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1. Considerații generale
1.1. Importanta economică a turismului. Prezentare Polul de Creștere
Constanța
Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidă
expansiune în ultimele decenii pe plan internațional. Apariția turismului de masă în tot mai
multe țări, generalizarea concediilor anuale plătite, progresele fără precedent înregistrate în
domeniul transporturilor au permis dezvoltarea extrem de rapidă a acestui domeniu nou al
economiei.
Industria turistică s-a dezvoltat rapid în țări precum Grecia, Italia, Spania, Franța,
Austria, Israel, Egipt, Tunisia, Thailanda, SUA și în unele mici state insulare, devenind vitală
pentru economiile acestor țări. Beneficiile economice ale industriei turistice sunt multiple.
Industria turistică generează un număr semnificativ de locuri de muncă, iar investițiile
în acest domeniu au o durată de amortizare relativ scurtă. Economia locală, în ansamblu,
beneficiază ca urmare a dezvoltării turismului. Turiștii creează o cerere suplimentară de
servicii și bunuri de consum, stimulând astfel sectorul terțiar al economiei (serviciile,
comerțul, industriile artizanale etc.). În același timp, localitățile turistice tind să aibă o
infrastructură edilitară și de servicii mai dezvoltată.
Sectorul transporturilor și sectorul imobiliar sunt alte două ramuri importante ce au de
câștigat prin dezvoltarea turismului. Trebuie avute în vedere, de asemenea, avantajele
indirecte obținute prin creșterea vizibilității și a interesului pentru acele regiuni care
înregistrează un mare aflux de turiști.
Turismul care implică strategii și politici de sector poate deveni o componentă
importantă a economiei, un factor de creștere cu un potențial enorm, care își poate aduce
contribuția la dezvoltarea durabilă a regiunii.
Începând cu anul 1991, conceptul de turism durabil a fost definit de Uniunea
Internațională pentru Conservarea Naturii, Federația Mondială pentru Ocrotirea Naturii,
Federația Europeană a Parcurilor Naturale și Naționale ca fiind ” dezvoltarea tuturor formelor
de turism, managementul şi marketingul

turistic care să respecte integritatea naturală,

socială şi economică a mediului cu asigurarea exploatării resurselor naturale şi culturale şi
pentru generaţiile viitoare”.
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Turismul durabil permite dezvoltarea activităților recreaționale și turistice în regiune,
ținând cont de principiile de baza a dezvoltării durabile, care respectă mediul, locuitorii,
cultura și economia locală.
În acest sens, elaborarea unei strategii pentru turism este un concept complex, care
presupune planificare pe termen lung și care face referire la obiectivele finale și resursele
alocate pentru a le îndeplini.
Organizația Mondială a Turismului (World Tourism Organization) definește cele
4

mai eficiente abordări pentru elaborarea strategiilor și politicilor pentru un turism durabil. În
acest sens s-au stabilit 12(douăsprezece) principii strategice, necesar a fi luate în considerare
pentru existența turismului durabil:

1. Viabilitate Economică – să asigure viabilitatea și competitivitatea destinațiilor și
companiilor turistice, astfel încât acestea să se dezvolte și sa livreze beneficii pe termen lung.
2. Prosperitate locală – maximizarea contribuției turismului la prosperitatea
economică a destinației gazdă, inclusiv a procentului cheltuielilor vizitatorilor reținute la nivel
local.
3. Calitatea angajatorilor – întărirea numărului și calității locurilor de muncă local
create și susținute de sectorul turistic, inclusiv nivelul salarial, condițiile serviciilor și
disponibilitatea pentru toată lumea, fără discriminare.
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4. Egalitate socială – să asigure o distribuție echitabilă și pe scară largă a beneficiilor
sociale și economice provenite din turism.
5. Satisfacerea vizitatorilor – să ofere o experiență satisfăcătoare și în siguranță
pentru vizitatori, fără discriminarea acestora
6. Control local – să implice și să împuternicească comunitățile locale în planificarea
și luarea deciziilor în legătură cu managementul și dezvoltarea turismului la nivel local.
7. Bunăstarea comunității – să mențină și să întărească calitatea vieții în comunitățile
locale.
8. Prosperitate culturală – să respecte și să întărească moștenirea culturală, cultura
autentică, tradițiile și unicitatea comunităților locale.
9. Integritate fizică – să mențină și să întărească calitatea peisajelor urbane și rurale, să
evite degradarea fizică și vizuală a mediului.
10. Diversitatea biologică – să susțină conservarea ariilor naturale, a habitatelor și a
animalelor sălbatice, să minimalizeze deteriorarea acestora.
11. Eficientizarea resurselor – minimizarea folosirii resurselor limitate și neregenerabile pentru dezvoltarea și utilizarea facilităților și serviciilor turistice.
12. Curățenia mediului – minimizarea poluării aerului, apei și solului; minimizarea
generării deșeurilor prin serviciile oferite de turism.
In prezent, în România, ponderea turismului în produsul intern brut este redusă, atât la
nivel național cât și la nivel regional. Contribuția directă a turismului în Produsul Intern Brut
al României este de circa 1,4%, sub media mondială de 5,2%.
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În alte țări din regiune contribuția turismului la PIB este cu mult mai mare. În Croația
este de 11%, în Ungaria de 4 %, iar în Bulgaria, de 3,6%.
Numărul de angajați în turism, în România, este de 2,2% din totalul salariaților, adică
aproximativ 193.000, în timp ce la nivel mondial media celor care lucrează în turism este de
12,3%.
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Conform raportului pe 2013 al Forumului Economic Mondial (World Economic
Forum,WEF), România se află pe locul al 68-lea în clasamentul privind competitivitatea
turismului în 140 de țări. Cele 140 de state incluse în raport sunt clasate în funcție de
paisprezece indicatori privind competitivitatea în domeniul turismului, precum legislația,
sustenabilitatea în politicile de mediu, nivelul de sănătate și igienă, infrastructura pentru
transporturi, resursele umane, naturale și culturale.
La nivel european, România ocupă locul al 35-lea, din cele 42 de state evaluate, lista
fiind încheiată de Republica Moldova. Top 10 țări din Europa cuprinde Elveția, Germania,
Austria, Spania, Marea Britanie, Franța, Suedia, Olanda, Islanda și Finlanda.
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Ultimele decenii au reprezentat pentru România o perioadă de dezvoltare urbană
accelerată. Multe dintre orașele mari au găsit soluții inovatoare pentru a crea un oraș atractiv
și în același timp să asigure o dezvoltare echilibrată pentru cetățeni. Pentru orașele mari,
soluția pentru dezvoltarea echilibrată a constat în menținerea inițiativelor locale de succes,
respectând recomandările Cartei de la Leipzig, cum ar fi implementarea politicilor de
dezvoltare urbană integrată, acordându-se o atenție sporită zonelor dezavantajate din
perimetrul orașului.
În acest context, la nivel național și, în consecință, în Zona Metropolitană Constanța,
sectorul turistic a fost introdus în politica de dezvoltare urbană integrată, devenind astfel un
element cheie pentru procesul natural și firesc de dezvoltare a întregii zone. Motivele care
explică includerea turismului în strategiile urbane sunt date de dezvoltarea economică și
socială, precum și de îmbunătățirea serviciilor publice.
Extinderea și dezvoltarea stațiunilor turistice de-a lungul coastei Mării Negre, la sud
de Constanța, existența centrelor urbane în suburbia orașului (Năvodari, Medgidia, Murfatlar,
Ovidiu, Techirghiol și Eforie) și centrele de convergență intermodală de transport (aeroportul
internațional Mihail Kogălniceanu, porturile Midia – Năvodari și Constanța Sud, nodurile de
cale ferată de la Constanța – Palas și Valul lui Traian) au dus la formarea unei axe urbane
cvasi-continue între Năvodari și Mangalia, transformând portul într-un port industrial și în
același timp turistic.
Intensa urbanizare a întregii coaste adiacente Mării Negre, precum si nevoia de o
strânsă colaborare la nivel local datorată funcțiunii unitare comune a întregii zone, au dus la
înființarea în anul 2007 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană
Constanța”.
La nivel național, Strategia de Dezvoltare Teritorială 2007 – 2030 și Cadrul Strategic
Național de Referință 2007 – 2013, în concordanță cu politica de coeziune a Uniunii Europene
au stabilit dezvoltarea polilor de creștere existenți sau în curs de înființare drept obiectiv
prioritar pentru a asigura o dezvoltare teritorială echilibrată a României.
În acest scop, Guvernul a aprobat, în data de 30 ianuarie 2008, memorandumul privind
sprijinirea dezvoltării integrate a reţelei polilor de creştere din România, document care are ca
scop promovarea oraşelor ca motoare ale dezvoltării regionale şi naţionale, crearea unor noi
relaţii urban-rural şi configurarea reţelelor de dezvoltare multicentrice.
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Înființarea zonelor metropolitane este rezultatul unei evoluții naturale și organice a
orașelor. La nivel European, multe din problemele strategice în ceea de privește dezvoltarea
urbană nu pot fi abordate decât la nivel metropolitan. Aceste zone facilitează dezvoltarea
producției, schimbul și consumul de bunuri în Uniunea Europeană. Această abordare este
fundamentul înființării zonelor metropolitane ca Poli de Creștere care se dezvoltă în Europa,
termenul fiind inclus și adoptat în strategiile naționale și interstatale.
Polii de Creștere în România sunt reprezentați de 7(șapte) centre urbane majore
8

(Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara) și zonele lor de
influență, definiți prin HG nr 1149/2008, cu completările și modificările ulterioare. Acest act
normativ desemnează polii de creștere naționali ca fiind o prioritate pentru investiții provenite
din fonduri locale sau programe naționale.

Fig. Polii de Creștere național conform HG 1149/2008.
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Zona Metropolitană Constanța este situată în Sud Estul României, în Dobrogea, dea lungul coastei românești a Mării Negre, are o populație de aproximativ 630.000 locuitori,
fiind a cincea aglomerare urbană din țară ca mărime și prima structură administrativă de acest
tip. Este alcătuită din 16 localități: municipiul Constanţa, oraşele: Năvodari, Eforie, Ovidiu,
Murfatlar, Techirghiol şi comunele: Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian,
Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu, Poarta Albă, 23 August și Costinești.
Localitățile aferente Zonei Metropolitane Constanța se concentrează în jurul
”nucleului” – municipiul Constanța, cel mai important oraș turistic din țară, care determină
interdependența proceselor de dezvoltare.
Având o istorie de 2.500 de ani, Constanța s-a dezvoltat ca un nod comercial între Est
și Vest. Cele mai multe din activitățile comerciale ale orașului sunt susținute de Portul
Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră și al patrulea ca importanță în Europa.

Profitând de pe urma poziției geografice la Marea Neagră, cele mai multe unități
administrativ teritoriale din Zona Metropolitană au ca principală orientare economică
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turismul. În Zona Metropolitană Constanța sunt 6 (șase) stațiuni turistice: Mamaia, Eforie
Nord și Sud, Techirghiol, Costinești, 23 August și Năvodari, precum și 3(trei) unități
administrativ teritoriale preponderent turistice: Corbu, Murfatlar și Tuzla. Toate acestea
satisfac cerințele turistice tuturor grupurilor de vârstă, ridicându-se la nivelul celor mai elitiste
gusturi și oferă plaje înnisipate și luxoase, zone de recreație, parcuri de amuzament, cluburi,
restaurante, precum și o capacitate mare de cazare în spa-uri, stațiuni de tratament și hoteluri.
Turismul în Zona Metropolitană Constanța este facilitat de existența aeroportului
10

internațional Mihail Kogălniceanu care oferă legături cu mari orașe Europene.

Prin înființarea Zonei Metropolitane Constanța s-a constituit un instrument
administrativ eficient în vederea promovării proiectelor comune pentru dezvoltarea integrată a
zonei, diminuând astfel discrepanțele de dezvoltare între localități. Zona Metropolitană
Constanța a fost concepută drept un facilitator pentru atragerea investițiilor și fondurilor
structurale, o platformă de colaborare între unitățile administrativ teritoriale membre ale
asociației, precum și un nucleu de dezvoltare pentru serviciile publice.
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2. Turismul la nivelul polului de
cresțere Consțanța
2.1 Introducere - Sectorul turistic – sector strategic
Profilul predominant turistic al Zonei Metropolitane Constanța identifică acest
sector ca fiind motorul de lansare al economiei locale.
Litoralul Mării Negre este unul din cele mai vechi și importante regiuni turistice, care
oferă, în mod tradițional, forme și tipuri variate de atracții. Municipiul Constanța, localizat pe
litoralul Mării Negre, în regiunea istorică a Dobrogei, este cel mai vechi oraș atestat din
România cu perspective favorabile în ceea ce privește creșterea economică și dezvoltarea
teritorială.
Zona

Metropolitană

Constanța

găzduiește portul comercial numărul patru
ca mărime din Europa, prezintă potențial
pentru dezvoltarea sectorului alimentar și
de agricultură, potențial pentru energie
regenerabilă,

o

destinație

turistică

importantă, căi navigabile interioare și
autostradă.
În Zona Metropolitană Constanța turiștii beneficiază de turismul estival, turismul
balnear, turismul de afaceri, turismul de croazieră și itinerar, precum și de o multitudine de
atracții
vestigiile

care

combină

istorice

arhitectura contemporană.

și
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Motivațiile turiștilor de a vizita Zona Metropolitană Constanța sunt foarte diverse: unii
turiști caută odihna și relaxarea, alții aventura, unii turiști preferă natura, în timp ce alți turiști
vor să descopere locuri noi sau sunt interesați de obiectivele cultural-istorice sau de
manifestările culturale. Refacerea sănătății se numără de asemenea, printre motivațiile
turistice frecvent întâlnite. Există o segmentare destul de bine conturată a pieței turismului în
funcție de caracteristici ale turiștilor precum vârsta, situația familială, nivelul de instruire,
12

nivelul veniturilor. Dacă tinerii preferă turismul activ ( turismul sportiv și cel de aventură) și
optează pentru durate mai scurte ale sejurului, familiile cu copii se îndreaptă cu precădere spre
turismul rural și cel balnear. Vârstnicii sunt interesați îndeosebi de turismul balnear și într-o
măsură ceva mai mică de turismul cultural.

Majoritatea turiștilor care vizitează Zona Metropolitană Constanța sunt români,
proporția străinilor nefiind totuși neglijabilă (20%). Aria geografică de proveniență a turiștilor
străini cuprinde majoritatea țărilor europene, precum și unele state extraeuropene (Rusia,
SUA, Canada, Israel). Cei mai mulți turiști străini
provin din țări apropiate geografic, furnizoare
tradiționale de turiști (Ungaria, Austria, Polonia,
Cehia, Slovacia), dar se înregistrează și un număr
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apreciabil de turiști originari din țări mai îndepărtate (state din Europa de Vest, Israel, SUA).
Potențialul de creștere a numărului de turiști străini este mare, în special pe segmentul
turismului cultural. Dispunând de un potențial semnificativ, turismul de sănătate și wellness
este un alt domeniu de interes pentru piața externă, în prezent acesta fiind exploatat doar întro măsură redusă.
Transformarea Zonei Metropolitane Constanța într-o destinație turistică de calitate,
bazată pe patrimoniul natural și cultural, care să corespundă standardelor Uniunii Europene în
ceea ce privește produsele și serviciile, reprezintă una din cele mai mari provocări pe care
această zonă trebuie să o îndeplinească pentru a realiza dezvoltarea durabilă a sectorului
turistic la un nivel competitiv cu celelalte destinații Europene și internaționale.
Implementarea strategiei pentru dezvoltarea durabilă a turismului în zonă va avea
efecte pozitive asupra creșterii economice a Polului de Creștere Constanța, în contextul
dezvoltării echilibrate și multicentrice a României și în concordanță cu strategia Europeană de
dezvoltare teritorială.
Analizând tendințele Europene cu privire la dezvoltarea urbană, se recomandă ca
planificările strategice să se bazeze pe identificarea factorilor care influențează dezvoltarea
urbană și să ofere oportunități pentru o dezvoltare continuă.
Polul de creștere Constanța, ca toți ceilalți poli de creștere naționali, reprezintă
motorul dezvoltării urbane pentru municipiu și zona de influență, dezvoltare care va oferi
cetățenilor un standard de viață ridicat contra unui cost minim. De aceea, este necesar ca
politica de dezvoltare a Polului de Creștere să fie integrată în economia națională și să își
aducă contribuția la dezvoltare, prin crearea de noi locuri de muncă.
În perioada crizei financiare din Europa, activitatea turistică a devenit un element
strategic pentru redresarea economică locală și regională. În strategia Europa 2020 – o
strategie europeană pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii a Comisiei
Europene, sunt propuse trei priorități consolidate pentru creșterea economică:
- creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovație;
- creștere durabilă: promovarea unei economii eficiente în ceea ce privește utilizarea
resurselor în mod sustenabil și competitiv;
- creștere inclusivă: promovarea economiei cu rată ridicată a ocupării forței de muncă,
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Formele de turism practicabile la nivelul Zonei Metropolitane Constanța
Situată la confluenţa mai multor coridoare de transport pan-european şi beneficiind de
generoasa proximitate a Mării Negre, Zona Metropolitană Constanţa a dezvoltat o serie
întreagă de produse turistice, cum ar fi: turismul cultural, turismul recreere, odihnă şi
tratament, turismul de afaceri, turismul sportiv şi nautic, turismul de croazieră şi itinerant.
- turismul cultural a prins contur în zona metropolitană Constanța ca urmare a bogatului
patrimoniu cultural-istoric existent şi a concentrării mari de resurse antropice existente în
14

zonă, pornind de la situri arheologice,
monumente de arhitectură, edificii
religioase,

la

muzee

şi

colecţii

publice, instituţii de spectacole şi
concerte, dar şi variate festivaluri şi
manifestări culturale.

