6,7%

RAEDPP 151 132 19 12,6%

SPIT 249 209 40 16%

 

regulamente
Activitatea de legiferare a cuprins zone neacoperite, care necesitau o intervenție urgentă, precum și 
modificarea unor regulamente existente, care necesitau îmbunătățiri constatate în aplicarea lor.

Nr Hotărâre
Consiliul Local Dată Regulament

12 29/01/2021 REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA TROTINETELOR ELECTRICE PE DOMENIUL PUBLIC AL 
MUNICIPIULUI CONSTANȚA

56 26/02/2021 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE REGIEI AUTONOME „EXPLOATAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA

77 26/03/2021 REGULAMENTUL PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE GOSPODĂRIRE, PROTECȚIA 
MEDIULUI, ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNFRUMUSEȚAREA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

105 23/04/2021 REGULAMENTUL LOCAL DE PUBLICITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

106 23/04/2021 COMPONENȚA ȘI REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE ALE COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE 
A TERITORIULUI ȘI URBANISM
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123 23/04/2021 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PARCĂRILOR PUBLICE DIN 
MUNICIPIUL CONSTANȚA

127 23/04/2021 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
CONSTANȚA

206 30/06/2021 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CIMITIRELOR MUSULMANE DE PE 
RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

220 30/07/2021 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, 
TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANȚA

226 30/07/2021 REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUDEȚUL CONSTANȚA AFERENT 
PROIECTULUI „SISTEM MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA”

227 30/07/2021 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE ȘI 
BUNURI ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

294 31/08/2021 REGULAMENTUL DE ACCES ÎN ZONA PENINSULARĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

297 31/08/2021 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPAȚIILOR DE JOACĂ SITUATE PE 
DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

338 30/09/2021
COMPONENȚA ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE COMISIEI 
DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A 
MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Consultare 
publică

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor 
de piață în municipiul Constanța

 

S-a întocmit situația operatorilor economici care desfășoară activitate economică în imobile 
proprietate privată, edificate legal  și care dețin terenuri în folosință gratuită, terenuri 
proprietate privată ale municipiului Constanța; această situație a fost transmisă Direcției 
Patrimoniu; Biroul juridic contencios și punere în aplicare a hotărârilor judecătorești a 
inițiat demersurile prin sesizarea instanței de judecată cu privire la obligarea la plata 
contravalorii lipsei de folosință pentru o perioadă de 3 ani, anterior introducerii acțiunii;

raport de aCtivitate al 
direCției loCale de evidență 
persoane (01.11.2020 - 03.10.2021)
 

Direcția Locală de Evidență Persoane (D.L.E.P.) funcționează ca serviciu public 
fără personalitate juridică cu următoarea structură organizatorică:

• Serviciul Stare Civilă
•  Serviciul Evidență Persoane

Prin prisma specificului activităţii, salariaţii D.L.E.P. deservesc atât locuitorii municipiului Constanța, 
cât și pe cei ai județului Constanța și ai județelor limitrofe, dat fiind faptul că la unităţile medicale 
locale se adresează cetăţeni care ulterior solicită serviciului înregistrarea faptelor de stare civilă ce 
s-au produs în municipiul Constanța. Serviciul evidență persoane deserveşte pe linie de evidenţă a 
persoanelor locuitorii municipiului Constanța, cu o populaţie activă de aproximativ 310.000 de locuitori.



RapoRt de activitate noiembRie 2020 — octombRie 2021

30

serviCiul stare Civilă
Activitate Număr

Înregistrare acte naștere, din care:
- acte tardive (înregistrate ulterior termenului de 30 zile de la data nașterii)
- acte transcrise (acte ale cetățenilor români, întocmite în străinătate)

5.688
448
312

Înregistrare acte căsătorie, din care:
-  acte transcrise (ale cetățenilor români, întocmite în străinătate)

1.490
82

Oficieri căsătorii în afara sediului serviciului 187

Înregistrare acte deces din care:
-  acte transcrise (ale cetățenilor români, întocmite în străinătate)

5.451
64

Cereri divorţ pe cale administrativă 21

Cereri înregistrare tardivă a nașterii (peste termenul legal de 30 zile) 424

Cereri privind transcrierea actelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiate în străinătate 517

Cereri pentru rectificarea actelor de stare civilă 392

Cereri privind schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă 55

Cereri eliberare duplicate certificate naștere, căsătorie, deces 7.530

Cereri eliberare extrase multilingve naștere, căsătorie, deces 363

Cereri eliberare anexa 9 (dovada statutului civil) 358

Cereri privind stabilirea filiației/tăgada paternității/recunoașterea ulterioară a paternității 222

Cereri privind înscrierea divorţului în actele de stare civilă 554

Cereri eliberare adeverințe de înhumare pentru cetățenii decedați în străinătate a căror înhumare a avut loc pe raza 
municipiului Constanța

51

serviCiul evidență persoane
Activitate Număr

Cărți de identitate 24.721

Cărți de identitate provizorii 1.896

Vize de reședință 2.365

Persoane puse în legalitate cu stația mobilă (persoane bolnave, nedeplasabile, internate) 212

Nașteri înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor 2.982

Modificări intervenite asupra datelor de stare civilă înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor 7.388

Furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor către instituții, persoane juridice, persoane fizice 1.590

Furnizare date privind istoricul de domicilii (R.A.E.D.P.P., Programul Rabla, Casa de Pensii, etc) 443

Acte de identitate eliberate solicitanților 26.274
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Chestionar (decembrie 2020 - septembrie 2021) - 14.531 cetățeni 
și-au exprimat opinia cu privire la calitatea serviciului

•  13.744 de cetățeni foarte mulțumiți de calitatea serviciilor oferite
•  13.771 de cetățeni foarte mulțumiți de modul de comunicare al personalului

 
Activitatea de audit public intern aferentă anului 2021, desfăşurată la nivelul Primăriei municipiului 
Constanța, precum şi a entităţilor publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea acesteia

La nivelul UAT Constanța există un număr de 97 entități din subordine, aflate în 
coordonarea sau sub autoritatea entității publice din care doar două au asigurat 
auditul intern, pentru celelalte 96 auditul se realizează prin serviciul audit public intern 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

În anul 2021, până în prezent, au fost derulate un număr de 11 misiuni de audit din care 5 misiuni 
au fost audituri cu caracter excepțional, dispuse de primarul municipiului Constanța.

De asemenea, la solicitarea primarului municipiului Constanța, auditorii au făcut parte din două 
comisii printre care cea mai importantă a fost cea prin care s-a realizat auditul tehnico economic 
la SC CT BUS SRL, acțiune finalizată prin stabilirea unor măsuri ce vor îmbunătăți considerabil 
activitatea societății și vor duce la cheltuirea eficientă și economică a banului public.

Activitatea de audit public intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul entității 
prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor de asigurare. Aceste recomandări au 
determinat structurile auditate să-și perfecționeze activitățile şi să-și îmbunătățească 
sistemul de control intern, astfel că de la un audit la altul s-au remarcat progrese.

În anul 2021, auditorii interni, în toate misiunile derulate, au evaluat și stadiul implementării 
Standardelor în vederea îmbunătățirii procesului de control intern managerial. 
Unde a fost cazul, au fost lăsate măsuri în vederea implementării SCIM.
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Capitolul 4 
sănătate și 
asistență soCială

În contextul pandemiei Covid-19, campania de vaccinare s-a derulat în Constanța după cum urmează 
- din februarie 2021 până la 30 septembrie, au fost administrate un total de 179.963 de doze din 
toate cele patru tipuri de vaccinuri la centrul de vaccinare din Complexul Expozițional Constanța.

Am semnat contractul pentru proiectarea Spitalului Municipal Policlinic, primul spital public 
constănțean în ultimii 30 de ani, dedicat bolilor de tipologie oncologică ce va asigura servicii medicale 
pentru circa 1.000 pacienți pe an, dispunând de circa 100 de paturi. Alte două proiecte cu finanțare 
europeană vor contribui la dezvoltarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. 

Nu au fost neglijate nici femeile singure și cuplurile care au diagnostic de infertilitate - sub umbrela 
proiectului INFANT au fost alocate 33 de vouchere între noiembrie 2020 și septembrie 2021. 

De programul RESPECT, dedicat bătrânilor, au beneficiat 56.400 de persoane vârstnice în 
intervalul noiembrie 2020 până în septembrie 2021. Din 2022, beneficiarii vor primi tichetele 
valorice pe suport electronic (carduri) în locul celor emise pe format de hârtie. 
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sănătate           
Toți preșcolarii și elevii beneficiază, în mod gratuit, de tratamente de specialitate 
în cabinetele medicale școlare din municipiul Constanța, inclusiv în cele 
14 cabinete stomatologice din rețeaua de medicină școlară. 

Cabinetele, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, sunt moderne, 
dotate cu aparatură de ultimă generație, iar cadrele medicale sunt foarte bine pregătite.

Consultații medicale în cabinete școlare:

• Cabinet studențesc - 1.477;                                  
• Consultații medicină generală – 16.260;
• Triaj epidemiologic - 134.426 elevi;                                            
• Cabinete stomatologice - 3.311;                                                                 
• Teste rapide COVID -19 – 237;

Programul INFANT Beneficiarii proiectului sunt femeile singure și cuplurile care au diagnostic 
de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență 
în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical.

Noiembrie - decembrie 2020: 19 dosare primite; 14 contracte de acordare a 
voucherului Infant,14 vouchere comandate și distribuite beneficiarilor;                                        

Ianuarie - septembrie 2021: 39 dosare primite, 28 contracte de acordare 
a voucherului Infant,  28 vouchere comandate, 19 vouchere distribuite 
beneficiarilor;                                                                                                                                     
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asIstență soCIală
ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI - se acordă conform prevederilor Legii nr. 
277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare

La 30.09.2021 în evidența Direcției Generale de Asistență Socială Constanța se aflau 
73 de familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei. În perioada noiembrie 
2020 - septembrie 2021 au fost primite 65 solicitări/modificări și au fost efectuate 162 
referate și dispoziții, 32 de borderouri, 218 de anchete sociale și 13 adeverințe

CămInul pentru persoane vÂrstnICe

Îngrijirea și asistența socială în regim rezidențial a persoanelor vârstnice din municipiul Constanța, 
care necesită acest tip de servicii prin menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale, 
pentru depășirea situației specifice de nevoie socială, depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și 
combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

• Numărul mediu al beneficiarilor pe lună - 196
• Execuție bugetară noiembrie 2020 - septembrie 2021  -  7.706.627,32 de  lei
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programul ”respeCt”
• noiembrie - decembrie 2020  - 30.751 beneficiari
• ianuarie - septembrie 2021 - 25.649 beneficiari 

 
Începând de anul viitor, constănțenii, beneficiari ai programului „RESPECT“, vor primi 
tichetele valorice pe suport electronic (carduri) în locul celor emise pe format de hârtie 
pentru eliminarea costurilor cu tipărirea și distribuirea acestora prin poștă.