- turismul de recreere, odihnă şi tratament, dezvoltat ca urmare a prezenţei factorilor naturali
de cură, respectiv apa mării, bioclimatul marin, nisipul plajei; aerosolii salini etc.;
- turismul de afaceri favorizat de existenţa centrelor pentru seminarii, conferinţe, reuniuni din
cadrul hotelurilor. Acesta este o formă de turism în plină ascensiune a cărei dezvoltare şi
promovare conduce la atenuarea fenomenului de sezonalitate.
- turismul sportiv şi nautic este favorizat de condiţiile existente pentru practicarea sporturilor
nautice pe mare şi activităţilor sportive în aer liber;
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- turism de croazieră şi itinerant – prezenţa porturilor de agrement Tomis și Eforie unde pot fi
acostate vase de croazieră creează cadrul favorabil practicării acestei forme de turism. De
asemenea, poziţionarea bună în teritoriu şi de apropierea de unele centre urbane importante
(Brăila, Galaţi, Tulcea, Bucureşti) şi existenţa unui patrimoniu turistic important susţin
dezvoltarea turismului itinerant.
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2.2. Resursele turistice din Zona Metropolitană Constanța
Valorificarea resurselor turistice, elemente ale cadrului cultural-istoric in turism s-a
realizat încă din cele mai vechi timpuri, fie ca ne referim numai la apele minerale sau
așezămintele religioase din antichitate si evul mediu, care generau anumite fluxuri de
vizitatori. Dezvoltarea turismului presupune existenta unui potențial turistic care, prin
atractivitatea sa, are menirea sa incite si sa asigure integrarea unei zone, cu vocație turistica
16

interna si internaționala, si care sa permită accesul turiștilor prin amenajări corespunzătoare.
Potențialul turistic, in sens larg, cuprinde dotările tehnico-edilitare, servicii turistice si
structura tehnica generala. Printre componentele potențialului turistic a unei zone litorale
trebuiesc menționate resursele naturale, in primul rând: frumusețile litoralului, clima, relief,
vegetație, fauna, factori de cura din stațiunile barneo-climaterice. Intr-un sens determinat,
valorile naturale, sau oferta primara, constituie baza ofertei turistice potențiale a unei zone,
considerate ca apte pentru a fi introduse in circuitul turistic. Resursele naturale sunt
completate cu resursele antropice, create de mana omului, sau oferta turistica secundara,
menite sa îmbogățească si sa faciliteze valorificarea raționala a potențialului turistic natural,
asigurând premisele transformării acestei oferte potențiale intr-o oferta turistica efectiva.
Potențialul turistic poate fi definit astfel: totalitatea valorilor naturale, economice, si
culturale, care in urma unei activități umane, pot deveni obiective de atracție turistica. Prin
urmare, este vorba de acele valori, a căror punere in funcțiune necesita lucrări de amenajare si
echipare, investiții de capital si un volum considerabil de cheltuieli, de munca umana.
Turismul în Zona Metropolitană Constanța a apărut intr-un cadru organizat in a doua
parte a secolului 19, dar a căpătat o mare amploare după 1956, când s-a început realizarea
unor mari complexe hoteliere, in baza unui plan general de sistematizare. Condițiile naturale
deosebit de favorabile pentru practicarea unui turism complex a permis construirea stațiunilor,
a unei puternice baze materiale de cazare, tratament, si alimentație publica, litoralul romanesc
fiind considerat prima zona turistica din tară, cu toate că, prin specificul sau, activitatea de
turism se caracterizează printr-o accentuata sezonalitate.
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2.2.1 Resursele naturale ale Zonei Metropolitane Constanța

Relief
Relieful se prezintă ca un podiș suspendat, in raport cu valea Dunării si bazinul Marii
Negre. Podișul are aspect tabular si are o panta mai inclinata in apropierea litoralului, pe
valea Carasu el coboară pana la 50 metri, pe aripa nordica si sudica se ridica pana la 200
metri. Ca principale unități naturale se disting: podișul, care cuprinde aproape întreg teritoriu
(podișul Dobrogei) și litoralul Mǎrii Negre (Dobrogea maritima).
Relieful acestei zone este constituit din suprafețe de eroziuni dispuse etajat, cu
altitudini de 100-200 metri. Pe latura marina se întâlnesc, de asemenea, sub forma etajata, mai
multe
lacustra

terase
si

de

abraziune

marina

ce

scad

altitudinal țărmul marii.
Relieful

acestui

podiș

este ușor ondulat, întrerupt pe
alocuri

de

unele

abrupturi

stâncoase si are ca subdiviziuni
paralel cu țărmul zona litorala
înalta, sub 100 metri, se termina
spre mare cu mici abrupturi numite faleze si se prelungește in mare cu platforma continentala,
(o veche câmpie litorala, invadata de apele marii in holocen, datorita topirii ghețarilor) care
pleacă lin de la țărm, având adâncimi de 50-200 metri. In nordul Zonei Metropolitane
Constanța se afla depresiunea de pe valea râului Carasu, vale inclusa in traseul Dunăre –
Marea Neagra (Cernavoda - Agigea).
Zona litoralului maritim, reprezentata prin terasele de abraziune marina si de
eroziune, se desfășoară intre limita nordica si cea sudica a județului. Prispa Hamangia, in
sectorul podișurilor Babadag si Casimcea nordica, Prispa Fântânele, in sud-estul podișului
Casimcei, podișul litoralului, intre Tașaul si limita sudica a județului, corespunzător podișului
Topraisar si zonei Mangaliei.
Minunata riviera româneasca beneficiază de farmecul deosebit al Marii Negre (a treia
mare europeana ca întindere si a doua ca adâncime), cu salinitate redusa (17-18 la mie la
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tarm) si temperatura apei vara de 20- 25 grade. Litoralul romanesc al Mǎrii Negre se întinde
pe o suprafața de 100 kilometri (din totalul de 244 km.), intre brațul Chilia si Vama Veche.
Relieful este format din litoral si fundul marii. Litoralul cuprinde țărmul si platforma
continentala, aceasta fiind o veche câmpie litorala invadata de apele marii in holocen.
Platforma litorala coboară lin de la plaja ( pe o fâșie de 100- 200 metri), eliminându-se astfel
orice factor de risc. Marile întinderi de plaja sunt „pavate” cu nisip auriu de o finețe deosebita.
Peste tot plajele sunt orientate spre răsărit. Originalitatea Marii Negre consta in lipsa
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curenților verticali care ar permite aerisirea apelor din adânc. De aceea, in adâncimile apelor
Marii Negre nu exista viața.
Se poate concluziona ca relieful Zonei Metropolitane Constanța este format dintr-un
podis tabular, limitat de apele Marii Negre, in partea de est, care prezintă valorificarea
turistica cea mai mare în raport cu restul județului Constanța.
Solurile
Zona Metropolitană Constanța se caracterizează printr-o larga răspândire de climat
arid. Factorii care imprima caracterele generale ale învelișurilor de sol ale zonei sunt relieful
acestei regiuni, roca de solificare, precum si situarea geografica a regiunii intr-o zona de
tranziție de la climatul continental al Europei estice la climatul temperat premediteraneean al
Peninsulei Balcanice, ce condiționează o serie de trăsături specifice ale solurilor Constantei,
soluri ce aparțin grupei pedogeografice danubiano-pontic.
Solurile automorfe ocupa aproape toata suprafața regiunii, solurile hidromorfe si cele
halomorfe având o răspândire neglijabila. Dintre solurile zonale sunt reprezentate solurile
bălane, cernoziomurile, cernoziomurile levigate, solurile castanii de păduri xerofile, solurile
silvestre cenușii-castanii, si soluri silvestre brune-podzolite. Solurile bălane si cele castanii de
pădure xerofile apar la noi in tara aproape exclusiv in Dobrogea. Aceste soluri se asociază cu
rendzine, rogosoluri si litosoluri.
Rocile comune Zona Metropolitană Constanța sunt reprezentate prin șisturi verzi,
calcare, argile, cuartite, dolomitul, nisipuri glauconitice si cuortoase, nisipul roșu.
Resurse naturale, aici se găsesc petrol, gaze naturale, fier (Palazu Mare), roci de
construcție, ape mineralizate (Techirghiol).
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In concluzie, solurile Zonei Metropolitane Constanța sunt specifice numai pentru
aceasta zona, datorita așezării geografice si reliefului de aici. Ele sunt soluri danubianopontice. O mare valorificare turistica aici o au apele mineralizate, care atrag mii de turiști
pentru tratament.
Clima
Pe fondul general al climatului continental, Zonei Metropolitane Constanța prezintă
anumite particularități, legate de poziția geografica intre bălți si Delta Dunării in vest si nord
si Marea Neagra in est si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Caracterul
continental al climei se accentuează in a doua jumătate a verii si la începutul toamnei, când
predomina timpul senin si secetos, care rareori este întrerupt de cate o ploaie torențiala de
scurta durata.
In cursul unui an durata timpului însorit depășește 2200 de ore (vara mai mult de 300
de ore lunar, iar pe zi, in luna iulie, durata de strălucire a soarelui este de 10-12 ore), iar
energia razelor solare însumează peste 125 mii calorii pe centimetri pătrați. In decembrieianuarie, când zilele sunt mai scurte energia solara este mai redusa. Acesta se intensifica in
mai-septembrie, când zilele sunt mai lungi, valorile maxime înregistrându-se in zona litorala.
Vara regimul meteorologic este mai stabil decât in celelalte anotimpuri. Cele mai
mari temperaturi ale aerului se produc in a treia decada a lunii iulie. In sezonul rece (toamnaiarna) prezenta marii ridica temperatura aerului, in timp ce in sezonul cald (primăvara-vara) o
coboară. Temperatura medie anuala este de 11 grade Celsius. Temperatura medie a lunii celei
mai reci este de 0 grade Celsius, iar a celei mai calde este de 22-23 grade Celsius. Contrastele
termice slăbesc spre litoral, astfel media lunii ianuarie trece de 0 grade. In sezonul cald,
temperatura la suprafața plajei urca pana la 45 de grade Celsius, însa brizele marine, bogate in
aerosoli atenuează ursita zilelor toride.
Pe teritoriul Zonei Metropolitane Constanța cad anual 400 milimetri de apa sub forma
de precipitații atmosferice, in numai 50-75 de zile, asemenea cantității fiind cele mai mici de
pe teritoriul tarii. Aici regimul de ploi este neregulat, fiind întâlnite secete frecvente. Zona
litorala este limitata de izohieta de 400 milimetri, cu direcția aproximativa sud-nord.
Vanturile dominante sunt cele de vest, crivatul uscat si geros si brizele marine.
Numărul de zile cu viteza vântului mai mare de 11 metri pe secunda, se constata ca este redus
in lunile extreme (ianuarie, iulie), înregistrându-se mai multe numai la Constanta. Totodată,
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numărul de zile cu viteza vântului mai mare de 16 metri pe secunda este extrem de redus atât
in ianuarie cat si in iulie.
Regimuri climatice
În Zona Metropolitană Constanța clima are influente pontice cu ierni blânde, veri lipsite de
canicula.
Datorita caracterului continental secetos al climei, in Constanta se înregistrează
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temperaturile cele mai ridicate din tara si timpul este in cea mai mare parte a verii senin,
ceea ce influențează pozitiv valorificarea litoralului romanesc in timpul verii.
Apele
Pe teritoriul Zonei Metropolitane Constanța, litologia, relieful, precipitațiile, evaportranspirația si vegetația sunt factorii principali ce determina caracteristicile apelor (subterane
si de suprafața). Apele subterane sunt reprezentate prin pânze freatice aproape de suprafața si
prin ape de adâncime, iar cele de suprafața prin pâraie cu caracter permanent si intermitent,
dar si prin lacuri (limane fluviatile, fluvio-maritime si lagune). Hidrografia se caracterizează
prin lipsa aproape completa a unei rețele hidrografice permanente. De asemenea, prin
adâncimea mare la care se afla pânza de apa freatica, fântânile au aici, in mod frecvent
adâncimi intre 30-70 metri. In patul văilor si in împrejurimile lacurilor, apa freatica se afla la
adâncimi mai mari, fapt care a atras stabilirea in aceste locuri a majorității așezărilor
omenești. In partea sudica de platforma, corespunzătoare celei mai mari parți a teritoriului,
apele subterane se găsesc in depozitele de la baza loessului, ca si in placa sarmatică, la
adâncimi foarte variate. Izvoarele aici sunt ascendente si descendente. Pot fi grupate in
izvoare de sinclinal, crusta, din depozite aluviale.
Apele curgătoare sunt reprezentate prin pâraie cu debite reduse. Pe dreapta, Dunărea
primește din podișul Dobrogei afluenți mici din podișul Oltinei, cel mai important fiind
Carasu, (podișul Medgidiei), acesta fiind inclus in traseul canalului navigabil Dunăre - Marea
Neagra. Podișul Dobrogei este străbătut de grupa râurilor dobrogene ce se varsă in lacurile de
pe litoral: Telița, Slava, Casimcea, Baciu, Topolog, Ivrinezu. Râurile sunt scurte cu un debit
scăzut in general.
Lacurile sunt de litoral si lagune, formate prin bararea unor vechi golfuri si cordoane
litorale. De aici face parte complexul Razim-Sinoe cu lacurile: Sinoe, Istria, Nuntași, Razimul
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mic. De asemenea, pe teritoriul județului Constanța sunt întâlnite limanuri maritime: Babadag,
Tașaul, Techirghiol, Mangalia.
Principalele lacuri din Zona Metropolitană Constanța se caracterizează prin:
Techirghiol este cel mai bogat lac cu nămol terapeutic din Romania, compus din elemente
organice amestecate cu substanțe minerale si constituind principalul element in tratarea
multiplelor afecțiuni, pentru care este atât de solicitata stațiunea de pe malurile sale. Este cel
mai întins lac salin din tara noastră (11,7 km pătrați). Acest liman fluvio-maritim (ce
a fost cândva un golf de mare) formează in prezent o rezervație faunistica (unde trăiesc,
printre altele, peste 124 de specii de pasări, multe dintre ele rarități). Lacul reprezintă si o
însemnata baza de agrement, fiind dotat cu numeroase bărci si șalupe.
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Sinoe si Siutghiol sunt 2
lagune

marine

ce

reprezintă fostele golfuri
marine. In prezent sunt
importante

pentru

piscicultura.
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Caracteristic pentru rețeaua de ape din Zona Metropolitană Constanța este lipsa apelor
curgătoare, acestea fiind reprezentate de pâraie cu debite reduse, însa prezenta apelor se face
simțita din plin in jurul prin Delta Dunării si Marea Neagra. Alături de apele Marii Negre,
care reprezintă cea mai importanta resursa turistica a județului, mai sunt valorificate turistic
si apele minerale si lacurile din interiorul județului unde se găsește nămol terapeutic.
Vegetația, fauna, flora
Vegetația teritoriului Zonei Metropolitane Constanta s-a format si dezvoltat continuu
cu începere de la sfârșitul pleistocenului superior. Este destul de variata din punct de vedere
floristic, iar formațiile si asociațiile
componente

sunt

suprapuse

relicvelor

floristice

pleistocene

si

terțiare,

holocene,

care

indica, in același timp, istoricul de
dezvoltare complexa a vegetației
actuale in strânsa legătura cu
ceilalți
geografici.
suprafața,

componenți
Lipsa
natura

fizico-

apelor

de

petrografica,
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climatul arid, nivelele de apa subterana la mari adâncimi determina aspectul general al
învelișului vegetal.
Vegetația este in cea mai mare parte de stepa, fiind un rezultat al întrepătrunderii
influentelor pontice premaritime cu cele submediteraneene. Aceasta este formata din ierburi
mărunte si arbuști. Stepa dobrogeana se diferențiază de celelalte tipuri de stepa de pe teritoriul
tarii. Ținându-se seama de compoziția floristica, de gradul de desțelenire si de intensitatea
păstoritului din trecut au fost separate: pajiști de telina stepica primara, cu paius stepic, pir
crestat, colilie si pajisti, parloage stepice inierbate, cu firuta cu bulbi, perinita, barboasa si
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alior, cu grupa parloagelor intelenite si a celor neintelenite.
Silvostepa, intercalata intre padure si stepa, ocupa spatii restranse și are ca trăsături
specifice participarea masiva a stejarilor subxerofili-termofili, predominanta in subarboret a
elementelor submediteraneene cu frunze cazatoare, existenta unor elemente sudice mai rare, a
sibleacurilor

de

diferite

tipuri,

apare

de

asemenea

si

stejarul

pufos,

formatie

submediteraneeana de tip balcanic.
Padurea, in comparatie cu stepa si silvostepa, are cea mai redusa extensiune. Padurea
se evidentiaza prin participarea redusa a gorunului si prin abundenta speciilor mezofile de
amestec. Se face totodata evidenta formatia ceretelor (cereto-garnitete si cereto-sleauri). Se
poate aprecia ca este o padure de cvercinee submezofile de tip balcanic. In zonele inalte
(podisul Babadagului) se gaseste etajul stejarului (cer-garnita, stejar pedunculat). Vegetatia
intrazonala este formata din paduri de salcam, vegetatie mediteraneeana, (smochini salbatici,
iasomie, carpinis) si vegetatia de lunca, de-a lungul Dunarii.
Fauna este corelata cu vegetația, fiind formata din mamifere, pasări si pești.
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Ea prezintă un colorit pontico-submediteranean. Printre speciile caracteristice stepei se
număra popandaul, iepurele, orbetele mic, sobolanul cenusiu, soarecele saritor si alte
rozatoare. Printre pasari se numara: potarnichea, graurul, cotofana, uliul porumbar etc. Reptila
caracteristica este soparla. Mamiferele sunt reprezentate prin dihorul de stepa si nevastuica.
In ceea ce priveste fauna de padure si de silvostepa, aceasta se deosebeste atat cantitativ cat si
calitativ fata de cea din stepa, datorita conditiilor de viata mai favorabile. Aici se intalnesc
porumbelul gulerat, gugustiucul, fazanul colonizat, soimul dunarean, pajura tipatoare, vulturul
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codalb, bufnita mare. Mamiferele sunt reprezentate de caprioara, veverita, mistretul, muflon,
pisica salbatica ,vulpea rosie, jder, dintre insectivore-ariciul, cartita, liliac si dintre rozatoaresoarece de padure.
Marea Neagra este deosebit de complexa mai ales in ceea ce priveste originea ei.
Originalitatea ei consta in faptul ca, datorita lipsei curentilor verticali, este lipsita de viata in
adancimi. Unele specii sunt relicve din vechea mare sarmatica, circa 35%. Printre acestea se
numara guvizii, unele specii de ace de mare si unele scoici de mal. Cele mai multe specii de
animale (60% din fauna actuala) sunt venite din Mediterana, dupa ruperea Bosforului. Lista
acestora cuprinde pesti, viermi, scoici, crabi. Restul de 5% din faunǎ este format din animale
de apa dulce venite de pe rauri si adaptate noilor conditii de viata marina. O valoroasa fauna
piscicola de mare importanta economica o constituie pestii migratori care in anumite perioade
ale anului parasesc Marea Neagra si intra pentru reproducere in Dunare. Asa sunt: scrumbia,
palamida, zarganul, hamsia, barbunii si cu deosebire sturionii (morunul, nisetrul, pastruga)
care dau cunoscutele icre negre. In Marea Neagra mai traieste si o specie de rechin care
ajunge pana la 1,70 metri lungime, traind in adanc pana la 70 metri. Intre mamifere
mentionam delfinul care poate trece de 3 metri lungime, si o greutate pana la 300 kilograme.
Se poate concluziona ca Zona Metropolitană Constanta prezintă un înveliș de vegetație si
fauna format pe un colorit foarte variat. Caracteristic vegetației de aici, cu influente pontice
premarine si mediteraneene, este invelisul de stepa unde intrepatrunde invelisul de silvostepa
si pădure, iar formațiile componente sunt suprapuse unor relicve din cele mai vechi timpuri
pleistocen si holocen. Aici se întâlnesc unele specii de flora mediteraneenǎ, specifice acestei
zone.
In ceea ce priveste fauna, se poate spune ca aceasta este foarte variata, aici trăind
toate speciile de fauna, mamifere, rozatoare, pasari, pesti. Specific Zonei Metropolitane
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Constanța este existenta unor specii de pesti, relicve din vechea mare sarmatica, printre care
se numara si binecunoscutii pesti de icre negre.
Referitor la rezervatiile naturale din Zona Metropolitană Constanta, ele impresioneaza
prin frumusetea peisajului si prin curiozitatile de flora si fauna existente aici. Cele mai multe
din rezervatii sunt incluse in diferite circuite turistice, ele atragand prin coloritul lor deosebit,
astfel vegetatia, flora si fauna de aici aduc un plus la valorificarea turistica a acestei regiuni.
In regiune exista mai multe rezervații naturale care constituie un punct de atracție inedit in
oferta turistica a regiunii.
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Dunele litorale de la Agigea - la 8 km sud de Constanta, este o rezervatie naturala de
dune marine reprezentata de un platou de 8-10 km format din depunerea continua a nisipului,
rezervatie floristica in cadrul caruia se dezvolta cca 120 de specii de plante caracteristice
litoralului romanesc al Marii Negre.
Alte rezervatii pe teritoriul Zonei Metropolitane Constanța sunt: Lacul Techirghiol,
Rezervatia Fantanita-Murfatlar (rezervație floristica la 1 km sud de podgoria Murfatlar),
Grindul Chituc – localitatea Corbu, Lacul Agigea – localitatea Agigea, Valu lui Traian –
rezervație tip botanic.

Starea ariilor protejate în ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
DENUMIREA
ARIEI
NATURALE
PROTEJATE
ARBORELE
Corylus colurna
(alunul turcesc)
PĂDUREA
FÂNTÂNIŢA

Localizare
Administrator actual

Or. Murfatlar/ Ocolul Silvic
Murfatlar

TECHIRGHIOL
DUNELE MARINE
DE LA AGIGEA

Tipul ariei protejate

Custode

Monument al naturii
botanic

Municipiul Constanţa

MURFATLAR
LACUL

Suprafaţa
- ha -

82,74 total,
din care
66,40 zonă
ştiinţifică

Direcţia Apele Române
Dobrogea-Litoral

1226,98

Comuna Agigea

8,00

Comunele Histria, Săcele şi
Corbu, A.R.B.D.D. Tulcea

1610

Rezervaţie naturală
mixtă botanică şi
zoologică

RNP – Direcţia
Silvică Constanţa

Rezervaţie naturală
zoologică zonă
umedă
Rezervaţie naturală
botanică

Universitatea
«A.I.Cuza Iaşi»

REFUGIUL
ORNITOLOGIC

Corbu-NuntaşiHistria

R.B.D.D.
Rezervaţie ştiinţifică

ARBDD Tulcea
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GRINDUL CHITUC

Comuna Corbu

2300 , 0

LACUL AGIGEA

Comuna Agigea

35, 00

VALU LUI TRAIAN

Primăria
Valu lui Traian

5,00

R.B.D.D.
Rezervaţie ştiinţifică
Rezervaţie naturală
zoologică
Rezervaţie naturală
arheologică + botanică

A.R.B.D.D Tulcea

2.2.2. Resursele antropice ale Zonei Metropolitane Constanța
26

Resursele antropice existente in Zona Metropolitană Constanța, sunt foarte
numeroase, variate si valoroase, o parte din ele sunt cele mai vechi resurse antropice găsite pe
teritoriul tarii noastre, de aceea, in concluzie se poate afirma ca, turismul cultural din aceasta
zona este un produs turistic foarte important pentru valorificarea turistica a acestei regiuni.
Prin definiție, resursele turistice antropice reprezintă creația umană şi sunt rodul
eforturilor tehnice, economice şi culturale îmbinate într-un mod armonios cu natura.
Resursele turistice antropice se împart în trei mari categorii: edificii şi elemente cu funcţie
turistică, activități sociale cu funcție turistica si resurse turistice de natura etnografica.
Zona Metropolitană Constanța face parte dintr-un spațiu cu un trecut istoric bogat care a lăsat
o larga suita de vestigii cu valoare de patrimoniu cultural. Acestea se grupează in doua
categorii majore, potrivit legislației in domeniu. Categoria A cuprinde monumentele de
importanta naționala, iar in categoria B sunt cuprinse monumentele de importanta locala.
In Zona Metropolitană Constanta, sunt înregistrate 196 de monumente, ansambluri si situri de
importanta locala si naționala. Acestea sunt:
• 23 August - 6 monumente de categoria B;
• Agigea - 9 monumente, din care 1 monument de categoria A si 8 monumente de categoria B;
• Constanta - 153 de monumente, din care 58 monumente de categoria A si 95 monumente de
categoria B;
• Costinesti - 8 monumente de categoria B;
• Eforie - 8 monumente, din care 1 monument de categoria A si 7 monumente de categoria B;
• Navodari - 1 monument de categoria B; si
• Techirghiol - 11 monumente, din care 1 monument de categoria A si 10
monumente de categoria B.
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Valori de patrimoniu de interes național
Monumente si ansambluri arhitecturale
• Construcții civile urbane: Fosta vila Regala, azi club "Castel", municipiul Constanta, județul
Constanta;
Monumente si situri arheologice
• Orașe antice: Tomis – municipiul Constanta, județul Constanta
• Edificii: Mormânt cu picturi - municipiul Constanta, județul Constanta, Edificiul cu mozaic
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din zona Tomis - municipiul Constanta, județul Constanta.

2.3. Infrastructura turistică
2.3.1. Structuri de primire turistică Zona Metropolitană Constanța
La nivel național, numărul hotelurilor a fost depăşit de cel al pensiunilor agroturistice în anul
2014 față de anul 2013.
Tipul structurii de cazare *)

2013

2014

Dif. +/-

Total

6009

6130 +121

Hoteluri

1445

1473 +28

Hosteluri

185

204

+19

Moteluri

215

212

-3

Vile turistice

621

624

+3

Cabane turistice

152

162

+10

Pensiuni turistice

1335

1323 -12

Pensiuni agroturistice

1598

1665 +67

Bungalouri

249

242

-7

Alte tipuri

209

225

+16
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Din numărul total de locuri în hoteluri în anul 2014, 40,0% au fost în hotelurile cu 3 stele,
32,8% au fost în hoteluri cu 2 stele, 19,8% în hotelurile cu 4 stele, 3,9% în hotelurile cu 5
stele, 3,1% în hotelurile cu o stea, şi 0,4% în hotelurile neclasificate pe stele.
Cele mai multe hoteluri au fost încadrate la categoria 3 stele (50,0% din total hoteluri) şi 2
stele (25,3%). Hotelurile cu 5 stele au fost în număr de 31 (cu doua mai mult ca la 31 iulie
2013), iar cele cu 4 stele au fost 267 (cu 15 mai multe decât la 31 iulie 2013).
La 31 decembrie 2014 erau neclasificate pe stele 120 structuri de primire turistică cu funcţiuni
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de cazare faţă de 123 la aceeaşi dată a anului 2013. Cea mai mare parte au fost tabere de elevi
şi preşcolari (51,7% din total în anul 2014, respectiv 50,4% în anul 2013). Din cele 1473
hoteluri în stare de funcţionare la 31 decembrie 2014, un număr de 6 hoteluri (0,4% din total
hoteluri), cu un total de 747 locuri, nu erau clasificate pe stele.
Din structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 31,4% au fost în alte zone,
26,2% în staţiunile din zona montană, 21,5 % au fost în Municipiul Bucureşti şi oraşele
reşedinţă de judeţ (exclusiv oraşulTulcea), 11,3% în staţiunile din zona litorală (exclusiv
oraşul Constanţa), 7,3% în staţiunile balneare şi 2,3% în Delta Dunării (inclusiv oraşul
Tulcea) .
Primele cinci judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri de primire turistică existente
au fost: Braşov (787 structuri de cazare), Constanţa (746), Harghita (321), Suceava (296) şi
Prahova (286).
Judeţul Constanţa a deţinut cea mai mare pondere (27,5%) în totalul camerelor existente
în structurile de primire turistică (exclusiv camerele din căsuţe).
Din numărul total de locuri de cazare turistică existente, judeţul Constanţa a deţinut 28,1%,
judeţul Braşov cu 8,4%, după care au urmat Municipiul Bucureşti cu 6,1%, Prahova cu 3,7%,
judeţul Vâlcea cu 3,6%, Bihor cu 3,3%, etc.
Hotelurile au deţinut cea mai mare capacitate de cazare turistică. Din totalul de 141,1 mii
camere existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare existente la 31 iulie
2014 (exclusiv camerele din căsuţe), 93,7 mii (66,4%) erau în hoteluri. Numărul de camere a
crescut în 2014 cu 1444 în hoteluri, cu 776 in pensiunile agroturistice, cu 233 în hosteluri, cu
53 în cabane turistice,cu 48 in sate de vacanţă.
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Numărul locurilor de cazare turistică existente la 31 iulie 2014 a fost de 311,3 mii. Cele mai
multe locuri 186,2 mii au fost în hoteluri. Pe poziția următoare sunt pensiunile agroturistice cu
30,5 mii locuri, pensiunile turistice cu 27,3 mii locuri, vilele turistice cu 13,8 mii locuri,
campingurile cu 12,9 mii locuri.

Structura locurilor de cazare turistică pe tipuri de structuri
de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,
existente la 31 decembrie 2014 %
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Pe zone turistice, din numărul total de locuri, 83,6 mii erau în "staţiuni din zona litorală,
exclusiv oraşul Constanţa", 83,2 mii în "Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv
oraşul Tulcea", 55,6 mii în "alte localităţi şi trasee turistice", 51,0 mii în "staţiuni din zona
montană", 33,6 mii în "staţiuni balneare" şi 4,3 mii în zona "Delta Dunării, inclusiv oraşul
Tulcea".
Structura locurilor de cazare turistică, pe zone turistice, în structurile de primire turistică cu
funcţiuni de cazare turistică, existente la 31 decembrie 2014 %
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De asemenea, la nivel județean, din punct de vedere al capacității de cazare turistică în
funcțiune pe tipuri de structuri de primire turistică, Constanța este pe primul loc, asigurând
aproximativ 14 % din capacitatea totala națională, majoritatea din acest procent concentrânduse în Zona Metropolitană Constanța.
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Capacitatea de cazare turistica in functiune pe tipuri de structuri de primire turistica, judete si localitati
Tipuri
de
Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012
Anul 2013
Anul 2014
Judete
Localitati
structu
ri de
Numar locuri-zile Numar locuri-zile Numar locuri-zile Numar locuri-zile Numar locuri-zile
Total
TOTAL
TOTAL
63808286
68417259
74135614
77028488
77676817
Alba
TOTAL
619548
758941
1024494
1138574
1147527
Arad
TOTAL
1349551
1443677
1713353
1790349
1552114
Arges
TOTAL
1164642
1396778
1598044
1539910
1632072
Bacau
TOTAL
788481
777009
1020739
1190498
1173737
Bihor
TOTAL
2354654
2613229
2703815
2596329
2635394
Bistrita-Nasaud
TOTAL
718709
757061
830975
801563
791554
Botosani
TOTAL
303224
363519
395271
397615
382609
Brasov
TOTAL
5341618
6041184
7435959
9004497
8991392
Braila
TOTAL
531983
633639
655861
662635
646470
Buzau
TOTAL
939288
968034
1126012
1150779
1103622
Caras-Severin
TOTAL
1525136
1583220
1818021
1856789
1898593
Calarasi
TOTAL
191570
190526
201967
223363
278455
Cluj
TOTAL
2588925
2858256
3172809
3010474
2664533
Constanta
TOTAL
9965565
11328852
10656862
9979198
10618068
Covasna
TOTAL
962646
1236418
1313434
1225424
1369860
Dambovita
TOTAL
885204
971171
995758
1006311
1064765
Dolj
TOTAL
592472
720377
838398
774961
768197
Galati
TOTAL
250390
361829
425232
461433
517226
Giurgiu
TOTAL
236821
229648
261298
278774
210626
Gorj
TOTAL
556379
656987
728607
766858
761641
Harghita
TOTAL
952047
1105876
1535565
1956867
2002102
Hunedoara
TOTAL
933333
915463
966713
1030567
1180383
Ialomita
TOTAL
573151
579597
595377
560153
585813
Iasi
TOTAL
1175225
1151647
1180231
1214466
1374729
Ilfov
TOTAL
624146
611376
713374
694706
689789
Maramures
TOTAL
1563958
1569958
1541731
1713831
1679290
Mehedinti
TOTAL
508284
500359
549413
573540
596681
Mures
TOTAL
1770246
2061013
2558857
2822049
2885074
Neamt
TOTAL
1566511
1415637
1620712
1772656
1797278
Olt
TOTAL
193320
219217
292808
304078
316141
Prahova
TOTAL
3606562
3604193
3915223
4174990
4132579
Satu Mare
TOTAL
469500
585535
683541
724275
712785
Salaj
TOTAL
409636
446527
524073
515686
530974
Sibiu
TOTAL
2018557
1663958
1828352
1837630
1985133
Suceava
TOTAL
2263630
2439609
2594059
2642601
2686399
Teleorman
TOTAL
223678
227944
234315
278040
278510
Timis
TOTAL
2142525
2412143
2618470
2647730
2541449
Tulcea
TOTAL
549122
566486
643173
658921
575526
Vaslui
TOTAL
262189
276097
305099
312076
316750
Valcea
TOTAL
2376073
2664215
2859053
3377184
3299794
Vrancea
TOTAL
357931
477367
471064
451524
437779
Municipiul Bucuresti TOTAL
7401856
7032687
6987502
6908584
6863404
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Baza turistică din Zona Metropolitană Constanța este parţial învechită, lipsa modernizărilor
afectând calitatea serviciilor oferite turiştilor. Reţeaua unităţilor de primire turistică este
neuniform răspândită, concentrarea cea mai mare înregistrându-se în municipiul Constanța,
inclusiv stațiunea Mamaia (24.027 unităţi, reprezentând 27,35% din totalul pe Zona
Metropolitană Constanța al unităţilor turistice), la polul opus situându-se comuna Corbu cu
nici o structură de cazare înregistrată.
Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica, judete si localitati
Ani
Tipuri de structuri
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015
de primire
Judete
Localitati
turistica
Locuri
Locuri
Locuri
Locuri
Locuri
Total
Constanta
TOTAL
83751
84690
85756
87496
87848
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
23833
22961
21917
22774
24027
60455 ORAS EFORIE
15073
15121
15442
15747
16681
60507 ORAS NAVODARI
4411
5377
5391
5531
4795
60534 ORAS TECHIRGHIOL
880
854
992
992
964
60598 23 AUGUST
:
34
34
34
34
61513 CORBU
:
:
:
:
:
63286 COSTINESTI
4910
5268
5282
5021
5949
60721 TUZLA
:
22
22
22
22
Hoteluri
Constanta
TOTAL
63795
63148
64232
65209
65616
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
21205
20316
20007
20153
20978
60455 ORAS EFORIE
11124
10968
11350
11657
12024
60507 ORAS NAVODARI
152
802
294
294
878
60534 ORAS TECHIRGHIOL
384
384
494
494
670
60598 23 AUGUST
:
34
34
34
34
63286 COSTINESTI
1728
1684
1586
1446
1940
60721 TUZLA
:
:
:
:
:
Hosteluri
Constanta
TOTAL
1590
2117
2141
2302
3607
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
278
272
272
272
474
60455 ORAS EFORIE
193
193
193
210
464
60507 ORAS NAVODARI
90
152
152
152
242
63286 COSTINESTI
689
730
730
870
1593
Vile turistice
Constanta
TOTAL
3654
4519
4483
4580
4833
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
409
420
330
436
476
60455 ORAS EFORIE
793
1214
1111
1092
1289
60507 ORAS NAVODARI
354
492
506
550
436
60534 ORAS TECHIRGHIOL
496
470
423
423
219
63286 COSTINESTI
973
1105
1217
1132
1322
60721 TUZLA
:
22
22
22
22
Campinguri
Constanta
TOTAL
7365
6907
6770
6963
9037
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
1818
1828
1183
1280
1828
60455 ORAS EFORIE
970
770
770
770
868
60507 ORAS NAVODARI
1071
563
1071
1167
2595
60534 ORAS TECHIRGHIOL
:
:
:
:
:
60721 TUZLA
:
:
:
:
:
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