Decizia a fost luată în condițiile în care tot mai multe servicii se mută în online, iar 
în situația pandemică actuală se recomandă evitarea contactului cu bancnotele și 
alte mijloace de plată pe suport hârtie, precum și interacțiunile umane multiple, mai 
ales în cazul persoanelor vârstnice, categorie expusă multiplelor riscuri.

Astfel, din 2022, beneficiarii tichetelor vor primi pe card contravaloarea celor 8 tranșe 
de tichete valorice emise anual. Cardurile vor fi emise o singură dată, vor fi distribuite 
beneficiarilor și vor fi alimentate în 8 tranșe pe an, valoarea unei tranșe fiind de 50 lei.

Acordarea de facilități privind transportul în comun în municipiul Constanța  - CT BUS 
Eliberare permise de călătorie 

• luna noiembrie - decembrie 2020 - 39.468 de beneficiari 
• luna ianuarie - septembrie 2021 - 36.633 de beneficiari 

 abIlIty taXI 
Serviciul de transport al persoanelor cu 
dizabilități motorii la programări medicale: 
consultații la medicul de familie, la 
medici specialiști, analize și investigații 
medicale, la ședințele de recuperare și 
reabilitare medicală (au fost asigurate 
25 deplasări în vederea transportării 
persoanelor cu dizabilități motorii la 
diversele programări medicale). 

De asemenea, Asociația pentru Promovarea 
Schimburilor Economice și Culturale cu 
Taiwan „ROTA“, împreună cu Primăria 
Municipiului Constanța și cu  Direcția 
Generală de Asistență Socială Constanța 
vin în ajutorul persoanelor cu dizabilități 
locomotorii și al celor cu mobilitate redusă 
printr-o donație de zece scutere electrice 
medicale, în valoare totală de 9.000 euro. 
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Centrul pentru persoane fără 
adăpost “sfÂnta fIlofteIa”
114 persoane fără adăpost din Constanța beneficiază de condiții decente în centrul „Sfânta Filofteia” .

Împreună cu Asociația Suflete Deschise, Fundația Sammarina; Arhiepiscopia Tomisului; 
CMI Dr. Iordachi - medic psihiatru, s-au încheiat acorduri de parteneriat pentru:

• acordarea de mese calde pentru beneficiarii adăpostului în regim de donație;                                   
• acordarea cu titlu gratuit a dreptului de folosință asupra imobilului;                          
• asigurare activități de socializare și asistență religioasă prin prezența în centru a minim 

2 preoți și a unei măicuțe, acordarea de consultații beneficiarilor adăpostului.

În anul 2021 au fost acordate un număr de 1.294 de premieri pentru seniorii 
constănțeni în valoare totală de 432.400 de lei astfel:

• pentru împlinirea vârstei de 80 de ani – 797 seniori
• pentru împlinirea vârstei de 90 de ani  - 214 seniori
• pentru împlinirea vârstei de 100 de ani – 2 seniori
• pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie – 281 de cupluri

În anul 2020 au fost alocate prin hotărâre de consiliu local sume pentru cultele religioase 
în valoare totală de 600.000 lei următoarelor unități de cult: Parohia «Adormirea Maicii 
Domnului I», Parohia Sfântul Ștefan - Parc Gară Constanța, Parohia Sfântului Ioan Botezătorul, 
Parohia „Nașterea Sfântul Ioan Botezătorul”, Muftiatul Cultului Musulman din România.

În anul 2021 au fost alocate prin hotărâre de consiliu local sume pentru cultele religioase 
în valoare totală de 300.000 de lei următoarelor unități de cult:  Parohia „Adormirea 
Maicii Domnului I”, Parohia „Duminica Tuturor Sfinților”, Parohia „Sf. Gheorghe”.
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Capitolul 5 
infrastruCtură 
urbană și transport
În ceea ce privește capitolul de transporturi și infrastructură urbană, pentru anul 2021 
Primăria Constanța și-a concentrat activitatea asupra activităților de asfaltare și reabilitare 
a străzilor (peste 200.000 mp carosabil) și trotuarelor (peste 30.000 mp) din municipiu. 
Totodată, au fost executate lucrări ample de amenajare a peste 2.000 de noi locuri de 
parcare și de reabilitare și reamenajare a altor peste 3.000 locuri de parcare.

În același timp, au fost implementate mai multe proiecte de mobilitate și reamenajare 
urbană pe marile bulevarde din municipiu și pe străzile principale. 

În ceea ce privește transportul public, Primăria a demarat proiectul de refacere a flotei 
CT Bus cu autobuze moderne și prietenoase cu mediul. Totodată, vor fi achiziționate 
174 de stații de autobuz noi. Începând cu luna august a anului curent, se poate plăti cu 
cardul în toate mijloacele de transport public ale CT Bus, proiectul urmând a fi finalizat 
în 2022 prin eliberarea cardurilor electronice de călătorie către toți beneficiarii.

Primăria a mai demarat proiecte pentru înlocuirea a aproape 2.000 de stâlpi de iluminat public pe 
principalele artere din oraș și pentru mutarea în subteran a rețelelor de cabluri care strică estetica orașului.

Achiziţionarea Serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de 
Fezabilitate „Parcare publică multietajată”, zona Casa de Cultură, în municipiul Constanța” 
pe o suprafață de teren de circa 4500 m.p. cu peste 800 locuri de parcare.
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asfaltări
În perioada noiembrie 2020 - septembrie 2021, pe marile bulevarde, străzi principale și secundare 
din Municipiul Constanța, s-a asfaltat un număr total de 203.119,90 mp de carosabil.

S-a reabilitat infrastructura rutieră 
pe următoarele zone și străzi: 

• Dragoslavele, Grozești, 
Onești, Tabla Buții, Răchitași, 
tronsoanele cuprinse între 
strada Soveja și strada Chiliei

• strada Chiliei, porțiunea cuprinsă 
între strada Soveja și strada Onești

• strada Avram Iancu, între bulevardul 
I. C. Brătianu și strada Atelierelor

• strada Constantin Brătescu, 
între strada Avram Iancu 
și strada I.G. Duca

• strada Nicolae Iorga, între strada 
Panselei și bulevardul Mamaia

• strada Ion Rațiu, între bulevardul 
Mamaia și strada Mircea cel Bătrân

• strada Comarnic
• strada Fântânele
• strada Hatman Luca Arbore
• strada Lanului
• strada Progresului
• strada Meșterul Manole
• strada Dunării
• strada Frigului
• strada Aurora
• aleea Portul Nou
• strada Merișor
• strada Rândunelelor
• strada Făgetului
• strada I.G. Duca
• strada Gheorghe Murea
• strada Artileriei
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• strada Lebedei-zona Port Turistic Tomis
• aleea Nalbei
• parcare delimitată de străzile Tulcei și Badea Cârțan
• parcare strada Prelungirea Bucovinei, zona blocurilor BI2, BI3, BI5
• parcare strada Soveja- bloc O1
• parcări situate în zona delimitată de strada Parcului și bulevardul Mamaia. 

De asemenea, în anul 2021, au fost executate lucrări de investiţii tramă stradală în 
cartierul Baba Novac pe străzile Putnei, Scheia, Muscel și pe aleile Morilor, Lămâiței, 
Sânzienelor. Carosabilul este în curs de amenajare pe străzile Teleajen, Posada și pe 
aleea Drăgaica. În cartierul Palazu Mare, s-a construit infrastructura rutieră pe străzile 
Camil Ressu, Tache Ionescu (tronson 1 și 2), Ștefan Dărăscu și Theodor Pallady.

 
În același timp, în perioada noiembrie 2020 - septembrie 2021, Primăria a efectuat lucrări de 
reabilitare a trotuarelor și parcărilor, rezultând un total de 30.086,56 mp asfaltați pe străzile:

• Dragoslavele, Grozești, Onești, Tabla Buții, Răchitași, tronsoanele cuprinse între Soveja și Chiliei
• strada Chiliei, porțiunea cuprinsă între strada Soveja și strada Onești,
• strada Avram Iancu, între bulevardul I.C. Brătianu și strada Atelierelor
• strada Constantin Brătescu, tronsonul cuprins între strada Avram Iancu și strada Atelierelor
• strada Unirii tronson între bulevardul Mamaia și strada Zorelelor
• parcarea din zona Școlii Gimnaziale Nr. 36 „Dimitrie Știubei” din Constanța
• strada Oborului, tronson cuprins între bulevardul I.C. Brătianu și strada Labirint
• strada Dunării
• parcare strada Dionisie cel Mic în zona blocurilor 60, 62, 64, 66
• aleea Zmeurei – zona Institutul de Medicină Legală
• strada Timișanei – zona Facultatea de Construcții din cadrul Universității „Ovidius”.

 
Tot în perioada noiembrie 2020 - septembrie 2021, Primăria 
Muncipiului Constanța a întreprins următoarele lucrări:

• S-au montat 10.752,50 metri liniari de bordură 20x25 cm, 9.240,10 metri liniari 
de bordură 10x15 cm și 54.415,30 mp de dale din beton și granit.

• Zona de acces către Oficiul Poștal Nr.9 de pe strada Mircea cel Bătrân a fost 
consolidată prin amplasare de pavele moderne. Similar, în zona Poarta 1 s-au 
îmbunătățit condițiile de acces pietonal prin modernizarea pavajului.

• Pasajul subteran de la Gară s-a transformat într-o zonă sigură pentru cei care îl tranzitează. 
S-au refăcut finisajele interioare și exterioare de tencuieli și s-au montat borduri noi.

• Accesul către plaja Modern a fost îmbunătățit. Scările de acces dinspre strada Ștefan cel Mare 
au fost consolidate și modernizate prin turnarea unui strat de beton în cofrajele realizate 
din placaj. Armătura a fost acoperită cu un strat de beton de cel puțin 20 cm. Contratreptele 
și pereții laterali ai scărilor au fost stabilizați prin montarea unor profile de metal.
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• Suprafața carosabilă din Portul Tomis a fost reconfigurată pentru a permite 
colectarea apelor pluviale. Au fost amplasate rigole și a fost instalat un separator 
de hidrocarburi care are rolul de a reține carburanții din apele uzate.

• În perioada 01.01.2021 - 15.10.2021 s-au montat un număr de 112 capace 
pentru căminele de canalizare și s-au ridicat la cota de asfalt un număr de 
86 de cămine, în diferite zone și cartiere din Municipiul Constanța.

În prezent, sunt în curs de execuție lucrări de întreținere și reparații 
tramă stradală pentru următoarele locații, astfel:

• Carosabil: Aleea Lupeni, str. Soveja (zona City Mall)
• Frezare carosabil: aleea Mimozelor;
• Trotuare: aleea Lupeni, strada Liliacului (tronson cuprins 

între strada Pandurului și strada Progresului);
• Amenajare parcări: aleea Narciselor;
• Lucrări de reabilitare: scări plaja Modern, str. Liliacului - tronson cuprins între str.