31

CONSTANȚA

32

Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati
Tipuri de
structuri de
Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014
Judete
Localitati
primire
turistica
Numar
Numar
Numar
Numar
Numar
Total
Constanta
TOTAL
3166706 3361073 3799526 3418997 3616980
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA 1386533 1370427 1512578 1416403 1489585
60455 ORAS EFORIE
459584
486846
578773
450268
507318
60507 ORAS NAVODARI
21805
75260
132268
109033
69887
60534 ORAS TECHIRGHIOL
87147
105990
114862
129534
133816
60598 23 AUGUST
:
:
1130
2108
1815
61513 CORBU
1168
:
:
:
:
63286 COSTINESTI
76078
93399
120260
93446
105796
60721 TUZLA
:
:
718
634
541
Hoteluri
Constanta
TOTAL
2836690 2952844 3301811 3062265 3257686
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA 1262471 1269460 1430110 1365097 1424670
60455 ORAS EFORIE
395541
422897
490740
393385
448410
60507 ORAS NAVODARI
11609
14423
24446
49550
23179
60534 ORAS TECHIRGHIOL
55452
63678
69796
94068
109799
60598 23 AUGUST
:
:
1130
2108
1815
63286 COSTINESTI
38698
37058
40020
39252
40979
Hosteluri
Constanta
TOTAL
15557
51777
50295
45787
62315
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
3164
11056
5300
5347
7582
60455 ORAS EFORIE
2661
2188
4527
3154
3607
60507 ORAS NAVODARI
104
3111
4336
2295
2945
63286 COSTINESTI
6183
16365
17407
14674
19390
Vile turistice Constanta
TOTAL
92772
113792
147466
124638
123210
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
7130
11734
11852
11504
16302
60455 ORAS EFORIE
20494
20088
36516
25422
26928
60507 ORAS NAVODARI
307
7570
9052
12500
13757
60534 ORAS TECHIRGHIOL
31695
42312
40970
34349
22086
63286 COSTINESTI
12986
19671
28433
21748
23844
60721 TUZLA
:
:
718
634
541
Campinguri Constanta
TOTAL
142322
119577
98579
72006
70040
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
103133
68874
57190
26043
30960
60455 ORAS EFORIE
10674
8671
4711
1908
2781
60507 ORAS NAVODARI
5640
7691
5141
9236
7574
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Analiza ciclului sezonier indică o concentrare a sosirilor şi înnoptărilor turiştilor în perioada
de vară, iunie, iulie și august fiind lunile de vârf, iar în ianuarie se înregistrează cel mai scăzut
nivel .
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Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati, pe luni
Tipuri de
structuri de
primire
turistica

Judete

Localitati

Luna
ianuarie
2014

Total
Constanta
TOTAL
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
60455 ORAS EFORIE
60507 ORAS NAVODARI
60534 ORAS TECHIRGHIOL
60598 23 AUGUST
61513 CORBU
63286 COSTINESTI
60721 TUZLA
Hoteluri
Constanta
TOTAL
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
60455 ORAS EFORIE
60507 ORAS NAVODARI
60534 ORAS TECHIRGHIOL
60598 23 AUGUST
63286 COSTINESTI
Hosteluri Constanta
TOTAL
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
60455 ORAS EFORIE
60507 ORAS NAVODARI
63286 COSTINESTI
Vile turistice Constanta
TOTAL
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
60455 ORAS EFORIE
60507 ORAS NAVODARI
60534 ORAS TECHIRGHIOL
63286 COSTINESTI
60721 TUZLA
Campinguri Constanta
TOTAL
60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
60455 ORAS EFORIE
60507 ORAS NAVODARI
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Numar
28400
21012
527
513
2929
:
:
:
:
27172
20277
480
513
2929
:
:
175
137
:
:
:
240
192
18
:
:
:
:
:
:
:
:

Luna
februarie
2014

Luna
martie
2014

Luna
aprilie
2014

Luna
mai
2014

Luna
iunie
2014

Luna
iulie
2014

Numar
Numar Numar Numar Numar Numar
39466
45385
57743 135942 399077 1E+06
27577
31192
39245 94803 194745 405834
337
605
1212
9300 44315 151109
773
823
1383
3172 8436 19976
7344
8620
9337 10396 13142 18273
:
:
:
:
86
496
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
170 36364
:
:
:
:
:
248
38051
43798
55453 132171 369447 968252
26847
30436
38158 93496 184027 388445
289
548
1024
9071 41622 132798
773
823
1341
1938 3141 4892
7344
8620
9337 10396 9204 10270
:
:
:
:
86
496
:
:
:
:
: 16587
112
203
452
517 3490 21532
16
40
312
348
361 2074
:
:
:
:
452
960
:
:
:
:
: 1114
:
:
:
:
36 7431
497
427
843
1042 9903 39789
286
266
326
369 2332 5038
20
24
163
204
930 10242
:
:
42
152 1248 4467
:
:
:
:
3938 7665
:
:
:
:
134 5652
:
:
:
:
:
248
:
:
:
:
8983 24167
:
:
:
:
7198 8176
:
:
:
:
137 1043
:
:
:
:
447 2853

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna Luna
august septemb octombri noiembr decemb ianuarie februarie martie aprilie
2014 rie 2014 e 2014 ie 2014 rie 2014 2015
2015
2015 2015

Luna
mai
2015

Luna
iunie
2015

Luna Luna
Luna
iulie august septemb
2015 2015 rie 2015

Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar
1367800 283741
80475 57997 38533
31625
33170 45350 62895 149203 455616 1E+06 2E+06 347427
456783 123268
36853 31615 26658
26129
26984 33955 39040 88844 221013 485207 499090 150092
223711
65174
8706
971
1351
1175
953 1418
6036 13591 57176 226849 272887 71548
30356
2305
790
653
707
455
643
682
1194
3926 32426 61925 66075
4329
21819
12804
14506
9884
4762
2046
2577 6544
6312 11039 10892 18935 22166 14486
1045
188
:
:
:
:
:
:
:
491
413 1050 1024
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
67937
1325
:
:
:
:
:
:
:
8 4558 53918 74360
2704
293
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
231
429
:
1181160 271139
78277 56079 36687
29777
31086 43062 60717 135004 396891 1E+06 1E+06 324624
429086 122075
35907 30478 25438
24762
25472 32297 37606 79153 208302 442766 445023 146026
190267
61811
8442
847
1211
1049
800 1299
5980 13501 49619 178999 226790 64643
5916
1692
790
653
707
455
643
682
1194
1674 5199 19350 16858
2021
12165
10382
14506
9884
4762
2046
2577 6544
6312 11039 10523 13695 15912 12800
1045
188
:
:
:
:
:
:
:
491
413 1050 1024
:
24272
120
:
:
:
:
:
:
:
:
3275 18866 27443
63
32530
2002
553
441
308
298
320
416
253
1922 9912 42643 55458
4075
3594
368
123
131
78
221
231
236
163
268 3636 8379 9073
930
2075
120
:
:
:
:
:
:
:
:
155 5383 3495
217
1615
216
:
:
:
:
:
:
:
:
2160 2924 6590
418
11888
35
:
:
:
:
:
:
:
8
386 15646 20518
494
63746
5250
579
505
389
340
495
504
635
1545 7486 56426 66962
8165
6154
357
330
389
263
220
314
300
262
1018 1984 7551 8120
1209
14079
879
182
83
104
98
125
86
33
54 1374 15986 16587
2073
7524
324
:
:
:
:
:
:
:
173
614 5067 6998
641
8061
2422
:
:
:
:
:
:
:
:
369 3140 4519
1110
17428
630
:
:
:
:
:
:
:
:
897 12875 17079
2063
293
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
231
429
:
36817
73
:
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2.3.2. Accesibilitate la infrastructura majoră de transport

Zona Metropolitană Constanţa se află pe coridorul de transport pan-european IV: Berlin –
Nurnberg – Praga – Budapesta – Bucureşti – Constanţa – Salonic – Istanbul. De asemenea,
această zonă este străbătută de culoarul european VII Constanţa – Canalul Dunăre – Marea
Neagră – Dunăre Main – Rihn – Portul Rotterdam*. Totodată culoarul european nr. IX
(Marea Baltică, Kiev, Chişinău, Iaşi, Bucureşti) face confluenţa la Bucureşti cu culoarul nr.
IV.
Zona Metropolitană Constanţa este străbătut de la nord la sud şi de la est la vest de două
drumuri europene, respectiv: E60 care leagă Bucureşti de Constanţa şi E87 care leagă
Constanţa de Bulgaria, prin Vama Veche. De asemenea, municipiul este traversat de
următoarele drumuri naţionale: DN 2A – B-dul Tomis, DN 39, DN 3, DN 3A-C, DN 3C.
În imediata vecinătate sau în apropierea zonei metropolitane converg principalele artere de
circulaţie care prelungesc în oraş drumurile de acces dinspre Bucureşti prin Feteşti, Călăraşi
(bd. Brătianu), Hârşova (bd. Tomis), Tulcea (bd. Tomis, bd. Mamaia) şi Mangalia (bd. 1 Mai,
bd. Republicii).
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Accesul se realizează pe căi diverse: rutiere, feroviare, aeriene şi navale.
Rutier:
- din Bucureşti accesul se poate realiza astfel:
- DN3: Bucureşti – Lehliu Gară, DN 3A Lehliu Gară – Feteşti, A2: Feteşti – Cernavodă;
DN22C: Cernavodă – Constanţa (240 km);
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- E 60 Bucureşti – Urziceni – Slobozia – Hârşova – Constanţa.
- dinspre Tulcea pe E 87 Tulcea – Babadag – Ovidiu – Constanţa;
- dinspre ţările din nordul şi centrul Europei: drumurile naţionale care au fost încadrate în
reţeaua de artere rutiere europene şi care fac legătură cu celelalte magistrale din Europa până
la Bucureşti, respectiv:
- E 79: Borş – Oradea – Deva – Petroşani – Craiova, E 70: Craiova – Caracal –
Alexandria – Bucureşti apoi unul din tronsoanele prezentate mai sus.
- E 68: Nădlac - Arad – Deva – Sibiu – Braşov, E 60: Braşov – Ploieşti – Urziceni Slobozia – Hârşova – Constanţa;
- E 70: Moraviţa – Timişoara – Craiova – Caracal – Alexandria – Bucureşti apoi unul
din tronsoanele prezentate mai sus.
- din sudul şi sud-estul Europe - trei puncte de trecere a frontierei - Giurgiu, Negru Vodă şi
Vama Veche, de unde se poate ajunge pe litoral urmând unele sectoare ale drumurilor
europene:
- E 85, E70: Giurgiu - Bucureşti apoi tronsonul prezentat mai sus.
- E 87: Vama Veche – Constanţa;
- DN 38: Negru Vodă – Constanţa;
- din estul Europei şi Polonia legătura cu litoralul se realizează prin E 85: Siret - Suceava –
Bacău - Focşani – Buzău - Costeşti; DN 2C Costeşti – Slobozia apoi unul din tronsoanele
prezentate mai sus.
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Feroviar:
Transportul feroviar principal se desfăşoară pe magistrala Bucureşti – Ciulniţa – Feteşti –
Constanţa, dar şi pe traseul Feteşti – Constanţa – Tulcea. Prin linia ce străbate întreaga tară:
Constanţa – Bucureşti – Braşov – Deva – Arad, municipiul Constanţa are legătură cu Ungaria
şi Austria. Căile ferate din zona litorală au o lungime de cca. 406 km.

Calea

ferată

care

merge spre nord, spre Tulcea, punctul de începere al Deltei Dunării, având şase trenuri zilnic.
Pe relaţia Constanţa – Bucureşti circulă zilnic 11 trenuri, alte 6 leagă Constanţa de Tulcea, iar
14 trenuri circulă zilnic spre sud, spre Mangalia.
- din Bucureşti pe magistrala 800 Bucureşti – Constanţa;
- din centrul şi vestul Europei: accesul este asigurat de liniile magistralei:
- pe linia 922 Stamora Moraviţa – Timişoara, apoi pe magistrala 900 Timişoara –
Craiova – Bucureşti Nord, apoi pe magistrala 800 Bucureşti - Constanţa;
- pe tronsonul Curtici - Arad – Alba Iulia – Sighişoara – Braşov – Predeal – Ploieşti
Vest – Bucureşti Nord, apoi pe magistrala 800 Bucureşti - Constanţa;
- Episcopia Bihorului - Oradea apoi pe tronsonul Oradea – Cluj Napoca – Teiuş – Blaj
– Mediaş – Sighişoara - Braşov – Bucureşti.
- Din Polonia şi din fostele state sovietice unionale se poate ajunge pe litoral urmând una din
magistralele:
- magistrala 500 Vicşani - Suceava apoi pe tronsonul Suceava Nord – Roman –
Mărăşeşti – Tecuci – Făurei – Constanţa
- Magistrala 600 Ungheni - Iaşi apoi pe tronsonul Iaşi – Vaslui – Tecuci - Făurei –
Feteşti – Constanţa.
- Dinspre ţările din sudul Europei (Grecia, Turcia, Bulgaria), prin punctul de trecere de cale
ferată a frontierei Negru Vodă linia 803 Negru Vodă – Medgidia, apoi pe linia 800 Medgidia Constanţa.
Aerian:
- Aeroportul internaţional Mihail Kogălniceanu, situat la 25 de km de municipiul Constanţa.
De pe acest aeroport se efectuează atât curse interne spre Bucureşti, Iaşi, Timişoara, cât şi
curse internaţionale spre Ancona, Bologna, Florenţa, Milano, Napole, Roma, Veneţia,
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Verona, Dusseldorf, Munhen, Stutgard, Chişinău, Lvov etc. De asemenea există curse charter
care asigură legătura dintre litoral cu orice colţ al lumii. Transferul turiştilor de la aeroport în
staţiuni se realizează pe şosea, cu autocare moderne. Pe aeroportul Mihail Kogălniceanu
operează mai multe companii aeriene şi anume: Carpatair, Malev, Air Berlin, Luxair, Lauda,
Sterling, Hamburg.
- Aeroportul de la Tulcea, de unde este facilitat accesul în Delta Dunării. Acesta este un
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aeroport intern ce operează curse regulate cu capitala ţării, dar la cerere poate fi deschis
traficului internaţional.
Fluvial şi maritim:
- porturi maritime sunt la Constanţa şi Mangalia. Portul Constanţa este principalul port al
României la Marea Neagră şi al patrulea ca importanţă în Europa, fiind întins pe o suprafaţă
de 3.182 ha (uscat şi acvatoriu). Portul Constanţa, important punct nodal de transport, se
găseşte pe ţărmul vestic al Mării Negre, la 182 mile maritime depărtare de Strâmtoarea Bosfor
şi la 85 mile maritime de oraşul-port Sulina, locul unde Dunărea se varsă în mare.
- Portul turistic Tomis oferă infrastructura necesară pentru dezvoltarea turismului de croazieră
şi itinerar, având o suprafaţă totală de circa 200.000 m2, din care 17.000 platformă betonată
de-a lungul cheilor. Portul asigură infrastructura portuară destinată navelor de pasageri şi
ambarcaţiunilor agrement. Portul turistic este servit de nave de coastă mici care efectuează în
sezonul estival curse regulate de-a lungul litoralului românesc. Acesta a fost conceput în
principal pentru agrement nautic şi dispune de diguri de protecţie, facilităţi de acostare,
teritoriu portuar, platforme etc.
- accesul fluvial şi maritim este favorizat atât de prezenţa Mării Negre cât şi a Canalului
Dunăre - Marea Neagră ce are un important rol în facilitarea legăturilor dintre litoral şi centrul
Europei.
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3. Principalele repere țurisțice în Polul
de Cresțere Consțanța
3.1. Municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia
Fiind principalul oraș - turistic și oraș - port, Constanța este considerată în mod tradițional
capitală a Dobrogei și metropolă a litoralului românesc, atât pe planul demografic, cât și
economic și cultural. Pe planul administrativ este reședința județului Constanța iar pe planul
economic, este cel mai mare oraș al regiunii de dezvoltare Sud-Est.
Vocaţia turistică a municipiului Constanţa este conferită în egală măsură de situarea sa
geografică şi de profilul cultural-istoric al zonei.
Predispoziţia naturală pentru dezvoltarea activităţilor turistice în zona este accentuată atât de
patrimoniul antropic de care dispune regiunea, cât şi de resursele umane calificate, cu o
experienţă în acest domeniu.
Acesta este un obiectiv turistic mai ales pe durata sezonului estival, fiind în măsură să
ofere atracţii turistice deosebit de variate. municipiul Constanţa concentrează numeroase
atracţii turistice naturale şi antropice, transformându-se în decursul timpului într-o importantă
destinaţie turistică pentru iubitorii de cultură şi natură.
Constanta este cel mai mare si mai frumos oraș al litoralului nostru, port maritim,
important centru turistic și balnear. Orașul este așezat aproximativ la jumătatea distantei
dintre extremitățile litoralului romanesc si in același timp la jumătatea distantei dintre cele
doua mari porturi ale Marii Negre, Odessa si Istanbul.
Așezarea orașului pe locul care-l ocupa acum a fost legata de la început de orientarea
liniei țărmului. Intr-adevăr, in dreptul Constantei, litoralul suferă o puternica inflexiune,
arcuita, cu concavitatea spre est, care începe de la capul Midia, din dreptul lacului Tașaul
pana la capul sudic al lacului Siutghiol.
Întemeietorii vechiului Tomis au fost ionienii din Milet. Ei s-au stabilit aici încă din
secolul VI i.e.n., apreciind atât poziția golfului natural cat si frumusețile împrejurimilor.
Tomisul avea rolul unui mic port comercial, si constituia un punct de escala pentru navele
grecești, care se îndreptau spre litoralul nordic al Marii Negre. Probabil ca la început a fost un
simplu „emporion”, dependent de Histria, ea însăși de aceeași origine milesiana. Știri sigure
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despre istoria cetății Tomis avem abia din secolul al II-lea i.e.n., când, pentru ocuparea ei,
izbucnește un conflict intre Bizanț si Callatis. Tomisul atinge apogeul înfloririi sale in epoca
romana, dar migrațiile popoarelor si desele războaie ii grăbesc decadenta, trec pe rând goții,
gepizii, dar la sfârșitul secolului VI, avarii nimicesc complet vestita metropola a Pontului.
Toate încercările de reactivare a comerțului la Tomis, in epoca bizantina, nu reușesc sa
dezmorțească cetatea. Genovezii sunt ultimii se pare care ii mai dau o licărire de viața. Către
sfârșitul stăpânirii bizantine, unele izvoare vorbesc de un contur comercial genovez, de un
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chei construit tot de aceștia, si de farul care dormitează si astăzi pe marginea falezei.
Numele actual al orașului Constanta provine de la denumirea data de împăratul
bizantin Constantin cel Mare unui „vicus” (sat), din apropierea Tomisului. I se spunea pe
atunci „Constantiana”, si este menționat de Constantin Porfirogenetul in geografia sa politica
„de Thematibus”. Un nume mai apropiat de cel de astăzi este înscris in harta topografica a lui
Sutter (1690)- Constanta, iar in harta Marii Negre a lui Taitbout de Marigni (1830), apare
numele de astazi- Constanta.
După 1950 Constanta devine un oraș mare, modern. Portul Constanta dispune de un
întreg complex de construcții portuare, docuri masive si silozuri de mare capacitate.
Constanta turistică este un oraș efervescent, ce îmbina istoria milenara cu modernismul.
Este un oraș care îmbină multiculturalismul, un oraș in care civilizația orientala se întâlnește
si se împletește cu cea occidentala pentru a genera un spirit spectaculos si plin de viata.
Municipiul Constanţa (inclusiv staţiunea Mamaia) este un centru cosmopolit cu hoteluri,
magazine, monumente antice, un splendid cazino pe malul mării şi muzee interesante, toate
acestea constituindu-se în puncte de atracţie pentru turişti. În aria administrativă a
municipiului Constanţa se află staţiunea Mamaia, „Perla litoralului românesc”, aceasta
cunoscând o puternică dezvoltare din punct de vedere turistic în ultimii ani. În staţiunea
Mamaia funcţionează 8 baze nautice de agrement dintre care 4 la Marea Neagră şi 4 pe Lacul
Siutghiol. Aceste baze oferă turiştilor o gamă largă de servicii specifice: plimbări cu
hidrobicicleta, ridicări cu parapanta, „windsurfing” şi şcoală de „yachting”, scufundări,
scutere acvatice, agrement cu bărci cu vele de tip Catamaran şi Caravele. Condiţiile de cazare
oferite sunt foarte bune, majoritatea hotelurilor fiind recent modernizate. În ultimii ani,
staţiunea Mamaia a cunoscut un aflux de turişti ridicat, datorită îmbunătăţirii facilităţilor de
acces şi cazare, dar şi a diversificării modalităţilor oferite de petrecere a timpului liber şi
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relaxare de către autorităţile locale (spectacole în Piaţeta Cazinoului din staţiunea Mamaia,
Târgul meşteşugarilor, etc.)
Stațiunea Mamaia este o prelungire a municipiului Constanța care îsi întâmpina oaspetii intro atmosfera vesela si primitoare in orice anotimp.
Printre
definitorii