Pandurului și str. Progresului (ridicare la cota de asfalt a căminelor);
• Un sector important al bulevardului Mamaia se află în plin proces de modernizare. Se execută 

lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale pe tronsonul delimitat de bulevardul 
Tomis și strada Zorelelor. Proiectul prevede reabilitarea trotuarelor pe o suprafață de peste 
10.000 mp și recondiționarea carosabilului pe o suprafață de peste 38.000 mp. Spațiul urban 
va fi redistribuit. Căile amenajate pentru circulația bicicletelor vor fi dispuse lateral, parțial pe 
trotuare și în continuare adiacente trotuarelor la nivel cu partea carosabilă. Astfel, se va realiza 
legătura cu pistele amenajate pe bulevardul Mamaia și bulevardul Tomis. Până în prezent, 
s-a reabilitat tronsonul delimitat de bulevardul Tomis și strada Prelungirea Bucovinei.

 

parCări
În perioada martie - septembrie 2021, în Municipiul 
Constanța au fost create 2.489 de locuri de 
parcare noi pe terenurile eliberate de garaje și 
prin reorganizarea spațiilor existente. În paralel, 
3.087 de locuri de parcare au fost reamenajate 
prin recondiționarea suprafeței carosabile.

Lucrări s-au mai desfășurat după cum urmează:

• Terenul viran din zona Școlii Gimnaziale Nr. 
36 „Dimitrie Știubei” a fost transformat într-o 
parcare rezidențială modernă, cu o capacitate 
de 278 de locuri, iar alte 129 de locuri de 
parcare au fost amenajate în zona blocurilor 
K4, K10, K16 și pe aleile adiacente. Vorbim 
despre 407 locuri de parcare, dintre care 6 
sunt rezervate persoanelor cu dizabilități;

• Un proiect important pentru comunitate a presupus revitalizarea urbană a arealului delimitat 
de bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Primăverii. Carosabilul a fost reabilitat 
pe străzile Pictor Ștefan Luchian, Pictor Nicolae Grigorescu și pe aleile Pictor Nicolae 
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Tonitza, Cameliei, Iasomiei, Magnoliei. Au fost modernizate aleile de acces către blocuri 
și zonele destinate circulației pietonilor iar spațiile dintre blocuri au fost reorganizate 
pentru a fi transformate în parcări rezidențiale. Parcările adiacente aleilor Iasomiei, 
Cameliei și Magnoliei au fost reconfigurate, fiind create 152 de noi locuri de parcare. Alte 
97 de locuri de parcare au fost construite pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, pe aleea 
Cameliei și pe porțiunea cuprinsă între aleea Pictor Nicolae Tonitza și aleea Cameliei.

În perioada 18 iunie - 1 octombrie 2021, prin intermediul aplicației Constanța Parking, 
Primăria Constanța a încasat la bugetul local 1.933.265 lei fără TVA după cum urmează:

• Abonamente pentru instituții publice (1 iulie -1 octombrie 2021): 60.531 lei fără TVA;
• Abonamente unice - 199 lei (1 iulie-1 octombrie 2021): 44.919 lei fără TVA;
• Abonamente suplimentare - 499 lei (1 iulie-1 octombrie 2021): 1.035.235 lei fără TVA;
• Tichete răzuibile (18 iunie - 1 octombrie): 6.657 lei fără TVA.

 

transport publiC
Activitatea CT BUS din perioada 
octombrie 2020 – octombrie 2021 
poate fi cuantificată ținând seama de 
următoarele date de exploatare, obținute 
din operarea serviciului de transport 
public în comun pe raza UAT Constanța:

• 11.805.252 km;
• 590.524 curse;
• 27.498.000 călători.

 
Primăria Constanța a achiziționat 41 
de autobuze electrice noi (20 de 12 m 
lungime și 21 de 10 m lungime), contractele 
aflându-se în desfășurare. Acestea vor 
veni la pachet cu 10 stații de reîncărcare 
rapidă și 41 de reîncare lentă.

Totodată, Primăria Constanța este 
în curs de achiziție a 174 de stații de 
autobuz (125 aflate în licitație, plus 
alte 49 prinse în proiecte de mobilitate 
urbană durabilă), în scopul modernizării întregului sistem de transport public.

Începând cu luna august 2021, a fost finalizată prima etapă a implementării serviciului eTicketing 
de plată cu cardul în autobuze. Preconizăm ca noul sistem să fie complet operațional în 2022.

Societatea CT BUS a propus Primăriei Municipiului Constanța achiziționarea a 100 
de autobuze electrice, dar și crearea unei autobaze noi, cu facilități de întreținere 
și reparații pentru noua flotă. Demersul datează din vara anului curent.
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Primăria Municipiului Constanța, prin Serviciul Management Drumuri și Transport 
din cadrul Direcției Generale Gestionare Servicii Publice - Direcția Administrare 
Servicii Publice a derulat pe parcursul anului 2021 următoarele activități:

• a prelungit un număr de 391 de autorizații taxi;
• a vizat un număr de 194 de autorizații de transport persoane în regim de taxi;
• a eliberat un număr de 55 autorizații taxi, ca urmare a cesionării autorizației 

(transformare din persoană fizică autorizată în persoană juridică/renunțarea unui 
transportator autorizat la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor angajați 
care fac dovada că au dobândit calitatea de nou transportator autorizat);

• a retras un număr de 9 autorizații taxi ca urmare a decesului 
persoanei fizice autorizate sau suspendării autorizației;

• a întocmit un număr de 181 adrese ca urmare a solicitării cesionării autorizației taxi / 
fiscalizării casei de marcat / înlocuirii managerului de transport în regim de taxi;

• a pregătit documentația premergătoare inițierii proiectului de Hotărâre pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport 
în regim de taxi în municipiul Constanța, adoptată în data de 30.07.2021;

• a pregătit documentația premergătoare pentru achiziția unui serviciu pentru 
„Elaborare Studiu de specialitate privind stabilirea necesarului numărului de 
autorizații taxi pentru executarea transportului în regim de taxi la nivelul municipiul 
Constanța pentru perioada 2021-2026”, finalizat în data de 27.09.2021;

• a emis 110 certificate de înregistrare pentru vehicule lente;
• a emis 320 autorizații de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța 

pentru operatorii de transport care au solicitat acest lucru;
• a înregistrat și eliberat un număr de 311 carduri de parcare gratuite pentru persoanele cu handicap;
• a întocmit și a eliberat un număr de 82 viniete parcare gratuită pentru 

autovehiculele electrice înmatriculate în Municipiul Constanța.

zone pietonale
Până în luna septembrie a anului 2021, au fost stabilite și aplicate măsurile de 
sistematizare în Satul de Vacanță, în zonele de plaje, cuprinse între zona Modern și Cartier 
Consilieri, prin reglementarea accesului autoturismelor în zonele pietonale.

Totodată, în cadrul stațiunii Mamaia, în zona Peninsulară, în zonele pietonale (parcuri), a 
fost limitat accesul autoturismelor prin emiterea punctuală pentru o perioadă limitată a unor 
avize de acces necesare desfășurării evenimentelor sau activitătii de amenajare.

Permise de acces au fost eliberate după cum urmează:

• Au fost eliberate 25 de permise de acces în Satul de Vacanță
• Au fost eliberate 31 de permise de acces bariera Plaja Modern
• Au fost eliberate 30 de permise de acces bariera Plaja 3 Papuci
• Au fost eliberate 140 de permise de acces în parcuri și stațiunea Mamaia.
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sistematizare zone
Participarea în cadrul măsurilor de sistematizare din zona Piața Tomis III, cartierul Tomis III vechi 
(Aleea Iasomiei, Magnoliei), aleea Lupeni, Dionisie cel Mic, zona Far, aleea Zmeurei, etc.

Au fost alocate în Programul Parcări 1.746 autorizații rezervare loc parcare și 
au fost actualizate datele pentru 3.532 autorizații existente. Totodată au fost 
eliberate un număr de 853 de abonamente pentru parcare în Zona 2.

În cadrul Serviciului Siguranța Circulației Urbane și Parcări, pe adresa de mail 
parcari@primaria-Constanța.ro au fost înregistrate și transmise informații 
pentru un număr de 5.439 solicitări formulate de către constănțeni.

Implementarea aplicației soft pentru gestionarea spațiilor de parcare de pe raza municipiului Constanța, 
în care au fost reprezentate grafic un număr de 985 parcări, a permis înregistrarea a 22.437 de solicitări. 
A fost demarată procedura de achiziție pentru proiectul “Mentenanță aplicații soft pentru gestionarea 
spațiilor de parcare (G.I.S)”. 

• Comisia de circulație s-a întrunit de 22 de ori. De asemenea, în vederea stabilirii 
cu exactitate a oportunității măsurilor propuse, au fost efectuate 264 deplasări 
pe teren. În aceste condiții au fost stabilite  și transmise petenților un număr de 
544 avize ale Comisiei de Circulație (341 favorabile + 203 nefavorabile).

• Pentru a asigura un iluminat eficient pe străzile din Constanța și din stațiunea 
Mamaia, au fost montați cca. 70 de stâlpi noi de iluminat în zona plajelor, în parcările 
nou amenajate sau în zone de promenadă. În plus, la 24 de treceri de pietoni au fost 
montate sisteme de iluminare suplimentară pentru o vizibilitate mai mare asupra 
pietonilor. Din cauza deteriorării, au fost înlocuiți 22 stâlpi de iluminat.

• Primăria a agreat cu BERD elaborarea unui studiu pentru a moderniza iluminatul pe 16 
artere importante totalizând circa 33 km: vor fi înlocuiți 1.915 stâlpi erodați din beton 
cu stâlpi noi și corpuri de iluminat cu consum redus și iluminare superioară.

• În acest moment, deținătorii rețelelor de cablu lucrează la eliminarea cablurilor care nu mai sunt 
folosite și care afectează imaginea orașului. Până acum, a fost cosmetizată, etichetată și degajată 
de cabluri și tubete care nu erau folosite de către operatori stațiunea Mamaia și zona peninsulară. 
Mai mult, cartierul Tomis Nord (sector cuprins între Lăpușneanu - Tomis - Soveja) a fost etichetat, 
cosmetizat și au fost relocate rețelele neconforme. Lucrările vor continua pe raza întregului oraș.

Bandă bus existentă 1 km 
Bandă bus în lucru 15 km

Pistă bicicletă existentă 8 km 
Pistă bicicleta în lucru 20 km
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Capitolul 6 
urbanism și 
estetiCă urbană
2021 este anul schimbărilor majore în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în 
orașul nostru. Primăria Municipiului Constanța a acționat pentru interesul public general, 
pentru transparența în planificarea și dezvoltarea teritoriului, cât și pentru promovarea 
unor proiecte publice deosebit de importante pentru oraș și cetățeni, acestea având 
ca principale teme educația, sănătatea și regenerarea spațiului public urban.

Mai exact, s-au făcut pași importanți cu privire la multe dintre problemele cu care se 
confruntă orașul nostru în acest moment: reabilitarea rețelei de termoficare, protejarea 
și reabilitarea clădirilor istorice, amenajarea de noi locuri de joacă pentru copii, 
achiziționarea de mobilier urban, sau adoptarea unui nou regulament de publicitate.

Mai mult, au fost demarate trei proiecte în vederea realizării rețelei electrice în cartierul 
Veterani și, în același loc, am blocat construirea de blocuri între case.
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Anul 2021 a fost și unul al organizării interne, în cadrul Primăriei Municipiului Constanța 
fiind înființate comisii tehnice și de urbanism, sau de reducerea riscului seismic.

• Ca rezultat în acte administrative, până la acest moment s-au emis 3.312 certificate de urbanism, 
855 de autorizații de construire și 56 autorizații de desființare, dar aceste cifre nu reflectă în 
totalitate activitatea direcției, ci activitatea instituției în zona de urbanism având în vedere toți 
actorii implicați. Comparația cu anul 2020, când au fost emise 3.381 certificate de urbanism, 1.612 
de autorizații de construire și 102 autorizații 
de desființare, nu este potrivită, întrucât o 
mare parte din documentații au fost reluate 
odată cu schimbarea echipei de conducere 
datorită fluxului incomplet de semnare din 
perioada septembrie - noiembrie 2020.

• S-au dezvoltat 3 proiecte de electrificare 
împreună cu ENEL Dobrogea pentru 
realizarea rețelei electrice în cartierul 
Veterani. Acestea urmează să intre în 
execuție, pe rând, începând cu anul 2022. 
Totodată, împreună cu DGFE, s-au promovat 
proiectele de reabilitare a rețelei de 
termoficare, beneficiar fiind SC Termoficare 
SA, dar și întreaga municipalitate.

• Consilierii locali au aprobat în ședința Consiliului Local din luna august revocarea 
totală a HCLM 489/2009 și revocarea parțială a HCLM 316/2013, precum și a actelor 
subsecvente emise în baza acestora. Concret, în cartierul Veterani nu se mai pot edifica 
blocuri între case. Regimul de înălțime pentru terenul de 89,14 hectare situat la ieșirea 
din municipiul Constanța spre Cumpăna va fi, începând de anul acesta, maxim P+2E.

• A fost conceput programul multianual REACTIS - REAbilitare ConsTanța IStorică, în 
vederea realizării lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural-
arhitecturală, situate atât în centrul istoric Constanța, cât și în alte perimetre considerate 
prioritare din municipiu. Programul este în curs de a fi publicat pentru consultare publică.

• Au demarat lucrările de reamplasare, restaurare și punere în valoare a 25 de obiective 
de artă - statui și monumente istorice amplasate în municipiul Constanța.

• Constănțenii vor avea în scurt timp stații de autobuz moderne. Primăria Constanța este în 
curs de achiziție a 125 de adăposturi modulare, confecționate din materiale de înaltă calitate, 
în scopul modernizării întregului sistem de transport public, inclusiv a stațiilor de autobuz, 
dotări care la momentul actual nu există în municipiu. Valoarea achiziției este de 8.272.431,25 
lei, fonduri alocate din bugetul local. Celor 125 de stații de autobuz li se vor adăuga alte 49 de 

stații, care vor fi montate în cadrul proiectelor ce 
sunt în curs de realizare cu fonduri europene.
• Au fost achiziționate 250 de copertine 
parasolar pentru înlocuirea copertinelor 
vandalizate, cât și pentru montarea acestora în 
alte locuri publice. Valoarea contractului a fost de 
126.017,50 lei, banii provenind din bugetul local.
• Au fost achiziționate 500 bănci de odihnă 
din lemn tropical și 900 de coșuri de gunoi, dintre 
care 400 de tip londonez, atât pentru înlocuirea 
celor vandalizate și deteriorate, cât și pentru 
montarea acestora în alte locuri publice.
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• La solicitarea locuitorilor orașului, pentru 
informarea permanentă a acestora și a 
turiștilor, vor fi achiziționate 10 ceasuri 
stradale digitale cu două fețe și 3 
ceasuri analogice cu o singură față.

• Municipalitatea a încheiat contracte 
pentru reabilitarea și întreținerea 
mobilierului urban, a locurilor de 
joacă și a terenurilor de sport.

• În scurt timp, vor începe lucrările de 
reamenajare a 10 locuri de joacă. Achiziția 
serviciului, dirigenția de șantier și 
achiziția elementelor sunt în curs de 
derulare. Totodată, urmează a se amenaja și reamenaja mai multe locuri de joacă dedicate 
copiilor, având în vedere că Primăria Constanța are de curând Serviciu pentru cadastrarea 
terenurilor aparținând domeniului public și, astfel, vom avea documentele necesare pentru a 
demara achizițiile și pentru a le oferi celor mici spații în care să se poată juca în siguranță. 

• Au fost realizate lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a mini-canalelor 
din parcul Tăbăcăriei și din Satul de Vacanță. Lucrările constau în operațiuni de reparații, 
schimbare și vopsire pentru un număr de 8 poduri și podețe din Parcul Tăbăcăriei și se vor 
finaliza la sfârșitul lunii noiembrie. Valoarea contractului a fost de 274.122,60 lei fără TVA.

• Am achiziționat o expertiză tehnică aferentă obiectivului Pasarela maritimă (Estacadă) – Hotel 
Victoria. În urma rezultatelor expertizei tehnice, se vor stabili categoriile de lucrări ce urmează a fi 
executate pentru siguranța în exploatare, a rezistenței, stabilității și accesibilității utilizatorilor.

• Am demarat cercetarea de piață pentru împrejmuirea cu panouri a spațiilor de joacă pentru 
protejarea copiilor. 54 locuri de joacă din municipiul Constanța vor beneficia de astfel de lucrări.

• Am finalizat achiziția publică pentru iluminatul festiv, care a fost realizată pe 3 loturi:
 » Lot I - Iluminat festiv al străzilor din municipiul Constanța;
 » Lot II - Iluminat festiv în zona peninsulară 

Piața Ovidiu Constanța;
 » Lot III - Iluminat festiv în parcuri, inclusiv 

Parcul Tăbăcăriei, zona Țara Piticilor.
• Pentru ca activitatea de afișaj, reclamă și publicitate 

pe domeniul public să se desfășoare legal din toate 
punctele de vedere, la începutul acestui an Primăria 
Constanța a demarat acțiunea de demontare a 
mijloacelor publicitare, 200 de panouri fiind demolate. 
În același timp, prin HCL nr.105/23.04.2021 s-a aprobat 
Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului 
Constanța, care urmărește punerea în aplicare a 
Legii nr. 185/2013, republicată, privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate. Regulamentul de 
publicitate asigură identificarea amplasamentelor aflate 
pe domeniul public şi privat al municipiului Constanța, 
pe care se pot amplasa mijloacele de publicitate, 
precum şi aducerea acestora la cunoştinţa publică.

• În acest an s-a organizat și întrunit Comisia Tehnică 
de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, în cadrul 
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căreia funcționează și Comisia Tehnică de Estetică Urbană. Prima avizează din punct de 
vedere tehnic documentațiile de urbanism, proiecte DTAC, iar cea de a doua analizează din 
punct de vedere al aspectului exterior proiecte aflate în diferite stadii de elaborare.

• S-a înființat Comisia pentru Reducerea Riscului Seismic. Scopul acestei comisii este acela de 
a identifica cele mai bune instrumente și soluții pentru punerea în siguranță a patrimoniului 
natural și construit de pe teritoriul municipiului Constanța, în vederea protejării cetățenilor, a 
creșterii calității vieții și a prevenirii, gestionării și reducerii riscurilor generatoare de situații de 
urgență specifice, respectiv seism, alunecări de teren etc. În afară de membrii desemnați din 
cadrul departamentelor autorității publice locale și din cadrul instituțiilor subordonate, la ședințe  
participă și specialiști de la universități și asociații profesionale de profil sau de la instituții 
publice cu atribuții în domeniul construcțiilor, al gestionării riscurilor asociate acestora etc.

• S-au analizat reglementările la nivelul PUZ și s-a identificat nevoia actualizării acestora 
în noul context legislativ. În acest sens, urmează să se achiziționeze cel puțin 10 
servicii de consultanță și prestări servicii pentru elaborare PUZ-uri, atât pe zonele 
centrale cât și pe zonele de acces în oraș, pentru amenajări urbane logistice importante 
pentru fluidizarea traficului și degajarea municipiului de fluxuri sufocante.

• În anul 2021, a fost inițiată procedura de achiziție a serviciilor de 
proiectare pentru încă 6 documentații de urbanism.
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Capitolul 7 
spații verzi și 
salubritate 
 
Regenerarea urbană și înființarea de noi parcuri sunt obiective primordiale pentru 
administrația orașului, drept urmare efortul pentru identificarea terenurilor ce au 
potențial de a fi amenajate în noi spații de recreere este unul continuu.

regenerare urbană verde
În luna august au fost adoptate hotărârile privind aprobarea documentației tehnico-economice, 
faza de studiu de prefezabilitate pentru “Amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul 
către Plaja Modern, strada Lebedei și taluz - Crearea de facilități pentru evenimente culturale 
și pentru petrecerea timpului liber, zone de promenadă și parcaje” și a documentației 
tehnico-economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru ”Amenajarea unei grădini 
publice în cartierul Tomis Nord zona Brotăcei – Tic Tac din Municipiul Constanța”.



49

Primăria municiPiului constanța

În luna septembrie a fost adoptată 
hotărârea privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, 
faza studiu de prefezabilitate pentru 
”AMENAJARE PARCURI URBANE PUBLICE 
NOI DE MARI DIMENSIUNI ÎN MUNICIPIUL 
CONSTANȚA” (unul de circa 40-50 
HA și unul de circa 20 HA) în vederea 
extinderii suprafețelor de spații verzi 
din municipiul Constanța, protejarea 
și gestionarea durabilă a acestora, în 
scopul creșterii standardelor de viață 
ale constănțenilor și al conformării 
la obligația de a asigura suprafața 
minimă de spațiu verde/locuitor”.

În luna octombrie s-a adjudecat licitația 
pentru elaborarea documentației 
tehnice pentru o pădure urbană de 
4 ha în zona Cartierului Veterani și a 
fost desemnat câștigătorul licitației 
pentru elaborarea documentației 
tehnice pentru viitorul parc din Cartierul 
Compozitorilor, suprafață ocupată în 
prezent de Registrul Auto Român care 
își va reloca sediul în zona industrială.

plantărI arborI șI florI
În ultimul an, în municipiul Constanța 
a fost suplimentat fondul vegetal cu 
480 de arbori, 6.000 de trandafiri, 
în parcuri, pe marile bulevarde și 
străzi principale; cu 4.073 de plante 
ornamentale pe faleza Cazinoului, 
în scuarurile și fâșiile stradale din 
oraș și din stațiunea Mamaia; cu 
42.000 de flori perene în parcuri și 
în principalele intersecții din oraș.