elementele
ale

stațiunii

Mamaia se impun, prin
valoarea lor, plaja, apa de
mare, bioclimatul marin,
vegetaţia.

Acestea

îi

conferă

anumite

particularităţi

şi

o

transformă în una din cele
mai atrăgătoare destinaţii
de vacanţă.
Conform Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” în zonele
marine de îmbăiere din Mamaia, utilizate în scop recreaţional nu s-au înregistrat depăşiri ale
indicatorilor fizici, chimici şi microbiologici de calitate în raport cu normele naţionale şi
comunitare. Mai trebuie precizat că pe tot litoralul românesc se menţine tendinţa generală,
înregistrată în ultimii 10 ani, de scădere a nivelului poluării cronice, inclusiv la nivelul
indicatorului hidrocarburi totale.
Stațiunea Mamaia este cea mai mare si cea mai cunoscuta stațiune a rivierei romanești.
Situata in nordul litoralului, Mamaia are o poziție privilegiata. Stațiunea este alipita
municipiului Constanta si desparte lacul Siutghiol de Marea Neagra. Destinația preferata a
turiștilor pe timp de vara, Mamaia a fost supusa in ultimii ani unui amplu proces de
modernizare, căpătând un frumos aer occidental. Palmieri, fântâni arteziene spectaculoase,
evenimente mondene si spectacole de senzație, restaurante si cluburi luxoase, terase si grădini
liniștite, zone de promenada, parc acvatic, telegondola si centre de agrement, toate aceste
facilitați fac din Mamaia o stațiune a bunului-gust, distracției si relaxării.
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Istoric stațiunea Mamaia
Povestea statiunii Mamaia incepe in anul 1905, cand pe fasia de pamant dintre mare si lacul
Siutghiol incepe constructia primelor amplasamente turistice de pe litoral. Statiunea a fost
inaugurata un an mai tarziu, pe data de 22 august. Mica statiune, denumita popular “bai de
mare”, a devenit in scurt timp oaza de liniste si relaxare a elitelor vremii, dar si a familiei
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regale, fiind vizitata de un numar record de turisti.

Pentru a facilita accesul in
statiune, autoritatile vremii
construiesc o cale ferata
care face legatura intre
Mamaia

si

gara

din

Constanta, pe traseul de
astazi

al

bulevardului

Mamaia.
Statiunea

cunoaste

o

"inflorire"

accelerata

in

perioada interbelica, atunci
cand renumele sau trece
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granitele tarii. Este momentul in care apar primele construictii importante ale statiunii,
amintind aici Castelul Cara-Dalga, resedinta de vara a regalitatii, Cazinoul, vila Albatros
(prima unitate de cazare de la malul marii) si Hotel Rex. Spre sfârșitul anilor '50 apare al
doilea hotel de pe litoral, denumit Bucuresti (actual Iaki). Mamaia continua sa se dezvolte
intr-un ritm accelerat in era comunista, atunci cand se construiesc multe dintre hotelurile
statiunii: Patria, National, Dorna, Bicaz, Astoria, Riviera, Metropol, Majestic, Mercur,
Minerva, etc. In anii '80, Mamaia continua sa se extinda si devine un paradis al turistilor din
fostul bloc sovietic. Anii '90 aduc un declin al statiunii, dar cu trecerea anilor Mamaia isi
recapătă renumele de “Perla litoralului romanesc”.

3.1.1. Structuri de primire turistică în municipiul Constanța și
stațiunea Mamaia
Municipiul Constanța, împreună cu stațiunea Mamaia este cea mai mare atracție a litoralului
romanesc, iar acest lucru se oglindește si in capacitatea sa de cazare.

Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati
Ani
Anul 2014 Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica Judete
Localitati
UM: Numar
Numar
Numar
Total
128
145
Hoteluri
98
110
Hosteluri
6
8
60419 MUNICIPIUL
Hoteluri apartament
:
1
Constanta
CONSTANTA
Vile turistice
14
15
Campinguri
2
3
Popasuri turistice
1
:
Pensiuni turistice
7
8
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

În 2015 erau înregistrate 145 structuri de primire turistică în municipiul Constanța, inclusiv
stațiunea Mamaia, care in total oferă o capacitate de 24.027 locuri de cazare.
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Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica, judete si localitati
Ani
Anul 2014 Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judet
Localitati
UM: Locuri
Locuri
Locuri
Total
22774
24027
Hoteluri
20153
20978
Hosteluri
272
474
Hoteluri apartament
:
80
Constanta 60419 MUNICIPIUL CONSTANTA
Vile turistice
436
476
Campinguri
1280
1828
Popasuri turistice
508
:
Pensiuni turistice
125
191
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Popularitatea de care se bucura municipiul Constanța și stațiunea Mamaia a creat un mediu
propice pentru construire de noi spatii de cazare, astfel ca, in ultimii ani, pe langă hotelurile cu
tradiție, au apărut construcții noi, care oferă condiții de cazare foarte bune.
Pentru a tine pasul cu modernizarea, hotelurile vechi au fost si ele renovate, multe capatand
un aer elegant si plin de rafinament: Hotel Vega, Hotel Rex, Hotel Iaki, Hotel Flora, Hotel
Savoy, Hotel Golden Tulip, Hotel Palas, Complex Mercur-Minerva, etc. Deoarece gusturile si
pretențiile turiștilor cresc de la un sezon la

altul, din ce in ce mai multe hoteluri au
amenajate

spatii

pentru

tratament

si

relaxare cu piscine, saune, săli de fitness,
terenuri de sport, saloane de înfrumusețare
si saloane de masaj in care turiștii se pot relaxa si pot beneficia de tratamente de actualitate:
Hotel Iaki, Hotel Vega, Hotel Palm Beach, Hotel Rex, Hotel Mamaia, Hotel Savoy si altele.
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Restaurantele si terasele sunt numeroase, multe dintre ele fiind înșirate de-o parte si de
cealaltă a falezei. Constanța și stațiunea Mamaia satisface toate pretențiile culinare, de la fast
food-uri si gelaterii pana la restaurante "pretențioase", pentru orice buget disponibil.

3.1.2. Resurse turistice naturale în municipiul Constanța și stațiunea
Mamaia
Resursele turistice naturale sunt cele care s-au păstrat de-a lungul anilor într-o formă sau alta,
puţin atinse de activităţile umane. Prin specificul, conţinutul şi valoarea lor, resursele turistice
naturale reprezintă pe de o parte, atracţii turistice pretabile pentru vizitare, iar pe de altă parte
ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă”, putând da naştere la
variate activităţi cu specific turistic.
Valorificarea adecvată a factorilor naturali enumeraţi mai jos concură la întrunirea condiţiilor
de odihnă şi recreere în zonă.
- Apa Mării Negre - Marea Neagră se deosebeşte de alte mări europene printr-o serie de
caracteristici foarte favorabile curei helio-marine şi turismului de litoral în general:
• salinitatea redusă;
• temperatura apelor sale se ridică vara
până la 28-30°C (nefiind foarte adâncă,
apa de lângă ţărm se încălzeşte repede în
timpul sezonului estival), iar iarna nu
coboară, de regulă, sub -1°C;
• nu prezintă curenţi de mare intensitate,
astfel că valurile nu ating înălţimi mari;
• este lipsită practic de maree (acestea
nu ating mai mult de 8 - 10 cm), astfel că
plaja nu este acoperită de apa mării, aşa cum se întâmplă pe alte plaje ale lumii; în acest fel
plajele sunt uscate în mod permanent;
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• ţărmul coboară lin fără adâncimi bruşte şi nu prezintă stâncării şi pietriş care, în cazul altor
riviere, stânjenesc accesul în mare; la baza falezei, valurile au format o plajă acoperită cu
nisipuri fine, curate, adânci şi moi, oferind condiţii excelente pentru helioterapie;
• faună mării este lipsită de elemente periculoase, permiţând astfel fără restricţii băile în mare;
• puritatea aerului marin - în picăturile extrem de fine provenite din sfărâmarea valurilor şi
care plutesc în aer sunt prezente microelemente care intră şi în compoziţia apei de mare, iar
inhalarea acestora ajută la mineralizarea organismului. Aerul marin conţine ozon, în cantităţi
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mari.
- Bioclimatul marin - prezintă o serie de caracteristici: stabilitate termică (variaţii mici de
temperatură de la o oră la alta şi de la zi la noapte); precipitaţii reduse (400 mm/an) cu ploi
rare şi de scurtă durată; predominanţa timpului senin (80 zile/an); puritatea aerului marin;
uniformitatea gradului de umezeală; brizele marine. Băile de aer (ca şi cele de soare) fac parte
din complexul talasoterapeutic de cură marină (soare - nisip - mare), iar bioclimatul excitantsolicitant specific este benefic în terapia afecţiunilor reumatismale şi neuroendocrine. Cura
helio-marină se aplică în intervalul mai-septembrie şi este o formă de climatoterapie foarte
solicitantă a sistemului nervos vegetativ endocrin.
- Plaja Modern este adăpostită la baza falezei şi prezintă o largă deschidere în restul
litoralului, având o orientare estică, ce permite expunerea ei la soare în tot cursul zilei de vară
(peste 10 ore), fenomen întâlnit pe puţine plaje din Europa. Plaja coboară în mare cu o pantă
lină, ceea ce favorizează băile de mare şi mersul prin apă, proceduri de mare valoare
terapeutică (talazoterapia, helioterapia). Are o lungime de circa 1 km şi o lăţime cuprinsă între
100 – 150 m. Nisipul plajei reprezintă un factor natural de cură şi este constituit (ca şi în cazul
celorlalte plaje de pe litoralul
românesc)

din

resturi

de

cochilii şi fragmente de roci,
ale căror componente de bază
le constituie carbonatul de
calciu şi bioxidul de siliciu.
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Plaja în stațiunea Mamaia este cu una dintre cele mai mari plaje din întreaga Europa.
Aceasta se întinde pe o distanta de aproape 10 kilometri, intre orașele Constanta si Năvodari,
iar lățimea sa atinge adesea 200 de metri.
Plaja este acoperita cu nisip fin, fara pietre si scoici in exces, iar intrarea in apa se face lin,
adancimea marii crescand treptat
pe o distanta destul de mare.
Pentru

siguranta,

protectia

si

confortul trustilor, pe plaja sunt
amenajate puncte de Salvamar,
corturi de prim ajutor, toalete si
puncte de colectare selectiva a
deseurilor. O mare parte a plajei
este amenajata cu sezlonguri si
umbrele de care turistii pot beneficia contra cost, insa exista si zone in care acestia se pot
instala gratuit. Plaja statiunii este intesata de beach baruri si terase, locuri perfecte in care va
puteti ascunde de arsita verii alaturi de un cocktail sau o cafea cu gheata.

3.1.3. Resurse turistice antropice în municipiul Constanța și stațiunea
Mamaia
Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor tehnice,
culturale şi economice, cât şi elementele materiale şi spirituale tradiţionale ale oamenilor,
manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu natura. În activităţile
turistice, bunurile culturale sunt importante prin locul unde se găsesc, mijlocele artistice sau
tehnice utilizate de creatori, etapele de evoluţie ale civilizaţiei cărora le aparţin, curentele
artistice pe care le reprezintă.
Conform Anexei la Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea
Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, în
municipiul Constanța și stațiunea Mamaia există următoarele monumente istorice:
A. Monumente istorice de arheologie:
1. Situl arheologic Oraşul Antic Tomis - Se mai păstrează încă vestigiile arheologice grecoromane, din perioada de fondare a oraşului, respectiv:
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- Edificiul roman cu mozaic, sec. IV - VI p. Chr. Epoca romano-bizantină - acoperă o
suprafaţă de 700 m3.
Este o parte din mozaicul original care acoperea, în timpul epocii romane, cei 2000 m3 din
pardoseala holului imperial. Terasa superioară a acestui vast complex include o sală de mari
dimensiuni, din care se păstrează o parte
a peretelui principal, unii dintre pereţii
laterali şi pardoseala în mozaic policrom.
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- Bazilica mare şi Bazilica mică din sec.
V - VI p. Chr. Epoca romano-bizantină.

- Zidul de incintă al cetăţii Tomis, sec. III VI p. Chr.

- Amfiteatru, sec. II - III p. Chr., Epoca romană.
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- Locuirea citadină Tomis, sec. IV A Chr. – sec V p. Chr. Epoca greacă, romană, romanobizantină
- Locuire, Neolitic, cultura Gumelniţa, faza a II a.
- Apeducte - galerii, sec. III p. Chr. Epoca
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romană.
2. Cavoul de Orant „de la Egreta” – sec. IV
p. Chr. Epoca Romană

3. Turn de apărare – sec IV – VI p. Chr. Epoca romano-bizantină
4. Therme – sec. III-IV p. Chr. Epoca romană
5. Mormântul Hypogeu paleocreştin – sec IV p. Chr. Epoca romană
6. Criptă paleocreştină – sec. V-VI p. Chr. Epoca romano-bizantină

B.