În primăvară s-a procedat la 
curățarea şi amenajarea taluzului 
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cuprins între Portul Turistic 
Tomis şi strada Smârdan, 
au fost executate lucrări 
de defrişare a vegetaţiei 
lemnoase şi de întreţinere 
a vegetaţiei arboricole 
şi arbustive existente, 
degajarea terenului de 
corpuri străine, cosit şi 
transport resturi vegetale. 

 
regIstrul loCal al spațIIlor verzI
S-a efectuat recepționarea etapei finale privind actualizarea informațiilor înregistrate în 
Registrului Local al Spațiilor Verzi în urma realizării ultimelor verificări și rectificări asupra 
terenurilor și a vegetației aferente acestora. Realizarea sistemului informatic și popularea 
acestuia la nivelul unei baze de date dinamice tip webGIS a fost efectuată în decursul a 6 livrări 
de inventar spații verzi și vegetație aferentă rezultând 146.557 arbori din diverse specii și 17,7 
mp de spațiu verde per locuitor, raportat la suprafața de spații verzi existente în intravilan.

În Sistemul Electronic de Achiziții Publice se desfășoară în prezent licitația privind serviciile de proiectare 
pentru amenajarea spațiului public din zona Parcului Gării, în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu din 
perspectiva utilizării zonei din punct de vedere social, cu respectarea reglementărilor de mediu în vigoare.

sIsteme de IrIgațII
Având în vedere situaţia climatică din 
ultimii ani şi faptul că Dobrogea se află în 
pericol de deșertificare, s-a dovedit că fără 
posibilitatea de irigat, spaţiile verzi suferă 
de pe urma secetei anuale. În acest sens, 
s-au realizat reparații şi au fost puse în 
funcțiune sistemele de irigații din Parcul 
Arheologic, Faleză Cazinou, Parcurile 
Oleg Danovski, Tomis II, Casa de Cultură, 
Viitorului, fâșia de pe bulevardul Mamaia 
şi Stațiunea Mamaia. De asemenea, au fost 
evaluate şi s-au pus în funcţiune cele trei 
staţii de pompare din parcul Tăbăcărie.
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toaletărI arborI usCațI
În ultimul an, la nivelul municipiului Constanța s-a intervenit pentru un număr de 2.649 arbori, 
astfel: 1.234 de arbori au fost secționați, iar 1.415 de arbori au fost toaletați / corectați. 
Secționarea arborilor uscați s-a realizat în baza solicitărilor venite din partea populației, 
dar și în urma autosesizării aparatului de specialitate în zonele adiacente unităților de 
învățământ și grădinilor publice, pentru arborii ce au necesitat lucrări imediate. 

sIstem întrețInere spațII verzI
În ultimii 20 de ani întreținerea spațiilor verzi a fost realizată într-un sistem dezechilibrat, 
similară cu monopolul, ce a creat probleme la începutul acestui an. Drept urmare vom creea 
un sistem concurențial prin împărțirea suprafeței la nivelul întregului oraș în 5 loturi pentru 
a permite gestionarea eficientă a activității de întreținere, creșterea calității serviciilor, dar 
și pentru a preveni sincopele în desfășurarea activității. În prezent se desfășoară procedura 
de licitație pentru lotul 1, urmând să fie demarate procedurile pentru celelalte 4 loturi.

În premieră, au fost implicați beneficiarii venitului minim garantat şi persoanele care prestează 
muncă în folosul comunităţii în activitățile de întreținere a spațiilor verzi sub coordonarea serviciului 
specializat al primăriei care a asigurat totodată echipamentele, uneltele şi accesoriile necesare.

A fost creat un serviciu întreținere spații 
verzi în cadrul societății municipalității 
Confort Urban ce a fost dotat cu 
echipamente profesionale - motocoase, 
mașini de tuns iarba cu autopropulsare, 
secătoare - pentru a prelua îngrijirea 
spațiilor adiacente drumurilor publice 
pe care le au în administrare și anume: 
scuaruri, casete stradale, fâșii stradale.

De la începutul primăverii, parcurile, 
scuarurile, spațiile verzi dintre blocuri, 
străzile, trotuarele și promenadele din 
Constanța au fost stropite în permanență 
împotriva insectelor care creează disconfort 
populației, precum şi pentru eliminarea 
riscurilor de transmitere a unor boli. Pe 
malurile lacurilor Siutghiol și Tăbăcărie 
s-a intervenit pentru distrugerea şi 
prevenirea dezvoltării larvelor insectelor 
dăunătoare și totodată au fost amplasate, 
pe raza întregului oraș, momeli toxice 
pentru combaterea rozătoarelor în 
locuri inaccesibile populației.
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salubrItate
În decursul ultimelor 12 luni au fost adunate din Constanța 140.492,528 tone de deșeuri. 
De asemenea, deșeurile inerte depozitate în rampă totalizează 137.332,70 tone.

În perioada noiembrie 2020 - septembrie 2021, s-au desfășurat 
următoarele acțiuni de salubrizare a domeniului public: 

• măturare manuală 566.514 mii de metri pătrați
• măturare mecanizată 492.221 mii de metri pătrați
• lucrări de întreținere 537.864 mii de metri pătrați
• spălat stradal 95.668 mii de metri pătrați
• igienizare rigole 589.590 mii metri liniari

Arterele rutiere și trotuarele au fost degajate de zăpadă pe o suprafață de 148.180 mii de metri pătrați. 
De asemenea, s-a intervenit cu utilaje pentru colectarea zăpezii de pe drumurile publice pe o suprafață 
de 10.241 mii de metri pătrați și de combatere a poleiului pe o suprafață de 18.864 mii de metri pătrați.

Alte activități:

• Verificarea documentației și a conformității în teren în vederea eliberării unui 
număr de 38 avize pentru centre de colectare deșeuri industriale reciclabile

• Contract în desfășurare pentru cadastrarea celor  400 ghene 
de gunoi în vederea reabilitării și modernizării



53

Primăria municiPiului constanța

Capitolul 8 
ordine și siguranță 
 
Vrem să trăim într-un oraș sigur și curat, în care administrația este 
guvernată pe o relație de încredere între cetățeni și funcționari. 

Misiunea și obiectivele Primăriei Constanța rămân:

• să ofere cetățenilor o relație predictibilă și de încredere cu autoritățile locale, 
în sarcina cărora se află ordinea și siguranța municipiului nostru.

• să direcționeze resurse către digitalizare, înzestrare și modernizare 
în întreg sistemul gestionat de Poliția Locală. 

• să eficientizeze activitatea tuturor structurilor din subordine astfel încât constănțenii să 
trăiască într-un oraș ordonat, în care legea este respectată de către toți, în aceeași măsură.

• să construiască și să extindă adăposturi pentru animalele fără stăpân, 
pentru protecția constănțenilor, dar și pentru protecția animalelor.
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pe sCurt, Ce am făCut în primele 
365 de zile de mandat:

În primul an al actualei administrații, am început interconectarea sistemelor video ale 
unităților școlare la dispeceratul Poliției Locale. Proiectul se numește SAFE CITY și este 
primul pas către o gestionare unitară și profesionistă a siguranței și ordinii publice.

Am montat echipamente de supraveghere de ultimă generație, alimentate în sistem fotovoltaic.

Am achiziționat echipamente și dotări pentru serviciul salvamari pentru a salva vieți omenești dar și pentru 
a crea un mediu cât se poate de sigur pentru turiștii care ne vizitează, an de an, alături de familiile lor.

Am eficientizat serviciul baze de date, dispecerat, armament, cu 32% pe partea 
de apeluri, cu 18% pe partea de sesizări și cu peste 50% pe partea de dispecerat, 
grație interconectării sistemului cu cel al Ministerului de Interne. 

Am reușit, în condițiile pandemiei de COVID-19, să distribuim echipajele de ordine publică astfel încât să 
respectăm normele și obiectivele impuse de starea de alertă declarată la nivel național. Am suplimentat 
numărul de schimburi, reușind astfel să colaborăm eficient cu secțiile de poliție din municipiu.

Am reușit să fluidizăm traficul rutier, inclusiv prin distribuirea de echipaje rutiere în zonele aglomerate.

Am declarat toleranță zero față de construcțiile ilegale și de afișajul stradal ilegal. Vrem să 
dăm un aspect ordonat unui municipiu în care totul a fost făcut haotic în ultimele decenii. Veți 
observa o creștere substanțială a activității serviciilor dedicate disciplinei în construcții.

Am efectuat controale foarte stricte pentru toți cei care desfășoară activități de taxi.

Activitatea Poliției Locale, concretizată în acțiuni de control, sancționare și comunicare, 
este cu 30% mai mare decât în anul 2020. Aici sunt incluse activități care cresc calitatea 
mediului în Constanța, care contribuie la menținerea unui oraș curat și ordonat, 
precum și activități de prevenție și menținere a ordinii și liniștii publice.

grija pentru 
animalele fără stăpÂn

Ne pasă de animale și considerăm că 
este de datoria noastră să le protejăm. 
Nu este vina acestor suflete că oameni 
iresponsabili le-au abandonat.

Cu toate acestea, suntem conștienți că fiecare 
cetățean trebuie să fie protejat și să trăiască 
într-un mediu fără animale care pot, în anumite 
condiții, deveni agresive și care, din păcate, 
nu sunt în grija și responsabilitatea nimănui.
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În acest sens, am luat următoarele măsuri: am achiziționat mașini pentru intervenție, capturare, 
transport și îngrijire a animalelor fără stăpân. Urmează avizarea din partea DSV. În noiembrie vom 
semna un contract pentru ca acest sistem să devină funcțional și animalele să nu mai fie pe străzi.

Am lucrat la documentația pentru modernizarea și extinderea adăpostului 
de animale. Vom avea în jur de 500 de spații de cazare. 

Am încheiat un parteneriat cu Asociația Animal Society/Four Paws. În decursul unui an am derulat 2 
campanii de sterilizare, care au fost un real succes și care au adus oamenii și animalele mai aproape 
prin grija pe care le-o purtăm. Am decis să prelungim colaborarea pentru încă 3 ani. Împreună 
vom continua sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea antirabică, identificarea și înregistrarea 
câinilor de rasă comună. Drept dovadă, din 3 noiembrie începem a 3 campanie de sterilizare.

ordine publiCă 

În perioada  01 ianuarie – 30 septembrie 
2021, polițiștii locali cu atribuții în 
domeniul ordinii publice au desfăşurat 
activităţi în interesul comunităţii locale, 
pentru asigurarea ordinii şi liniştii 
publice. Prin H.G. 24/14.05.2020 s-a 
aprobat instituirea stării de alertă la 
nivel național și a măsurilor de prevenție 
și control al infecțiilor, în contextul 
situației epidemiologice generate de 
virusul SARS-CoV-2, iar ulterior s-a 
aprobat prelungirea stării de alertă. 