Monumente
istorice

de
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arhitectură
1. Catedrala ortodoxă „Sf. Apostoli Petru si Pavel” 1884 – 1885 este situată mai jos de Piaţa
Ovidiu în faţa clădirii Arhiepiscopiei Tomisului. Aceasta a fost zidită între anii 1884 - 1885
după planurile arhitectului I. Mincu. Construcţia, în stil greco-roman, din cărămidă presată,
impune prin monumentalitatea faţadei şi prin turnul înalt de 35 m.
Sculptura este bine reprezentată la
catapeteasmă şi strane, ca şi la
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candelabre, policandre şi sfeşnice
(aliaj metalic din bronz cu alamă)
proiectate tot de Ion Mincu şi lucrate
la Paris. Pictura a fost lucrată în
frescă între septembrie 1959 şi
noiembrie

1965,

pictorilor

Gheorghe

fiind

opera

Popescu

şi

Niculina Dona din Bucureşti. În
catedrală sunt depuse la loc de cinste moaştele Sf. Pantilimon (27 iulie) şi părţi din moaştele
sfinţilor cuvioşi Axentiu (14 februarie) şi Simeon Stalpnicul (1 septembrie).
2. Palatul Arhiepiscopiei Tomisului, 1924 – 1931. Piatra de temelie a fost pusă de Patriarhul
Miron Cristea împreună cu episcopii Grigore Comsa al Aradului şi Ilarie Puiu al Hotinului,
sub păstorirea episcopului Ilarie Teodorescu.
3. Alte edificii religioase: Biserica "Adormirea Maicii Domnului” (1905-1911), Biserica
greacă

„Metamorphosis”

(1865-

1867,1947), Biserica armenească (1880),
Biserica catolică „Sf. Anton” (1937-1938)
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4. Farul Genovez este situat pe faleza din Constanţa şi a fost construit între 1860-1861 în
amintirea negustorilor genovezi care au frecventat Pontus Euxin în secolul 13, pe locul unui
mai vechi far atestat într-o litografie din
anul 1822. Farul octogonal are o înălţime de
8 metri iar în vârf are o cupolă metalică.
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5. Cazino datează din anul 1910. Designul şi a fost realizat de arhitectul Daniel Renard.
Cazinoul a fost, decenii la rând, construcţia reprezentativă a oraşului, un adevărat simbol
pentru Constanţa. Totodată construcţia a constituit singurul element al stilului „Art nouveau"
în România. In perioada 1985-1987 clădirea a fost renovată, iar mobila a fost complet
schimbată.
6. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (1913-1921) este o construcţie
masivă, proiectată de unul dintre elevii şcolii de arhitectură a lui Ion Mincu. Stilul
brâncovenesc se regăseşte în loggia caracteristică de pe frontonul mare, în holul cu deschidere
largă, sprijinită pe coloanele groase, iar în exterior prin ferestrele mici, înguste de la etajul al
treilea.
7. Muzeul de Artă Populară a fost ridicat în anul
1896, având un plan arhitectural cu influenţe
brâncoveneşti.
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8. Muzeul Marinei Române (1908-1909).
9. Casa cu Lei este o clădire deosebită, ridicată în stil genovez între 1895-1898, numele
provenind de la cei patru lei sculptaţi ce străjuiesc coloanele de susţinere a clădirii.
10. Case cu arhitectură deosebită: Vila Mihail G. Sutzu (1899), Casa Cănănău (1913-1926),
Casa Comănescu (1903), Casa (1893), Casa Alleon (1882-1884).
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11. Geamia Hunchiar, ce datează din anul 1862, a fost construită în stil maur de către
sultanul Abdul Haziz şi restaurată în 1945. Geamia are un turn (minaret) înalt de 24 de metrii
şi respectă forma tradiţională a lăcaşelor de rugăciune ale
musulmanilor.

12. Moscheea Carol I a
fost zidită între 1910–
1912 şi reprezintă un
monument de arhitectură
al oraşului, principalul
edificiu

al

cultului

musulman. Edificiul este o îmbinare armonioasă între stilul
egipteano-bizantin (minaretul şi impozanta cupolă) cu unele motive arhitecturale româneşti
(corpul clădirii propriu-zise), concepţie arhitecturală pe care nu o mai găsim la alte moschei
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din Dobrogea. De remarcat că este prima construcţie din beton armat şi cărămidă din ţara
noastră. Minaretul are înălţimea de 47 m, iar dimensiunile sălii de rugăciune sunt de 14 m x
14 m. În moschee se află cel mai mare covor oriental din România, vechi de 200 de ani, având
o suprafaţă de 144 m2 şi cântărind 500 de kg, lucrare a celebrului Centru de artizanat Hereke,
din Turcia. Acest covor a aparţinut sultanului Abdul Hamid. Moscheea a reprezentat un cadou
făcut de regele Carol I către comunitatea musulmană din Dobrogea şi a fost inaugurată chiar
în prezenţa regelui. Turiştii au posibilitatea de a urca în minaret, de unde pot admira o superbă
panoramă asupra zonei vechi a oraşului.
13. Alte monumente istorice de arhitectură: Farul vechi Carol I (1909), Liceul „Mircea cel
Bătrân” (1906-1908), Prefectura azi Cercul Militar Constanţa (1908-1912), Reşedinţa
regală, azi Tribunalul Constanţa (1908-1912), Tribunalul Constanţa (1908-1912),
Silozurile Anghel Saligny (1904-1909, 1912-1915), Sediul Amiralităţii (1882,1924),
Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” (1910-1914).
14. Vila Regală Castel în Mamaia – datează din anul 1927, fostă rezidență de vară a familiei
regale

C. Monumente istorice de for public
1. Statuia lui Ovidiu a fost executată de sculptorul italian Ettore Ferrari, 1887 şi este un
omagiu adus poetului roman Publius Ovidius Naso care a fost exilat aici timp de 9 ani până
când a murit, scriindu-şi aici şi o parte din operele sale –„Tristele" şi „Ponticele".
2. Statuia lui Mihai Eminescu a fost realizată de sculptorul Oscar Han în anul 1930 şi a fost
montată în apropiere de malul mării pe Faleza Cazinoului din
Constanţa.
3. Statuia lui Anghel Saligny,1957.
4. Statuia Victoria,
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5. Statuia ”Extaz” – realizată de sculptorul Constantin Baraschi în anul 1962, amplasată
lângă hotel Sulina, Mamaia
6. Statuia ”lucrătoare de tenis” – realizată în anul 1961, amplasată lângă Teatrul de Vară,
Mamaia
7. Statuia ”Fata cu căprioare” – realizată în anul 1965, amplasată lângă Cinema Albatros
8. Statuia ”Fecioara cu mărul” – realizată de sculptorul Ion Jalea în anul 1943, amplasată
lângă Hotel Cazinou
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9. Grup statuar ”Nou născut” – realizat în anul 1958, amplasată lângă Hotel Rex
10. Bustul lui Ovidiu – realizat de sculptorul Cornelui Medrea în anul 1958, amplasată lângă
hotel Ovidiu
11. Grup statuar ”Primăvara” – realizat în anul 1964, amplasat lângă Hotel Ovidiu
Alte atracţii turistice antropice
D. Muzee şi colecţii publice
1. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie este găzduit într-o clădire monumentală şi este
a doua instituţie de acest fel din România (după cea din Bucureşti), având un patrimoniu
impresionant de peste 430.000 de obiecte şi o bună reprezentare a istoriei Dobrogene din
paleolitic şi până în prezent, atestând fapte, evenimente, portrete de personalităţi care dau
conţinut memoriei oraşului. Muzeul are 24 de săli: Tezaur, Expoziţia de numismatică,
Expoziţia de icoane, Expoziţia de podoabe din argint, Expoziţia de pipe (sec. XVIII-XIX).
Patrimoniul este alcătuit din colecţiile: piese de istorie veche (descoperiri arheologice), piese
şi documente de istorie modernă, monede – decoraţii, ziare, cărţi, reviste. Dintre exponatele
celebre pot fi enumerate: Şarpele Glycon, divinitate a casei şi familiei, sec. II-III p. Chr.,
Fortuna cu Pontos, doi protectori ai oraşului şi portului, sec. II-III p. Chr., Gânditorul de la
Hamangia şi femeia sa - arta neolitică descoperită la Cernavoda, Osala dedicată poetului
Publius Ovidius Naso şi un amplu lepidarium, în curtea muzeului.
2. Muzeul Edificiul Roman cu Mozaic. Edificiul cu paviment de mozaic se află pe terasa B.
Din paviment s-a păstrat o porţiune de 850 mpxviii. Amenajările muzeistice adăpostesc
colecţii de mărfuri de pe corăbii, găsite în magaziile edificiului: ancore, lingouri, greutăţi,
amfore cu vopsele şi răşini, statuete, colecţii de opaiţe, placaje de marmură, mozaic policrom,
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capete de pilastru. În fostele magazii sunt expuse monumentele epigrafice descoperite în
diferite centre din Dobrogea.
3. Muzeul de Artă Constanţa, înfiinţat în 1961, are astăzi un patrimoniu de peste 7.300 de
opere de artă românească modernă şi contemporană - pictură, sculptură, grafică, şi artă
decorativă (ceramică, porţelan, tapiserie, mobilier). Muzeul prezintă un veac de artă, de la
creaţia lui Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ştefan Ionescu Valbundea,
până la numele mari ale plasticii contemporane - Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Ion
Jalea, Gheorghe Anghelxix. Înfiinţat pe baza colecţiei de pictură şi sculptură, provenită de la
Pinacoteca Primăriei oraşului
Constanţa,

muzeul

îmbogăţit

cu

transferate

de

s-a
lucrări

la

Muzeul

Naţional de Artă şi prin
achiziţii şi donaţii făcute de
Marius Bunescu, Ion Jalea,
Boris Caragea.

4. Muzeul de Artă Populară.
Prima expoziţie cu obiecte
din colecţiile proprii, „Artă populară din Dobrogea", a fost deschisă în anul 1975. Pentru a da
muzeului un caracter naţional, interesul s-a orientat spre achiziţii din zone importante ale
civilizaţiei rurale tradiţionale, astfel încât în expoziţia de bază a muzeului, „Artă populară
românească", sunt prezentate publicului eşantioane reprezentative ale creaţiei artistice
populare din toate zonele etnologice ale ţării: costume populare, textile pentru decorul
interioarelor, obiecte din lemn, metal şi ceramică, elemente de arhitectură populară şi
mobilier, icoane pe sticlă şi lemn, obiecte de cult datând din secolele XVIII şi XIX. Expoziţia
de bază cuprinde toate genurile artei populare repartizate pe zone etnografice, muzeul având
caracter naţionalxx. Civilizaţia tradiţională dobrogeană este reprezentată prin ţesături
decorative de interior, obiecte de inventar gospodăresc, piese de port şi podoabe aparţinând
românilor, aromânilor, turco-tătarilor şi lipovenilor.
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5. Muzeul Marinei Române (1908-1909) are un patrimoniu care îi conferă statutul de unicat
naţional. Prezintă istoria marinei militare şi comerciale româneşti, de la simpla luntre cioplită
în trunchi de copac, până la navele moderne de astăzi. Muzeul are numeroase colecţii
importante de arme, medalistică, uniforme, navomodele, ancore, lucrări de artă, fotografii,
numismatică. Alături de aceste colecţii mai importante, în patrimoniul Muzeului Marinei
Române se află şi câteva colecţii de mai mică întindere dar aparte, în special prin unicitatea
lor: colecţia de instrumente de navigaţie, colecţia de lentile de faruri, colecţia de pavilioane de
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marină, colecţia de motoare navale.
6. Muzeul Portului Constanţa funcţionează în clădirea cunoscută, în perioada interbelică, sub
numele de Cuibul Reginei sau Pavilionul Regal. Clădirea este amplasată pe fostul dig de
intrare în port şi care a fost proiectată şi realizată de inginerii portului Constanţa sub directa
îndrumare a lui Anghel Saligny, între anii 1909 - 1910. Muzeul prezintă tradiţiile şi
activităţile portuare din perioada anticului Tomis până în zilele noastre.
7. Muzeul Mării este închis, urmează să fie refăcut şi reamplasat. Bogata colecţie de animale
acvatice provenite din oceanul planetar (specii de scoici, „melci de porţelan” din apele Africii
de vest, familii de corali, stele şi arici de mare, peşti) este prezentată sub formă de
microdiorame şi vitrine transparente
.
8. Acvariul amplasat la malul mării pe faleza Cazinoului, în imediata vecinătate a acestuia,
este şi primul acvariu public din România şi a fost inaugurat la 1 mai 1958. Spaţiul
expoziţional este destinat prezentării expoziţiei permanente de faună şi floră acvatică în 57 de
bazine, dar şi expoziţiilor temporare cu tematici de biologie şi ecologie acvatică. Acvariul
deţine şi colecţii naturalizate de peşti şi nevertebrate marine şi dulcicole, aparţinând faunei
acvatice din diferite zone geografice ale globului.
Pentru a facilita prezentarea
vieţuitoarelor, dar şi accesul
vizitatorilor
patrimoniul

la

informaţii,
expoziţional

reprezentat de peste 120 specii
de vieţuitoare acvatice, este
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structurat pe mai multe secţii. Cea mai valoroasă secţie a acvariului Constanţa o reprezintă
colecţia de sturioni, una dintre cele mai mari de acest fel din lume, dominând prin
dimensiunea exponatelor, cât şi prin longevitatea în captivitate.
9. Muzeul de Sculptură "Ion Jalea" a fost înfiinţat în anul 1968, cu lucrările donate de artist
şi cuprinde sculptură (108 lucrări), desene şi scite, reliefuri, statui, busturi. Fiinţează într-o
clădire monument istoric, construita în stil neoromânesc, între 1919 - 1920, avându-l ca
arhitect pe Victor Ştefănescu.
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10. Muzeul Axiopolis este găzduit într-o
clădire

veche,

îngrijit

restaurată

şi

prezintă în cele circa 6 săli o frumoasă
colecţie de arheologie preistorică şi
romană,

precum

şi

piese

de

artă

decorativă din secolul al XIX-lea: servicii
de masă şi de birou, paftale şi podoabe. Nu sunt uitate evocarea unor monumente şi
personalităţi care au marcat imaginea oraşului: macheta celebrului pod construit de Anghel
Saligny, obiecte care au aparţinut familiei compozitorului Dumitru Chiriac şi altele.
11. Delfinariul (b-ul Mamaia nr. 225) - situat pe malul lacului Tabacariei, Delfinariul
adăpostește cele trei specii de delfini din Marea Neagra, apa din bazinul in care sunt ingrijiti
fiind luata direct din mare. Alaturi de delfinariu, a fost amenajata o expozitie de pasari,
precum si o microrezervatie de animale care găzduiește specii din Delta Dunării.
12. Planetariu este situat in vecinatatea
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delfinariului, este dotat cu un observator astronomic si o statie de observatii solare.
E. Instituţii de spectacole şi concerte
1. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" a fost înfiinţat în 2004, fiind unul
dintre cele mai cunoscute teatre de balet din ţara noastră. Teatrul de Operă, Balet şi Simfonic
"Oleg Danovski" şi-a câştigat notorietatea, prin profesionalism şi atractivitatea programelor
stagiunii muzicale. Alcătuit din Compania de Opera si Simfonic si Compania de Balet,
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Teatrul "Oleg Danovski" si-a propus sincronizarea si conlucrarea directa a celor trei companii
in spectacole de anvergura.
2. Teatrul de păpuşi
3. Teatrul de Revistă Fantasio
4. Teatrul Dramatic Ovidius
5. Filarmonica „Marea Neagră"- Constanţa.
6. Cinema City – Maritimo Mall și City Mall
7. Cinema Cityplex – Tomis mall
8. Teatrul de Vară din stațiunea Mamaia
F. Festivaluri şi manifestări
1. Sărbătoarea Marinei - 15 august
2. Sărbătoarea Mării - 13-15 august
3. Expoziţia de yachturi – mai din Portul Tomis
4. Festivalul Internaţional de Operă şi Balet - septembrie-noiembrie
5. Festivalul Naţional al Teatrelor de Revistă – noiembrie
6. Festivalul Internaţional de Film Fantasio
7. Orăşelul Copiilor – decembrie
8. Zilele Constanţei – mai
9. Expoziţia de maşini de epocă, Faleza Cazinou.
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G. Alte atracţii turistice antropice
1. Portul de agrement Tomis, aflat în vecinătatea Cazinoului, este un acvatoriu aparat de
diguri de beton în care sunt ancorate yahturi, veliere şi vaporaşe de agrement. Amplasamentul
Portului Tomis oferă un potenţial deosebit atât din punct de vedere funcţional (turistic şi de
recreere urban), cât si din punct de vedere estetic-configurativ datorita relaţiei deosebite cu
elementele de cadru natural, marea şi faleza, care determina în bună măsură caracterul
peninsulei. Portul Tomis reprezintă un port turistic, punct de pornire în croazieră spre plajele
litoralului. În zona portului se practică diverse sporturi nautice. Este singurul loc unde se pot
vedea yahturi venite din diverse colţuri ale lumii şi de unde se pot face excursii pe mare pe
cele câteva ambarcaţiuni destinate agrementului.
2. Fântâna arteziană amplasată în zona Portului de agrement Tomis

3.
Parcul Tomis oferă o oază de verdeaţă în centrul
oraşului Constanţa.
4. Baze de agrement în stațiunea Mamaia pentru
plimbări cu hidrobicicleta, ridicări cu parasuta,
windsurfing si yachting, tractari cu banana, plimbari cu
skijet, ski nautic, scufundari si plimbări cu barci cu vele.
5. Insula Ovidiu - complex turistic care cuprinde restaurant, locuri de cazare si o gradina
superba. Pe insula se ajunge cu vaporasul care pleaca din zona Cazinoului la intervale de timp
stabilite.
6. Aqua Magic – inaugurat în 2003, primul parc din tara care pune la dispozitia turistilor
instalatii acvatice moderne.
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7. Telegondola – face legătura între zona Cazinou și Aqua Magic, la o inaltime de 50 de
metri, pe o distanta de 2 kilometri.
8. Satul de Vacanta - suveniruri, galerii comerciale si restaurante cu specific romanesc,
amenajate in căsuțe inspirate din diferite zone ale tarii.
9. Parcul de distractii "Luna" - jocuri si lumini coloare, instalatii adecvate tuturor varstelor.
10. Terenurile de sport - multe dintre ele fiind funcționale si pe durata iernii (Iaki, Oxford,
Mamaia sau Palm Beach si in complexul IDU sau Sen)
11. Cluburile de noapte din stațiunea Mamaia - renumite pentru efervescenta si eleganta.
Punctarea principalelor componente ale potenţialului natural şi a celui antropic, precum şi
a unor caracteristici corespunzătoare acestora, confirmă că municipiul Constanța,
împreună cu stațiunea Mamaia dispune de un bogat potenţial turistic, cu o mare
posibilitate de valorificare.
Turismul în Municipiul Constanța trebuie abordat în contextul resurselor turistice la
nivelul Zonei Metropolitane Constanța, precum și a județului Constanța și Tulcea. Împreună
cu acestea resursele orașului constituie o rețea turistică, o „masă critică” turistică atractivă,
capabilă să concureze ofertele turistice ale altor teritorii.

3.2. Stațiunea Eforie
Eforie Nord - A doua stațiune ca mărime de pe Litoral în ceea ce privește numărul de locuri
de cazare, după Mamaia, este situată pe o faleză înaltă de 30 m, pe porțiunea de uscat dintre
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Techirghiol și Mare. Are o plajă cu o lungime de circa 3 km, atingând în partea de sud o
lărgime maximă de 100 m, apărată de șapte diguri de larg.
În partea de sud-vest se află lacul Techirghiol cunoscut pentru proprietăţile curative ale
nămolului, astfel că turismul recreativ se îmbină cu cel balnear. Cu regim balneoclimateric
permanent, staţiunea este situată pe fâşia litorală dintre lacul Techirghiol şi Marea Neagră,
între Agigea la nord şi Eforie Sud la sud, la circa 15 km de Constanţa.
Ca istoric, în 1893 Eforia Spitalelor Civile din Capitală cumpără de la Ministerul Domeniilor
terenul pentru construirea unui stabiliment balnear pentru copii. Așa cum motiva dr. N. G.
Chernbach, înființarea unui „Spital Maritim sau Sanatoriu pentru copiii scrofuloși de la

Techirghiol” era „menit a regenera copiii scrofulo-tuberculoși din frageda lor vârstă și a salva
prin acest tratament o generație întreagă de a cădea victimă celui mai implacabil dușman al
speței umane”.
Terenul arid al celor două Eforii avea să se schimbe repede, prin plantații de salcâmi și pini.
Planul viitoarei așezări este întocmit în 1894, perimetrul cuprinzând și o școală și o geamie. În
1901 se construiește în zona actualului hotel „Europa” un stabiliment sanatorial pentru copii,
un altul fiind situat pe malul lacului Techirghiol, primele vile înălțându-se după 1908. În
deceniul patru al secolului trecut se construiesc primele hoteluri, vile și clădiri administrative.
Apa curentă este introdusă după 1936.
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Eforie Nord este o stațiune balneara renumita atât in tara, cat si in străinătate. Îmbinarea
turismului recreativ cu cel de tratament face ca stațiunea sa fie deschisa turiștilor pe durata
întregului an. Bazele de tratament din stațiune atrag anual un număr mare de turiști romani si
străini, oferindu-le tratamente moderne si cure folosind factorii naturali din zona. Fiind o
stațiune in continua expansiune, Eforie Nord își schimba înfățișarea de la an la an. Pe lângă
hotelurile si terasele cu renume din stațiune, apar de la un sezon la altul vile sau pensiuni,
terase sau restaurante noi, pregătite sa întâmpine nevoile turiștilor.
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Oraşul dispune de o infrastructură diversificată, baze de agrement, terenuri de sport, piscine
cu accesorii pentru activităţi nautice etc. Eforie Nord are posibilităţi de cazare de aproximativ
3 300 de paturi în hoteluri şi vile, de categorii de 1 sau 3 stele. Staţiunea este recomandată
pentru tratamentul afecţiunilor reumatice, dermatologice şi ale sistemului osos. Factorii de
cură naturală sunt clima marină, apa mării care este clorată, sulfatată, sodică, magneziană,
hipotonică (mineralizare medie de 15,5g). Plaja staţiunii atinge aproximativ 3 km lungime şi
lăţimi de 20-100 m şi este mărginită în partea de nord de o faleză de peste 30 de metri.
Eforie Sud este o stațiune estivala de mici dimensiuni, poziționata in sudul litoralului, la
aproximativ 18 kilometri de municipiul Constanta, intre Eforie Nord si Tuzla. Încadrata de
Marea Neagra si Lacul Techirghiol, Eforie Sud este o stațiune liniștita, cu mult spațiu verde,
unde factorii naturali din zona, nămolul si apa sărata, sunt "exploatați" in beneficiul sănătății.

Eforie Sud este situată la
4 km nord de paralela
44, pe un promontoriu
înalt de 5-30 m, un
pinten

calcaros

constituie

ce

legătura

malului drept al văii
Techirghiol

cu

faleza

Mării Negre și a luat
ființă în urma aceluiași
proces de valorificare
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balneară a lacului Techirghiol, la începutul secolului XX. Până la sfârșitul secolului XIX nu
se aflau aici decât pășuni și culturi agricole. Pe terenul actualei Poște se afla o stână și un
grajd, iar în 1898 iau ființă „Băile Movilă”, așa cum se va numi localitatea până în 1920, ca
mai apoi să se numească până în 1948 „Carmen Sylva”, iar până în 1962 „Vasile Roaită”. La
inițiativa proprietarului Movilă sunt construite două mari hoteluri, „Parc” și „Băi”, iar între
1903-1913 circa 50 de vile și stabilimente hoteliere și balneare. În perioada interbelică este
considerată cea mai luxoasă stațiune a litoralului, fiind cea mai căutată de turiști. În 1927
Eforie Sud devine independentă de comuna Tuzla, de care fusese până atunci pendinte, fiind
recunoscută stațiune balneară în 1928 și devenind oraș în 1929. Actualmente, împreună cu
Eforie Nord, din punct de vedere administrativ, formează orașul Eforie cu reședința la Eforie
Sud.

3.2.1. Structuri de primire turistică în stațiunea Eforie
Stațiunea Eforie Nord nu include multe hoteluri, de aceea o mare parte dintre locurile de
cazare disponibile in stațiune sunt oferite de vile si pensiuni turistice.
Majoritatea hotelurilor incluse in circuitul turistic sunt construite in perioada comunista, iar
câteva au fost renovate si reclasificate: Complex Brad-Bran-Bega, Hotel Belona, Hotel
Astoria, Hotel Apollo, Hotel Meduza, Hotel Petrolul, Hotel Minerva, etc. Stațiunea Eforie
Nord nu include nicio unitate de 5 stele, iar hotelurile de 4 stele sunt in număr de cinci: Hotel
Europa, Hotel Bega, Hotel Bran, Hotel Brad si Hotel Delfinul. Majoritatea hotelurilor din
Eforie Nord sunt unități de categoria 3 si 2 stele, ceea ce face ca stațiunea sa fie una ușor
accesibila. Vilele si pensiunile din stațiunea Eforie Nord sunt numeroase, iar majoritatea oferă
facilitați si condiții de cazare foarte bune: Vila Cube, Vila Coralis, Vila Colonial, Vila Casa
cu Lei, Vila Diana, Vila Angely, Vila Green House, Vila Trident, Pensiunea Roxana,
Pensiunea Stemi, etc. Datorita faptului ca statiunea apartine orasului Eforie mai exista si
spatiile de cazare oferite de particulari, care insa nu ofera acelasi confort si servicii. In ceea ce
priveste masa, pe langa restaurantele care apartin hotelurilor, in Eforie Nord sunt deschise in
timpul sezonului estival numeroase terase si restaurante cu autoservire, pizzerii si patiserii
unde puteti gasi preparate pentru toate gusturile si pentru orice buget: Restaurant Nunta
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Zamfirei, Restaurant Chandellier, Restaurant Stefanino, Restaurant si Pizzerie Acapulco,
Kherhana La Stuf, Restaurant Pescarus, etc.
Statiunea Eforie Sud oferă locuri de cazare in hoteluri, vile si pensiuni, majoritatea amplasate
in apropiere sau chiar pe faleza din stațiune. Multe dintre locurile de cazare ale statiunii sunt
disponibile in hoteluri de 2 stele, construite in perioada comunista si nerenovate: Hotel
Magura, Hotel Suceava, Hotel Crisana, Hotel Riviera, Hotel Ancora, Hotel Gloria, etc. In
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statiune exista si hoteluri de 3 stele, unele dintre ele fiind recent construite: Hotel Migador,
Hotel Amurg. Avand in vedere clasificarea hotelurilor, putem spune ca Eforie Sud este una
dintre cele mai accesibile statiuni ale litoralului romanesc. Vilele si pensiunile din stațiunea
Eforie Nord sunt numeroase si oferă condiții de cazare bune. Acest tip de cazare este preferat
de mulți turiști, deoarece multe dintre vile si pensiuni sunt împrejmuite de curte amenajata cu
mese, scaune si grătare: Vila George Cosbus, Vila Ene, Pensiunea Paradox. Cea mai mare
parte dintre restaurantele si terasele din stațiunea Eforie Sud sunt poziționate pe faleza. Aici
puteți găsi restaurante a la carte, autoserviri, patiserii si fast food-uri cu o varietate de
mâncăruri.
Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati
Ani
Anul 2014 Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Numar
Numar
Numar
Total
196
205
Hoteluri
82
87
Hosteluri
5
7
Vile turistice
38
40
Bungalouri
58
58
Constanta
60455 ORAS EFORIE
Campinguri
1
2
Popasuri turistice
1
1
Casute turistice
:
1
Tabere de elevi si prescolari
2
2
Pensiuni turistice
9
7
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

In ultimii ani, stațiunea Eforie s-a extins constant, astfel ca totalul structurilor de primire
turistică este în anul 2015 de 205, care au o capacitate de 16.681 locuri.
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Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica, judete si localitati
Ani
Anul 2014 Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Locuri
Locuri
Locuri
Total
15747
16681
Hoteluri
11657
12024
Hosteluri
210
464
Vile turistice
1092
1289
Bungalouri
824
824
60455 ORAS EFORIE
Campinguri
770
868
Popasuri turistice
136
136
Casute turistice
:
64
Tabere de elevi si prescolari
812
812
Pensiuni turistice
246
200
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

3.2.2. Resurse turistice naturale în stațiunea Eforie
Resursele turistice naturale sunt cele care s-au păstrat de-a lungul anilor într-o formă sau alta,
puţin atinse de activităţile umane. Prin specificul, conţinutul şi valoarea lor, resursele turistice
naturale reprezintă pe de o parte, atracţii turistice pretabile pentru vizitare, iar pe de altă parte
ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă”, putând da naştere la
variate activităţi cu specific turistic.
Valorificarea adecvată a factorilor naturali enumeraţi mai jos concură la întrunirea condiţiilor
de odihnă şi recreere în zonă.
Resurse turistice naturale Eforie Nord
• factorii naturali de cură sunt reprezentaţi de climatul maritim, excitant solicitant, apa Mării
Negre, apa sărată a lacului Techirghiol, nămolul sapropelic de pe fundul lacului (pe malul de
est există baze de tratament în aer liber, unde se pot face ungeri cu nămol, urmate de băi în
lac) şi aerosolii salini. Staţiunea este indicată atât pentru persoanele sănătoase, care pot folosi
curele aerohelioterme în vacanţele de vară, cât şi pentru cei care doresc să se trateze de
afecţiuni reumatismale, neurologii periferice, boli dermatologice, respiratorii, ginecologice,
rahitism, decalcifieri, anemii secundare. Doua dintre cele mai moderne baze de tratament ale
statiunii Eforie Nord sunt Ana Aslan Helth SPA, parte a Hotel Europa, si clinica Efosan.
Programele de SPA ale centrului Ana Aslan Helth SPA imbina cu succes factorii naturali,
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specifici statiunii (aer puternic ionizat, apa sarata si namol din lacul Techirghiol) cu
procedurile clasice de tratament. Centrul de tratament balnear este unul complex si include
sali de hidroterapie, cabinete de masaj (masaj uscat/umed, terapeutic, presopunctura,
anticelulitic si de relaxare), saloane de ingrijire corporala, sali de kinetoterapie, electro si
magnetoterapie, sala de fitness, piscina interioara cu apa sarata din Lacul Techirghiol, jacuzzi
si sauna. Dintre terapiile care se desfasoara in cadrul Centrul Ana Aslan Helth SPA amintim:
baile cu namol, hidroterapia, kinetoterapia si electroterapie, diverse tehnici de masaj, masaj cu
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namol, sauna uscata sau umeda, dus-masaj Vichy, injectii cu Gerovital/Aslavital, terapii
corporale cu pietre vulcanice, bai saline cu alge si bai cu struguri. Tratamentele si procedurile
sunt initiate de specilisti bine pregatiti, iar atmosfera centrului este una benefica relaxarii
corporale si mentale. Baza de tratament Ana Aslan Helth SPA este deschisa pe durata Baza de
tratament Efosan functioneaza tot timpul anului, iar tratamentele oferite se axeaza in principal
pe tratarea reumatismelor si a sechelelor locomotorii dobandite in urma unor accidente. Pe
langa aceste afectiuni se pot trata cu succes tulburarile de circulatie, psoriazis si eczemele
cronice, nevrozele, obezitatea, bronhopneumopatii, anexite cronice, sterilitate si multe alte
afectiuni. Tratamentele au la baza proceduri cu apa sarata si namol, kinetoterapia,
electroterapia de joasa, medie si inalta frecventa, baile galvanice, actinoterapia, fototerapia,
ultrasonoterapia, magentoterapia, diverse tehnici de masaj, sauna, inhaloterapia, baile cu
plante si uleiuri, termoterapia. Echipa centrului de tratament Efosan include medici si asistenti
bine pregatiti. Alte baze de tratament sunt incluse in cadrul hotelurilor Traian si Petrolul.
• plaja cu nisip fin, lungă de 4 km, este ferită de valuri de către cele 6 diguri ce înaintează în
larg şi este amenajată
pentru helioterapie şi
talazoterapie. In zona
de nord a plajei se
înalta faleza, cunoscuta
ca un loc perfect de
promenada.

Legătura

dintre faleza si plaja
este

făcuta

prin

intermediul unor scări.

CONSTANȚA

In partea sudica a stațiunii plaja este mai lata si accesul se face direct. Pe toata întinderea
plajei intrarea in apa se face lin, iar nisipul are o granulație mai mare decât cel din Mamaia si
Constanta. O parte din plaja este amenajata cu șezlonguri, umbrele si beach baruri.
• faleza este spectaculoasă, atingând pe alocuri înălţimea de 25 m şi comunicând cu plaja prin
scări monumentale de piatră.
Resurse turistice naturale Eforie Sud
• factorii naturali de cură sunt reprezentaţi de climatul maritim, excitant solicitant, apa Mării
Negre, apa sărată a lacului Techirghiol, nămolul sapropelic de pe fundul lacului (pe malul de
est există baze de tratament în aer liber, unde se pot face ungeri cu nămol, urmate de băi în
lac) şi aerosolii salini. Staţiunea este indicată atât pentru persoanele sănătoase, care pot folosi
curele aerohelioterme în vacanţele de vară, cât şi pentru cei care doresc să se trateze de
afecţiuni reumatismale, neurologii periferice, boli dermatologice, respiratorii, ginecologice,
rahitism, decalcifieri, anemii secundare. Eforie Sud este ideala pentru aerohelioterapie si
talasoterapie. Pe malul Lacului Techirghiol funcționează o baza de tratament in aer liber unde
se pot face împachetări cu nămol rece si bai in lac. Aceste cure naturale sunt indicate in cazul
unor afecțiuni, precum: dureri reumatismale, dermatoze, hipotiroidie, limfatism, anemie
secundara, rahitism, decalcifiere, oboseala cronica, slăbiciune fizica, stări de după fracturi ale
oaselor membrelor, etc.
• plaja are o lungime de 1,5 km, lăţime de circa 100 m şi nisip fin. Este adăpostită de două
diguri si are intrare lină în mare.
• faleza - de la înălţimea sa (de 25-35 m) se deschide o splendidă panoramă.
• promontoriul de calcar.
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3.2.3. Resurse turistice antropice în stațiunea Eforie
Resurse turistice antropice Eforie Nord
• privită din orice parte a sa, staţiunea pare o mare de verdeaţă, în parcul principal aflându-se
Teatrul de vară.
• discoteci, piscine, terenuri de tenis, volei şi minigolf. Pentru sporturile nautice funcţionează
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debarcaderul noului port "Belona", de unde se pot închiria ambarcaţiuni.
• terenuri de sport si de minigolf,
• locuri de joaca pentru copii
• baze de agrement
• sali de biliard
• Teatru de Vara
• piscine
• inchiriere veliere si alte ambarcatiuni, lectii de scufundari in cadrul Europa Yacht Club,
primul port privat de agrement din Romania
Resurse turistice antropice Eforie Sud
• piscine, teren de sport multifuncţional, teren de golf, minicar, grădină de vară, cinematograf,
tobogan acvatic pe plajă, parc de distracţii, discoteci, baruri de noapte, cazinou, sală de
biliard, spaţii pentru închirieri de hidrobiciclete, schi jet
Turismul în stațiunea Eforie trebuie abordat în contextul resurselor turistice la nivelul Zonei
Metropolitane Constanța, precum și a județului Constanța și Tulcea. Împreună cu acestea,
resursele orașului constituie o rețea turistică, o „masă critică” turistică atractivă, capabilă
să concureze ofertele turistice ale altor teritorii.
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3.3. Stațiunea Techirghiol
Techirghiol este situat la 16 kilometri sud de municipiul Constanta, in vecinătatea stațiunii
Eforie Nord, pe malul lacului cu același nume. Din punct de vedere administrativ, Techirghiol
este oraș si are o populație de peste 7.000 de locuitori. Techirghiol se număra printre stațiunile
balneoclimaterice cu renume național si internațional, datorita proprietarilor curative ale
Lacului Techirghiol. Apa sărata si bogata in minerale si nămolul sapropelic extras din
adâncurile sale sunt utilizate cu
succes in tratarea reumatismului,
anemiei, rahitismului, spondilozei,
hipotiroidiei si a altor afecțiuni
neuromotorii, cutanate sau endocrine.
Prima

mențiune

documentara

a

localității Techirghiol datează de la
jumătatea secolului al 16-lea, atunci
când Dobrogea se afla sub dominația
Imperiului Otoman. Denumirea turceasca a lacului apare in firmanele sultanului Suleiman
Magnificul. După 1 decembrie 1878, data la care Dobrogea redevine pământ romanesc,
Techirghiol isi câștiga renumele in rândul intelectualilor romani. Beneficiile nămolului
sapropelic atrag personalități ale vremii, precum: Mihail Kogălniceanu, Mircea Eliade, Cezar
Petrescu, Ionel Teodoreanu si Tudor Arghezi, care isi construiesc reședințe de vara pe malul
lacului. In anul 1894 Ministerul Agriculturii si Domeniilor vinde Societarii de binefacere
Eforia Spitalelor Civile din Bucuresti 100 ha pe malul lacului. Astfel, se pun bazele localității
Techirghiol de astăzi. La 1 ianuarie 1928, Techirghiol primește statutul de stațiune balneara.
In anul 1930, stațiunea Techirghiolul avea o plaja amenajata cu suprafața de 6000 mp, 23 de
hoteluri, 318 vile si un sanatoriu. Lacul Techirghiol este declarat monument al naturii in 1972.
Ca măsura de protecție si conservare, circulația cu ambarcațiuni pe lac a fost interzisa, măsura
păstrându-se pana in prezent.
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Localitatea atrage mii de turiști anual si datorita Bisericii din Lemn construita in
secolul al XVIII-lea si pictata in stil simplu, specific țărănesc. Situata in cadrul unui ansamblu
de chilii creează o atmosfera de monastire, cu pavilioane si camere.