Echipajele au fost distribuite atât pe cele 
3 schimburi de lucru (06.00 – 14.00, 
14.00 – 22.00 și 22.00 – 06.00), în zonele/
locurile de interes în activitatea cotidiană, 
ținând cont de dispozițiile conducerii și de 
obiectivele/prioritățile stabilite, cât și în 
intervalul orar 08.00-16.00, fiind repartizate 
către cele 5 secții de poliție din cadrul 
Poliției municipiului Constanța (zilnic), 
prin rotație la fiecare secție de poliție în 
parte – câte o patrulă independentă, sub 
coordonarea cărora au desfășurat activități 
specifice pe zonele de ordine și siguranță 
publică și itinerariile de patrulare stabilite 
de persoane desemnate. Au fost aplicate 
20.297 de sancțiuni contravenționale, 
în valoare totală de 5.252.834 lei.
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serviCiul rutier 

Pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2021, polițiștii locali au acționat pentru limitarea 
efectelor impuse de starea de alertă privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Au 
fost aplicate un număr de 12.502 sancţiuni contravenţionale  în valoare de 5.233.399 lei.

disCiplină în ConstruCții și afișajul stradal 
În primele 9 luni ale anului 2021, au fost întreprinse activităţi specifice de control în vederea 
identificării lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire/desfiinţare, inclusiv 
a construcţiilor cu caracter provizoriu, precum şi de verificare a modului de respectare a normelor 
legale privind afişajul stradal, conform procedurii operaționale aprobată prin dispoziția primarului. 
S-au încheiat 385 de procese-verbale de constatare a contravenției pe Legea 50/1991 în cuantum de 
1.083.000 lei. La verificarea respectării normelor în vigoare privind păstrarea curățeniei, polițiștii 
locali au încheiat 287 de procese-verbale conform H.C.L.184/2013 – 77/2021 în valoare de 367.200 
lei. În cursul primelor 9 luni au mai fost încheiate 11 procese-verbale conform Legii 325/2006 pentru 
deconectare ilegală în cuantum de 4.500 lei și 7 procese-verbale pentru încălcarea normelor privind 
lucrările tehnico-edilitare reglementate conform H.C.L.189/2017 în cuantum de 10.500 lei.

Au fost soluționate 1.538 de lucrări, reprezentând sesizări și solicitări ale celorlalte departamente 
din cadrul primăriei, și 154 de 
sesizări prin dispecerat, întocmindu-
se 888 de note de constatare.

Au fost încheiate 690 procese-verbale, în 
cuantum de  1.465.200 lei. Sub aspectul 
săvârșirii faptelor care pot constitui 
infracțiuni, au fost remise 22 de sesizări 
către Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Constanța pentru executarea lucrărilor de 
construcții fără autorizație în zone construite.

De asemenea, în anul 2021 s-a realizat 
inventarierea imobilelor din zona 
peninsulară și centrală din punct de 
vedere a stării tehnice necorespunzătoare, 
acestea concretizându-se în 95 de 
somații în vederea luării măsurilor în conformitate cu prevederile H.C.L.27/2016 pentru 50 de 
imobile. În același timp, au fost aplicate în municipiu 96 de amenzi în cuantum de 79.400 lei pentru 
proprietarii imobilelor aflate în stare de degradare în temeiul H.C.L.184/2013(H.C.L.77/2021).

 A fost continuată campania „Desființarea garajelor pentru regenerare urbană” - identificarea 
proprietarilor, întocmirea somațiilor, a referatelor de demolare, a proiectelor de dispoziții 
pentru desființarea pe cale administrativă, desfășurarea acțiunilor de demolare, astfel 
încât au fost emise, până la 30.09.2021, un număr de 84 somații de desființare.
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urmărire și eXeCutare măsuri în 
domeniul ConstruCțiilor 

În primele 9 luni ale anului 2021, polițiștii locali din cadrul Biroului Urmărire și Executare 
Măsuri în Domeniul Construcțiilor au acționat pe următoarele direcții:

• au fost verificate 199  sesizări și au fost  soluționate 232 de  sesizări;
• au fost verificate pe portalul instanțelor de judecată un număr de 427 Sentințe Civile;
• au fost întocmite 62 înștiințări pentru punerea în aplicare a Sentințelor Civile;
• au fost întocmite 266 adrese către S.P.I.T, Direcția Patrimoniu, petenți;
• au fost desființate garaje si terase aflate în neconformitate conform somațiior de desființare.  

InspeCție aCtivitate ComerCială 

În perioada 01.01.2021 – 30.09.2021, polițiștii locali din cadrul Biroului Inspecție 
Activitate Comercială au încheiat 716 procese verbale de constatare.

• Adrese/somații/înștiințări –3.719;
• Verificări persoane izolate/carantinate – 556;
• Somații întreținere copertine amplasamente flori – 15;
• Somații HCL 433/2020 - spații neutilizate – 191;
• Note de constatare – 1.302;
• Note raport – 3.384;

Control și proteCția mediului 

În primele 9 luni ale anului 2021 s-au desfășurat următoarele activități:

• au fost transmise 472 de somații pentru luare de  măsuri de igienizare terenuri neîngrijite 
din zona peninsulară și centrală a orașului, de pe principalele artere circulabile și 
de pe traseele de intrare și ieșire din oraș și pentru prezentare documente;

• au fost transmise 1.258 înștiințări/adrese/răspunsuri printre care și către Direcția 
Patrimoniu și SPIT VBL în vederea identificării proprietarilor acestor terenuri;

• au fost efectuate 1.491 de verificări pentru soluționarea unui număr de 773 de sesizări;
• au fost întocmite 1.085 de note de constatare;
• verificări contracte salubrizare – 551;
• verificări contracte reciclabile – 493;
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• verificări ridicare deșeuri reciclabile – 667;
• verificare ridicare deșeuri menajere – 1.700;
• verificare ridicare deșeuri vegetale – 1.001;
• identificări pentru terenuri insalubre – 1.357;
• verificare igienizare spații verzi – 1.537;
• Verificare salubrizare străzi – 17.582;
• afișări/înmânări PVCC și somații– 106;

proCese verbale și aCte proCedurale 
În primele 9 luni ale anului au fost desfășurate activitățile detaliate mai jos.

Au fost implementate în programul electronic de evidență a proceselor verbale, un număr total de 
33.337 de procese verbale, întocmite de polițiștii locali din cadrul tuturor serviciilor poliției locale, 
comparativ cu 20.832 de procese verbale implementate în cursul aceleiași perioade din anul 2020;

Pentru comunicarea proceselor verbale către contravenienții care au refuzat semnarea proceselor 
verbale sau nu au fost de față la întocmire, au fost elaborate și transmise un număr de 10.848 
de adrese comparativ cu 4.097 de adrese în cursul aceleiași perioade din anul 2020;

Au fost întocmite 21.444 de adrese de înaintare a proceselor verbale neachitate către serviciile publice 
comunitare de evidență fiscală comparativ cu 15.294 de adrese în cursul aceleiași perioade din anul 2020;

Au fost efectuate 6.120 de implementări ale punctelor de penalizare aplicate de către polițiștii 
locali conducătorilor de autovehicule față de 3.665 în cursul aceleiași perioade din anul 2020;

Au fost implementate în evidențe un număr de 7.196 chitanțe de plată a amenzilor 
comparativ cu 4.939 de chitanțe în cursul aceleiași perioade din anul 2020;

Pentru soluționarea contestațiilor, au fost redactate și transmise Serviciului Juridic un 
număr de 662 de adrese - răspuns, la care au fost atașate fotografiile realizate, copii 
P.V., Note raport, etc., față de 452 în cursul aceleiași perioade din anul 2020;

Au fost înregistrate 24.108 de documente comparativ cu 11.208 în cursul aceleiași perioade din anul 2020;

Au fost rezolvate 2.640 de lucrări comparativ cu 2.153 în cursul aceleiași perioade din anul 2020; 

Au fost expediate 28.593 numere de înregistrare comparativ cu 0 în cursul aceleiași perioade din anul 2020; 

Au fost primite 31.248 de documente comparativ cu 15.442 în cursul aceleiași perioade din anul 2020.

De asemenea, au fost redactate un număr de 3.584 de adrese diferite, transmise către 
primării sau persoane juridice pentru rezolvarea unor probleme legate de comunicarea 
proceselor verbale, comparativ cu 1.728 de adrese în perioada similară din 2020;
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Capitolul 9 
sport și tineret
 
 
Marea Neagră, plajele din Constanța și lacurile din jurul orașului, oferă un cadru remarcabil 
pentru desfășurarea unor evenimente și competiții sportive, în special nautice (triatlon, 
kaiak-canoe, ski nautic, scufundări, lupte de plajă, etc.). Competițiile sportive atrag atât 
atleți din toată țara și din străinătate, cât și localnici și turiști aflați pe litoral. 

Sportul este indispensabil pentru menținerea sănătății și coeziunii unei comunități. 
Contextul pandemiei a făcut ca organizarea evenimentelor sportive să fie mai complexă și 
mai costisitoare decât în alți ani. Primăria Constanța a fost alături de sportivi, de cluburi și de 
participanți pentru ca evenimentele sportive să se desfășoare în cele mai bune condiții. 
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finanțări din partea 
primăriei Constanța 
În anul 2021, Primăria a finanțat 4 evenimente pentru tineret în valoare totală de 1.201.483 lei, 
la care au participat aproximativ 4.000 de persoane, și 7 evenimente din domeniul sportiv în 
valoare totală de 1.862.961,19 lei, la care au participat aproximativ 5.000 de persoane.

În anul competițional 2021, au fost finanțate 6 structuri sportive cu suma totală de 2.150.000 de lei: 

• Clubul Sportiv Farul Constanța; 
• Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța;
• Clubul Sportiv Universitar Simona Halep Constanța; 
• A.C.S. 4V Motor Sport; 
• Clubul Sportiv Marina; 
• Asociația Club Sportiv Frontiera Tomis Constanța.

În sezonul competițional 2021-2022, au fost finanțate 10 structuri 
sportive cu suma totală de 12.477.000 de lei:

• Asociația Handbal Club Dobrogea Sud Constanța; 
• Asociația Baschet Club Athletic Constanța; 
• Asociația Club Sportiv Academia de Volei Tomis Constanța; 
• Academia Club Sportiv Phoenix Constanța; 
• Asociația Club Sportiv Selena S.N. Constanța; 
• Club Sportiv Universitar Neptun; 
• Asociația Club Sportiv Top Star Table Tennis Constanța; 
• Club Sportiv Cleopatra Mamaia; 
• Club Sportiv „FLY OC” Constanța; 
• Asociația Club Sportiv Prima Spadă Constanța.

În structurile sportive finanțate în anul competițional 2021 și în sezonul 
competițional 2021-2022 activează în jur de 2.000 de sportivi legitimați.
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pentru Cei 
mai miCi
Începând cu 3 august și până pe 26 
august, Parcul Arheologic a fost gazda 
proiectului „Hip Hip ... Cine este 
Zbumzzi?”, un proiect destinat celor mici.

raliuri

În perioada 13-15 noiembrie 2020, a avut loc 
competiția 4V Rally Raid, un proiect sportiv 
auto-moto, în cadrul Cupei regionale 
a Campionatului Național de Raliuri, 
desfășurat în Parcarea de la Poarta 1.

Competiția 4V Rally Raid România a revenit la Constanța și în 2021, în perioada 
21-22 august și a reunit peste 80 de sportivi internaționali.

sportul pentru toți

6 parcuri din oraș au fost animate în 
această vară de LUDIS Fest, un proiect 
lansat de Academia Club Sportiv Phoenix 
Constanța și finanțat de Primăria 
Municipiului Constanța. Activitățile s-au 
derulat în perioada 23 iulie - 4 septembrie. 

basChet

Naționale de top din ierarhia mondială a 
baschetului 3x3 s-au reunit în perioada 
14-15 august la Constanța pentru FIBA 
3X3 Europe Cup Qualifier Constanța 
România 2021. Fanii au putut urmări cei 
mai buni jucători din clasamentul mondial 
3x3. În cadrul proiectului s-au derulat 
peste 40 de meciuri de baschet 3x3.
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KaiaC - Canoe
Cea de-a VI-a ediție a „Memorialului Ștefan Aftenie" - Cupa Farul la Kaiac-Canoe – a avut loc, 
în acest an, în perioada 16-19 septembrie, pe Lacul Siutghiol. Competiția a fost organizată 
în memoria antrenorului emerit Ștefan Aftenie, care a îndrumat o serie de mari sportivi 
medaliați la Campionatele Naționale, Europene și Mondiale, dar și la Jocurile Olimpice.

sporturi nautiCe - maraton 
de natație, triatlon
Cea de-a X-a ediție Aqua Challenge a avut loc pe data de 21 august 2021, pe 
Plaja Zoom Beach din Constanța. Maratonul de natație în mare din România 
s-a adresat atât înotătorilor amatori, cât și celor de elită.

H3RO 2021, cea mai mare competiție de triatlon din Estul Europei, a revenit în stațiunea 
Mamaia în data de 2 octombrie. Cei mai buni triatloniști din România au oferit un spectacol 
sportiv de excepție. Evenimentul a fost organizat de ACS SMARTATLETIC și finanțat de Primăria 
Municipiului Constanța. O noutate a acestei competiții a fost participarea a 5 ștafete de 
paratriathlon. Această inițiativă a reprezentat o premieră pentru competițiile de triatlon din 
România, cu scopul de a face sportul accesibil pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
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lupte de plajă
Cea mai așteptată competiție internațională de lupte pe plajă - Beach Wrestling World Championships 
2021 - a avut loc la Constanța, în perioada 23-26 septembrie, într-o locație specială - Plaja Neversea. 
Evenimentul a fost organizat de Federația Română de Lupte, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.

Constanța - Capitala tineretului
În data de 26 octombrie 2019, titlul de Capitala Tineretului din România a fost decernat orașului 
Constanța. Mandatul Constanței pentru purtarea titlului a fost acordat pentru perioada 2 mai 
2021 – 1 mai 2022. Această reorganizare a fost decisă de comun acord de către Guvernanța 
programului Capitala Tineretului din România și organizatorii locali, respectiv Primăria Municipiului 
Constanța și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța.

proieCtul „vestigii subaCvatiCe”
Pe agenda activităților programului Constanța - Capitala Tineretului din România a fost înscris 
și proiectul „Vestigii subacvatice”, care a promovat în rândul tinerilor vestigiile scufundate ale 
cetății antice Tomis. Proiectul s-a desfășurat în perioada 28 iulie - 20 august și a fost realizat 
în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret Constanța.

proieCtul „#Cometoseaus” 
Obiectivul proiectului “#ComeToSEAus”, cu un contract de finanțare nerambursabilă, este derularea 
programului Constanța - Capitala Tineretului din România 2021-2022”, dedicat tinerilor constănțeni.

Conceptul #ComeToSEAus își propune să adune 
tineri constănțeni pentru a dezbate și a găsi soluții 
pentru un viitor mai bun al orașului în care trăiesc. 
Constanța poate valorifica astfel potențialul de a 
se dezvolta pe cât mai multe planuri. Una dintre 
misiunile aflate pe lista proiectului Constanța 
- Capitala Tineretului este de a aduce laolaltă 
ONG-uri, structuri de învățământ preuniversitar 
și universitar, autorități locale și reprezentanți ai 
mediului privat, pentru a consolida sentimentul 
identității și al apartenenței, dar mai ales pentru 
a face din Constanța și din regiune un model de 
urmat privind atenția acordată tinerei generații.
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Capitolul 10 - 
eConomie loCală și 
relații internaționale
Legat de inițiativele privind dezvoltarea economică, sunt în curs demersurile pe lângă guvernul României 
în vederea trecerii în domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile aflate în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne prin UM0406 Constanța (Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 30/07/2021). 
Scopul demersului - construirea și amenajarea unui parc industrial de tip logistic, inovativ în cadrul 
căruia să se desfășoare activități economice, agroindustriale, logistice, de cercetare științifică și de 
valorificare a ei, de dezvoltare tehnologică etc., potrivit referatului depus în martie a.c în care este 
subliniată importanța ca municipiul să aibă pentru prima dată un astfel de obiectiv economic.

Tot pentru prima dată, Constanța are o viziune integrată privind dezvoltarea unui sistem de relații 
internaționale gândit pe patru direcții prioritare. În cadrul acestui demers, merită remarcată susținerea 
venită din partea unor parteneri externi pentru depunerea unei candidaturi credibile a municipiului 
Constanța la titlul de Capitală Mondială a Cărții UNESCO 2023. De asemenea, a fost elaborată o 
primă strategie culturală a municipiului, fundamentală pentru transformarea acestuia într-un centru 
cultural și pentru o mai eficientă promovare a profilului turistic, dar și economic al orașului.

Totodată, Constanța a devenit, de anul acesta, parte a unor noi inițiative, proiecte și 
formate de parteneriat cu alte municipalități, la nivel subregional, regional și global. 

În contextul pandemic, Primăria a gestionat o donație importantă a orașului taiwanez Kaohsiung, 
constând în 200.000 de măști de protecție și 17.000 de teste rapide pentru depistarea Covid-19. 

relațII InternațIonale
Pentru prima dată, a fost elaborată o viziune integrată privind dezvoltarea unui sistem 
de relații internaționale al municipiului Constanța având patru direcții prioritare: 

• Crearea și/sau consolidarea relațiilor cu municipii și orașe din țări cu care 
România are relații de parteneriat strategic, inclusiv/prioritar R. Moldova; 

• Consolidarea capacității de import de bune practici de la partenerii externi și interni; 
• Consolidarea rolului strategic al orașului în zona de vest a Mării Negre și 

a relațiilor de colaborare cu orașe-port din bazinul Mării Negre; 
• Consolidarea raporturilor de colaborare cu parteneri (municipii și orașe) din UE și din SUA.
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Ca urmare a inițiativei municipalității, partenerii externi au oferit sprijin pentru depunerea 
unei candidaturi credibile a municipiului Constanța la titlul de Capitală Mondială a Cărții 
UNESCO 2023, precum și la elaborarea primei strategii culturale a municipiului.

Crearea și/sau Consolidarea 
relațiilor Cu muniCipii și orașe 
din țări Cu Care romÂnia are 
relații de parteneriat strategiC
Sunt în diferite stadii de negociere demersuri privind statuarea unor relații de colaborare cu orașele 
Varna (Bulgaria), Gdansk (Polonia), Ohrid (Macedonia de Nord), Aktau (Kazahstan), Hamburg, Düsseldorf 
și Kiel (Germania) și s-au purtat discuții de principiu privind stabilirea de relații de cooperare cu 
orașe și municipii din Norvegia, Finlanda, Estonia, Marea Britanie, Franța, Indonezia,  Danemarca.

O manifestare concretă a noilor parteneriate este  proiectul educațional în colaborare cu Ambasada 
Finlandei în România și Școala nr. 12 B. P. Hașdeu din Constanța, cu implicarea orașului înfrățit Turku.

În septembrie a.c., a fost semnat un acord de înfrățire cu municipiul Cahul, în contextul 
mai larg al stabilirii, în premieră a unei relații de înfrățire și colaborare cu municipalități 
din Republica Moldova, cu care România are încheiat un parteneriat strategic. 

Pentru o mai bună funcționare a administrației locale și pentru îmbunătățirea calității vieții constănțenilor, 
municipalitatea s-a angajat și într-un schimb permanent de expertiză cu partenerii externi - prioritar 
Marea Britanie, Estonia, Olanda, Finlanda, Grecia, Franța, Norvegia, Danemarca. Domeniile vizate:

• energia verde
• colectarea și reciclarea deșeurilor
• digitalizarea
• orașe inteligente
• servicii publice
• infrastructură (inclusiv infrastructura medicală)

Au fost consolidate raporturile cu orașele Varna (Bulgaria), Eskișehir (Turcia), Salonic (Grecia), 
Odessa (Ucraina), Gdansk (Polonia), Cahul (Republica Moldova) prin vizite, schimburi de 
delegații, co-organizare de evenimente comune. La fel, a fost consolidată relația cu orașul 
Lampedusa (Italia) în cadrul asociației BTIN - Border Towns and Islands Network.

S-au organizat la Constanța ceremonii pentru celebrarea a 30 ani de înfrățire între Constanța și Odesa 
(Ucraina) cu semnarea unei Declarații privind continuarea și consolidarea cooperării dintre cele două orașe.



RapoRt de activitate noiembRie 2020 — octombRie 2021

66

Consolidarea CapaCității de 
import de bune praCtiCi de la 
partenerii eXterni și interni
În domeniul importului de bune practici de la parteneri externi, s-a avut în vedere participarea la 
proiecte și platforme online prin intermediul misiunilor diplomatice acreditate în România, realizându-
se un transfer permanent de know-how și expertiză (proiecte online gestionate de Ambasadele 
Marii Britanii, Franței, Finlandei, Estoniei, Olandei, Greciei, Norvegiei, Danemarcei etc.).

A fost reluată tradiția activității Consiliului Diplomatic Consultativ al Municipiului 
Constanța, în scopul atragerii investițiilor străine în municipiu și consolidării capacității 
de utilizare, de către municipalitate, a exemplelor de bune practici sectoriale deținute 
de țările reprezentate în municipiu de către consulii de carieră și onorifici.

Au fost inițiate activități multiple pentru consolidarea rolului și profilului 
municipiului în asociații internaționale și naționale precum: 

• UNESCO (prin depunerea candidaturii pentru titlul de Capitală Mondială a Cărții 
2023), Liga Orașelor Istorice, Eurocities, Xarxa FP, Asociația Localităților și 
Zonelor Istorice și de Artă din România / ALZIAR, Camera de Comerț, Industrie, 
Navigație și Agricultură / CCINA, Asociația Municipiilor din România. 

• Primarul municipiului Constanța a semnat “Declarația de la Paris” privind 
asumarea de angajamente pentru atingerea scopurilor climatice.

• Participarea municipalității la noi inițiative, proiecte și formate de parteneriat între 
municipalități, la nivel subregional, regional și global – Rețeaua Orașelor din Balcani 
/ B40 Balkan Cities Network, BTIN - Border Towns and Islands Network etc.

Alte inițiative:

• Partenerii externi au sprijinit organizarea online a sărbătoririi Zilei Dobrogei și Zilei 
Orașului în cadrul unei inițiative integrate de celebrare a acestor evenimente

• A fost acordat sprijin pentru inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Indonezia la Constanța
• Municipiul Constanța a participat, alături de partenerii locali, la ediția 2021 

a Târgului Internațional de la Salonic, Grecia (11-19 septembrie)

Consolidarea rolului strategiC al 
orașului în zona de vest a mării negre 
și a relațiilor de Colaborare Cu 
orașe-port din bazinul mării negre
Se derulează programe și proiecte concrete (se află în diferite faze de discuție, 
negociere, implementare etc.) cu parteneri externi precum:
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• Brest, Franța - proiectul construirii unei case memoriale Anatol Magrin, 
activități comune pentru celebrarea Sărbătorilor Mării; 

• Sulmona, Italia - au fost transmise partenerului propuneri pentru  co-organizarea unei 
mese rotunde internaționale pe tema operei pontice a poetului latin Publius Ovidius Naso, 
participarea la proiectul „Casa lui Ovidiu”, realizarea de schimburi permanente de experiență 
privind valorizarea vieții și operei lui Ovidius în spațiul public și cultural al celor două orașe; 

• Batumi, Georgia - intermedierea stabilirii unei colaborări între 
Biblioteca Județeană din Constanța și Biblioteca din Batumi.

Consolidarea raporturilor de 
Colaborare Cu parteneri (muniCipii 
și orașe) din ue și din sua.
Au fost organizate numeroase activități comune cu militarii americani, britanici și canadieni staționați 
la Baza Militară Mihail Kogălniceanu - vizite la școli și licee din municipiu, activități sportive (meciuri de 
baschet și fotbal), sărbătorirea Zilei Independenței SUA la Constanța, acțiuni de igienizare pe plajă etc.

Participare la Florida International Trade and Cultural Expo / FITCE 2021 dublată de discuții 
pentru celebrarea anuală a Zilei Orașului Constanța la Fort Lauderdale și de asemenea privind, 
organizarea în viitorul apropiat a unor misiuni economice la Constanța și Fort Lauderdale.

Municipalitatea a sprijinit organizarea de evenimente pentru celebrarea Zilei Republicii 
Franceze la Constanța și sprijină implementarea unor proiecte culturale, sociale, 
umanitare în parteneriat cu Ambasadele Greciei, Franței, Marii Britanii etc.

 
eConomIa 
 
turIsm

Printre cele mai importante activități desfășurate în cadrul Compartimentului Turism, Relații Comunitare 
și Minorități în perioada noiembrie 2020 - octombrie 2021, enumerăm participarea la cel mai important 
eveniment expozițional din Grecia unde a fost promovat profilul turistic și economic al Constanței 
și participarea la implementarea a două proiecte cu finanțare europeană. Demersurile au vizat:

• Creșterea vizibilității destinației turistice Mamaia - Constanța - în acest sens, reprezentanții 
PMC au participat la cea de-a 85-a ediție a Târgului Internațional de la Salonic, cel 
mai mare eveniment expozițional din Grecia (11-19 septembrie 2021). Participarea 
a avut ca obiectiv principal promovarea profilului turistic și economic al orașului 
- a fost promovat unitar municipiul Constanța ca oraș și ca port, alături de agenții 
economici din municipiu care s-au alăturat inițiativei derulate de către PMC.
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• Demersuri pentru implementarea proiectului de digitalizare a turismului în municipiul 
Constanța în colaborare cu ONG-ul cultural, Asociația Călător prin România. 

• Concret, proiectul consta în realizarea și amplasarea de plăcuțe digitale cu cod Q.R. în 
proximitatea monumentelor istorice de pe raza municipiului Constanța. În acest sens:

 » au  fost identificate principalele monumente istorice și obiective turistice de pe 
raza municipiului Constanța care vor beneficia de semnalizare prin cod QR;

 » a fost depus proiectul spre avizare la Direcția Județeană pentru Cultură;
 » a fost întocmit proiectul acordului de parteneriat între PMC și Asociația Călător prin România;
 » a fost elaborată documentația pentru aprobarea de către Consiliul Local al municipiului 

Constanța a acordului de parteneriat ce presupune realizarea și montarea de plăcute 
digitale cu cod QR - referat de aprobare, raport de specialitate, proiect de hotărâre.

•  Participarea la implementarea proiectelor cu finanțare europeană 
• CULTOUR – Development of Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin  
• CERTOUR – For a Better SME Management
• Prin CULTOUR, Primăria are ca obiectiv promovarea unui turism cultural sustenabil 

în Bazinul Mării Negre,  regiune caracterizată printr-un patrimoniu cultural bogat 
și diversificat, care include zone protejate, situri culturale  și monumente istorice, 
alături de parteneri din Bulgaria, Georgia, Ucraina și Turcia. Proiectul va genera și 
o platformă online menită să promoveze turismul transfrontalier, prin dezvoltarea 
unor rute turistice transfrontaliere în țările din jurul Bazinului  Mării Negre.

• Proiectul CERTOUR este derulat de PMC alături de parteneri din Grecia, Armenia, 
Turcia și Ucraina, având ca obiectiv general  creșterea competitivității IMM-
urilor din turism din Regiunea Sud-Est (îmbunătățirea abilităților manageriale ale 
antreprenorilor din turism și consolidarea sustenabilității întreprinderilor).

fIsCalItate 
 
faCilități 

Un număr de 1.084 de contribuabili au beneficiat de facilități fiscale în valoare totală 
de 2.356.459 lei (acordate în baza HCL 7/29.01.2021 și HCL 87/23.04.2021).

Nr. contribuabili care au beneficiat 
de facilitățile fiscale

Sumă datorată Sumă încasată Accesorii anulate conform HCL 7/29.01.2021                   
(lei)

399 5.581.717 lei 3.992.814 lei 1.588.903 lei

 
Nr. contribuabili care au beneficiat de 
facilitățile fiscale

Sumă datorată Sumă încasată Accesorii anulate conform HCL 87/23.04.2021              
(lei)

685 3.830.582 lei 3.063.026 lei 767.556
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înCasări impozite și taXe 
Până la data de 30 septembrie a.c., s-a încasat din taxe și impozite suma de 241.877.743 
de lei, față de 236.065.782 de lei cât s-a încasat în 2020 până pe 31 decembrie.

Încasări la 31.12.2020                      
(lei)

Încasări la 
31.12.2019   
(lei)

Grad încasări la 
30.12.2020/ 
31.12.2019   %

Estimare 
încasări la 
31.12.2020

Încasări realizate /Încasări 
estimate la 31.12.2020/   
31.12.2020  

236.065.782 226.017.045 104% 241.088.000 98%

Încasări la 30.09.2021                            
(lei)

Încasări la 
30.09.2020    
(lei)

Grad încasări 
la 30.09.2021 
30.09.2020  %

Estimare 
încasări la 
31.12.2021

Încasări realizate /încasări 
estimate la 31.12.2021 /30.09.2021

241.877.743 209.250.832 116% 243.686.000 99%

 
 
îmbunătățirea serviCiul publiC de Impozite și taXe
e-TAX mobile

• Serviciul Programări online (alegere agenție, zi și oră pentru prezență la ghișeu, 
încărcare documentele direct în aplicație pentru a scurta timpul petrecut în sediile 
SPIT) a fost accesat până în prezent, de aproximativ 12.000 de cetățeni

• Pe lângă serviciul "Programări online", platforma online e-Tax (disponibilă 
atât pewww.spit-ct.ro, cât și pe dispozitivele mobile) permite 
cetățenilor și accesarea următoarelor servicii:

 » Plată impozite și taxe
 » Plată amenzi/alte taxe
 » Declarații fiscale
 » Certificat fiscal
 » Vizualizarea patrimoniului, respectiv clădiri, terenuri, 

mijloace de transport, taxă de salubrizare etc.
 » Vizualizarea istoricului de plăți efectuate în ultimii 5 ani fiscali încheiați
 » Posibilitatea de a gestiona de pe același cont mai multe roluri fiscale 

printr-un simplu click pe butonul “Schimbă contribuabilul”
 » Verifică document emis
 » Află unde este cererea ta
 » Înscriere în audiență
 » Plată taxe act identitate

• Permite efectuarea plăților prin e-Tax Mobile prin simpla scanare a codului 
QR inserat în deciziile anuale transmise contribuabililor 

• Permite generarea automată a contului de utilizator în aplicația e-Tax Mobile cu ajutorul 
numărului deciziei de impunere anuale emise, al CNP-ului și al adresei de e-mail
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Impact e-TAX

• A crescut numărul de utilizatori e-Tax cu 77% în anul 2021 față de anul 2020
• A crescut volumul încasărilor online la nivelul anului 2020 comparativ cu 2019 cu aproximativ 85%, 

iar la nivelul lunii septembrie 2021 cu 71% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut
• A crescut numărul de certificate de atestare fiscală emise 

online cu aproximativ 33% față de anul 2020

Dat fiind impactul pozitiv avut în ultimii doi ani, proiectului “e-Tax – puntea spre servicii 
fiscale digitale” a fost înscris “Competiția celor mai bune practici din administrația 
publică din România” organizată de ANAF și aflată la ediția a XIII-a.

autorizarea aCtivităților eConomiCe

Comparativ cu numărul actelor administrative emise în 2020 (7.534), în 2021 până 
la data de 18 octombrie au fost aprobate și emise 7.479 de astfel de documente. 
Majoritatea au fost acte de avizare a programului de funcționare (4.446). 

Acte administrative emise Lucrate/Aprobate 01.01-31.12.2020 
(buc.)

Lucrate/Aprobate 01.01–18.10.2021 
(buc.)

Elaborare  avize program de funcționare 737 700

Elaborare vize aviz program de funcționare  4.446 4.407

Elaborare autorizații de funcționare pentru 
activități de alimentație publică

109 150

Elaborare vize autorizații de funcționare 
pentru activități de alimentație publică

412 441

Elaborare autorizații de funcționare pentru 
activități recreative

16 20

Elaborare vize  autorizații de funcționare 
pentru activități recreative

45 37

Elaborare autorizații de funcționare pentru 
Complex Hotelier

3 10

Elaborare vize autorizații de funcționare 
pentru Complex Hotelier

97 103

Elaborare autorizații de funcționare pentru 
activități complementare

144 58

Elaborare vize autorizații de funcționare 
pentru activități complementare

509 579

Elaborare autorizații de funcționare pentru 
activități temporare

1.016 974

Total acte administrative 7.534 bucăți 7.479 bucăți
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