3.3.1. Structuri de primire turistică în stațiunea Techirghiol
Stațiunea Techirghiol oferă cazare in hoteluri de mici dimensiuni, vile si pensiuni, in care
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turiștii se pot bucura de o atmosfera intima si relaxanta. Unitățile de cazare sunt dispuse atât
in centrul stațiunii, cat si pe străduțele liniștite si umbroase ale Techirghiolului. De asemenea,
turiștii pot opta pentru cazare in cadrul Sanatoriului Balnear si de Recuperare sau in cadrul
Centrului Social - Pastoral din incinta Mânăstirii Sfânta Maria, unde pot beneficia si de
tratament balnear. Techirghiol le oferă turiștilor posibilități diverse de servire a mesei. Pe
lângă restaurantele care aparțin hotelurilor si pensiunilor, in centrul stațiunii sunt deschise
terase, pizzerii, restaurante, fast food-uri si patiserii.
Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati
Ani
Anul 2014 Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Numar
Numar
Numar
Total
Constanta 60534 ORAS TECHIRGHIOL
15
13
Hoteluri
Constanta 60534 ORAS TECHIRGHIOL
2
3
Vile turistice
Constanta 60534 ORAS TECHIRGHIOL
10
7
Pensiuni turistice
Constanta 60534 ORAS TECHIRGHIOL
3
3
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

În anul 2015, stațiunea Techirghiol a fost înregistrată cu 13 structuri de primire turistică care
găzduiesc 964 locuri.

Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica, judete si localitati
Ani
Anul 2014 Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Locuri
Locuri
Locuri
Total
Constanta 60534 ORAS TECHIRGHIOL
992
964
Hoteluri
Constanta 60534 ORAS TECHIRGHIOL
494
670
Vile turistice
Constanta 60534 ORAS TECHIRGHIOL
423
219
Pensiuni turistice
Constanta 60534 ORAS TECHIRGHIOL
75
75
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
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3.3.2. Resurse turistice naturale în stațiunea Techirghiol
Resursele turistice naturale sunt cele care s-au păstrat de-a lungul anilor într-o formă sau alta,
puţin atinse de activităţile umane. Prin specificul, conţinutul şi valoarea lor, resursele turistice
naturale reprezintă pe de o parte, atracţii turistice pretabile pentru vizitare, iar pe de altă parte
ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă”, putând da naştere la
variate activităţi cu specific turistic.
Valorificarea adecvată a factorilor naturali enumeraţi mai jos concură la întrunirea condiţiilor
de odihnă şi recreere în zonă.
Resurse turistice naturale în stațiunea Techirghiol
• factorii naturali de cură sunt reprezentaţi de climatul continental de stepă cu influenţe marine
(cu veri călduroase şi ierni blânde), bioclimatul excitant şi solicitant pentru organism, apa
sărată şi nămolul sapropelic ale lacului Techirghiol. Indicaţii terapeutice: afecţiuni
reumatismale degenerative, inflamatorii şi abarticulare, afecţiuni posttraumatice, neurologice
periferice centrale, ginecologice, dermatologice, respiratorii, cardiovasculare, endocrine etc.
• lacul Techirghiol - este situat între localităţile Techirghiol, Eforie Nord şi Eforie Sud.
Se deosebeşte fundamental de celelalte lacuri prin aspectele sale fizico-geografice, cu toate că
geneza este aceeaşi
(liman

fluvio-

marin). Este lacul
cel mai bogat în
nămol terapeutic şi
cel mai întins lac
salin (11,7 km2) din
România. Pe fundul
lacului există nămol
sapropelic de origine
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animală şi vegetală, bogat în substanţe minerale și hormonale. Nămolul și apa sărată a lacului
au efecte terapeutice de excepție.
• Plaja stațiunii Techirghiol se desfășoară pe malul nordic al lacului, acolo unde este
amplasata întreaga așezare. Cunoscuta sub denumirea de “Bai reci”, plaja localității are
dimensiuni reduse si este acoperita cu nisip. Pe timpul sezonului estival, plaja este populata de
turiștii care se bucura de efectele terapeutice ale nămolului extras din lac, dar si de relaxare,
zona fiind liniștita si ferita de aglomerația specifica litoralului. Nămolul poate fi achiziționat
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pentru sume modice de la vânzătorii ambulanți care isi desfasoara activitatea in zona plajei.

3.3.3. Resurse turistice antropice în stațiunea Techirghiol
Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor tehnice,
culturale şi economice, cât şi elementele materiale şi spirituale tradiţionale ale oamenilor,
manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu natura. În activităţile
turistice, bunurile culturale sunt importante prin locul unde se găsesc, mijlocele artistice sau
tehnice utilizate de creatori, etapele de evoluţie ale civilizaţiei cărora le aparţin, curentele
artistice pe care le reprezintă.
Resurse turistice antropice în stațiunea Techirghiol
• Schitul Sfânta Maria – a fost construit
în 1750 de meşteri mureşeni, din goruni
bătrâni şi împodobit cu pictură naivă, în
tempera. În 1920 biserica a fost adusă
din judeţul Mureş la Stâna Regală Sf.
Ana

din

Techirghiol,

Bucegi,
în

iar

1951.

de

aici

la

Aici

i

s-a

modificat silueta, adăugându-i-se un
pridvor şi două turle. Bârnele de gorun
îmbinate tradiţional în cuie de lemn,
împrejmuite de un brâu răsucit, dau
întregii construcții o notă personală,
plină de autenticitate.
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• teatrul de vară, grădina-cinema.
• statuia lui Techir împreuna cu măgarul - batranul Techir ar fi fost cel care a descoperit
beneficiile nămolului sapropelic din lac. Olog si orb, Techir calatoarea împreuna cu măgarul
sau atunci când s-a împotmolit in nămolul lacului. Mare a fost bucuria batranului atunci cand
si-a dat seama ca datorita nămolului ochii săi puteau distinge din nou o geana de lumina, iar
picioarele sale erau vindecate. De asemenea, rănile măgarului se vindecaseră si ele. Vestea
vindecării miraculoase s-a răspândit rapid si o mulțime de oameni au ajuns pe malul acelui
lac, scăldându-se si ungându-se cu nămol pentru a se vindeca.
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Turismul în stațiunea Techirghiol trebuie abordat în contextul resurselor turistice la nivelul
Zonei Metropolitane Constanța, precum și a județului Constanța și Tulcea. Împreună cu
acestea resursele stațiunii constituie o rețea turistică, o „masă critică” turistică atractivă,
capabilă să concureze ofertele turistice ale altor teritorii.

3.4. Stațiunea Costinești
Stațiunea Costinești este amenajată in prelungirea satului Costinești, la aproximativ 30 de
kilometri de municipiul Constanta, intre localitatea Tuzla (nord) si Stațiunea Olimp (sud).
Cunoscuta ca fiind stațiunea tineretului, Costinești isi primește oaspeții intr-o atmosfera
vesela si foarte animata. Plaja stațiunii este vegheata de cele doua simboluri ale Costineștiului
– Obeliscul si epava navei Evanghelia, eșuata in anul 1960. Stațiunea s-a extins foarte mult in
ultimii ani, lărgindu-si considerabil capacitatea de cazare.
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Zona pe care este amplasata stațiunea Costinești este un loc incarnat de istorie, primele dovezi
de locuire datând din epoca a fierului. Istoria propriu-zisa a așezării Costinești începe la
sfârșitul secolului al XIX-lea, atunci când generalul Emil Costinescu colonizează cu populație
germana moșia pe care o deține in zona, aproape de malul marii. Noii locuitori ridica pe
amantul de la malul marii 48 de gospodarii, acest lucru marcând începutul satului Costinești.
O mare parte dintre coloniștii germani paradesc regiunea in anul 1940, atunci când pleacă in
Germania. Satul este ocupat de locuitori romani care continua dezvoltarea așezării. In anul
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1949, odată cu amenajarea unei tabere pentru elevi in zona lacului Costinești, se pun bazele
stațiunii.
Capitala vacanțelor estivale ale tineretului, Costinești se află în perimetrul satului cu
același nume, la 31 km de Constanța, pe malul mării. Situată în zona limanului fluvio-maritim
Costinești, la capătul unei văi lungi și puțin adâncă, fiind azi cel mai mic dintre lacurile situate
la sud de Capul Midia, stațiunea dispune azi de dotări ce pot rivaliza cu ale celor mai moderne
stațiuni de odihnă și agrement din întreaga Europă.
În Costinești, turismul a debutat în anii 1920, cu amatori de pescuit în mare și de cercetări
arheologice (eroziunea falezelor dezgropa în zonă cioburi, bănuți, bucăți de inscripții) dar și-a
luat avântul din 1949, o dată cu inaugurarea primei tabere destinate pionierilor. Zece ani mai
târziu a fost deschisă tabăra internațională a studenților.

3.4.1. Structuri de primire turistică în stațiunea Costinești
Pe teritoriul stațiunii Costinești se regăsesc un număr din ce în ce mai mare de hoteluri,
pensiuni si vile turistice. Stațiunea nu are hoteluri de 5 stele, cele mai luxoase locații fiind
Complexul Vox Maris, aflat intr-o zona liniștita a stațiunii, si Hotelul Ștefania, aflat in
apropiere de gara, ambele clasificate la 4 stele.
Restul hotelurilor din stațiune sunt clasificate la 2 si 3 stele si au fost construite, in cea mai
mare parte, după 1990: Hotel Royal, Hotel Iunona, Hotel Pierre, Hotel Intim, Hotel White
Inn, Hotel Tiberius, Hotel Cris, Hotel Atena, Hotel Haris, etc. Hotelul Forum, o emblema a
stațiunii, este unul dintre putinele hoteluri construite înainte de anii '90.
Stațiunea s-a îmbogățit in ultimii ani cu numeroase vile si pensiuni turistice, care oferă
condiții de cazare foarte bune. Grupurile de tineri pot găsi soluții de cazare ieftine in cadrul
vilelor si pensiunilor care dispun de camere cu mai multe paturi: Vila Costel si Mirela, Hostel
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Bel Air. Pe lângă restaurantele hotelurilor, stațiunea Costinești dispune de multe locații in care
turiștii pot servi masa.

Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati
Ani
Anul 2014
Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Numar
Numar
Numar
Total
146
154
Hoteluri
13
17
Hosteluri
13
17
Vile turistice
31
34
Constanta
63286 COSTINESTI
Bungalouri
78
78
Casute turistice
6
3
Pensiuni turistice
:
1
Pensiuni agroturistice
5
4
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

În anul 2015, stațiunea Costinești a fost înregistrată cu 154 structuri de primire turistică care
găzduiesc 5.949 locuri.

Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica, judete si localitati
Ani
Anul 2014
Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Locuri
Locuri
Locuri
Total
5021
5949
Hoteluri
1446
1940
Hosteluri
870
1593
Vile turistice
1132
1322
Constanta
63286 COSTINESTI
Bungalouri
647
647
Casute turistice
742
256
Pensiuni turistice
:
33
Pensiuni agroturistice
184
158
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
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3.4.2. Resurse turistice naturale în stațiunea Costinești
Resursele turistice naturale sunt cele care s-au păstrat de-a lungul anilor într-o formă sau alta,
puţin atinse de activităţile umane. Prin specificul, conţinutul şi valoarea lor, resursele turistice
naturale reprezintă pe de o parte, atracţii turistice pretabile pentru vizitare, iar pe de altă parte
ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă”, putând da naştere la
variate activităţi cu specific turistic.
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Valorificarea adecvată a factorilor naturali enumeraţi mai jos concură la întrunirea condiţiilor
de odihnă şi recreere în zonă.
Resurse turistice naturale în stațiunea Costinești:
• factorii naturali de cură sunt reprezentaţi de climatul de litoral maritim (cu veri călduroase şi
ierni blânde), excitant-solicitant, bogat în aerosoli salini şi de apa Mării Negre. Staţiunea este
indicată atât pentru persoanele sănătoase, care pot folosi cura heliomarină în vacanţele de
vară, cât şi pentru cele suferinde de afecţiuni reumatismale, stări de debilitate, anemii
secundare, rahitism, decalcefieri, hipotiroidism, dermatoze scuamoase (psoriazis).
• plaja este orientată spre est, vara fiind scăldată de razele soarelui de la 10 până la 12 ore pe
zi. Înclinarea graduală a fundului nisipos al mării constituie o atracţie pentru turişti. Plaja are
o lungime de 1 kilometru, iar lățimea sa diferă pe anumite sectoare. In zona Obeliscului, plaja
este mai lata, însa foarte aglomerata pe timpul verii. In zona de nord, spre Epava, plaja este
mai îngusta, acoperita cu nisip fin si mărginita de o faleza joasa. Pe plaja exista Beach baruri
si baze de agrement, șezlonguri si
umbrele. Pe timpul verii plaja din
Costinești este gazda unor emisiuni
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televizate sau sediul unor radiouri importante din tara.
• lacul Costineşti are o suprafaţă de 7 hectare şi adâncime mică, fiind separat de mare printrun cordon de nisip. Este unicul de pe litoralul României care nu este alimentat subteran.
Datorită gradului de salinitate ridicat s-a format un strat considerabil de nămol, folosit la
tratarea bolilor reumatice.

3.4.3. Resurse turistice antropice în stațiunea Costinești
Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor tehnice,
culturale şi economice, cât şi elementele materiale şi spirituale tradiţionale ale oamenilor,
manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu natura. În activităţile
turistice, bunurile culturale sunt importante prin locul unde se găsesc, mijlocele artistice sau
tehnice utilizate de creatori, etapele de evoluţie ale civilizaţiei cărora le aparţin, curentele
artistice pe care le reprezintă.
Resurse turistice antropice în stațiunea Costinești:
• Mănăstirea Sfânta Elena de la Mare - prin aşezarea ei la ţărm de mare, la 3 km sud de satul
Schitu, mănăstirea de măicuţe "Sfânta Elena de la Mare" este un unicat în peisajul monastic
dobrogean. De la darea în folosinţă, timp de şapte ani, a funcţionat ca mănăstire de maici,
după care, timp de câteva decenii, aici au vieţuit călugări.
• Epava de la Costineşti - Evanghelia a fost o navă comercială greacă aparţinând lui Aristotel
Onassis şi care a eşuat la sfârşitul anilor ’60, datorită condiţiilor atmosferice nefavorabile şi a
vizibilităţii reduse. Carena vasului a rămas blocată între două stânci în formă de V. Datorită
costurilor mult prea mari de recuperare, ea a
fost

abandonată,

intrând

ulterior

în

patrimoniul statului român şi devenind
simbolul Costineştiului.
• discoteci, baruri, cluburi, biblioteci, săli de
expoziţie, studiouri pentru audiţii muzicale,
săli de reuniuni, teatru de vară (festival de
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film, festival de jazz, Gala tânărului actor, Salonul naţional de grafică satirică pentru tineret,
show-uri de divertisment), baze sportive (terenuri de volei, baschet, handbal, tenis de masă şi
de câmp, dotări pentru sporturi nautice), sală de gimnastică, de jocuri mecanice, bazine de
înot pentru copii, tobogan acvatic.
Turismul în stațiunea Costinești trebuie abordat în contextul resurselor turistice la nivelul
Zonei Metropolitane Constanța, precum și a județului Constanța și Tulcea. Împreună cu
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acestea resursele stațiunii constituie o rețea turistică, o „masă critică” turistică atractivă,
capabilă să concureze ofertele turistice ale altor teritorii.

3.5. Stațiunea 23 August
Stațiunea 23 August se află la o distanță de cca. 30 km fata de municipiul Constanța, ocupă o
suprafață de 7500 ha și are o populație de 5289 locuitori.
Stațiunea se află în zona central-estică a județului, pe malul Mării Negre (deși niciunul din
sate nu este chiar pe malul mării), și pe malul lacului Tatlageac. Este traversată de șoseaua
națională DN39, care leagă Constanța de Mangalia și de Balcic. Prin estul comunei trece și
calea ferată Constanța-Mangalia, pe care este deservită de halta Pescăruș.

Istoricul arată că la sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Tatlageac sau
Tatlâgeac, făcea parte din plasa Mangalia a județului Constanța și era formată din satele
Tatlageac-Buiuc și Tatlageac-Cuciuc, cu 568 de locuitori. În comună existau patru geamii
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(câte două în fiecare sat). Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în aceeași plasă,
având 870 de locuitori în satele Mungeapunar de Tatlageac, Tatlageacu Mare, Tatlageacu Mic
și Pervalia. În 1931, comuna a căpătat alcătuirea actuală, după ce satul Tatlageacu Mare a luat
denumirea de Domnița Elena, satul Tatlageacu Mic a fost rebotezat Dulcești, iar satul Pervelia
— Moșneni; comuna însăși a primit numele de Domnița Elena.
După al Doilea Război Mondial, regimul comunist a decis schimbarea numelui comunei și
satului de reședință în 23 August. Comuna a trecut la raionul Constanța din regiunea
Constanța, apoi după 1960 a trecut în subordinea orașului regional cu statut de regiune
Constanța. În 1968, orașul Constanța a devenit municipiu reședință de județ, iar comuna 23
August a devenit comună suburbană a acestuia.
La ora actuală, majoritatea persoanelor apte de muncă activează în următoarele domenii:
agricultură, construcții si reparații navale, turism și servicii. În comuna 23 August profilul
agrar, specific rural, se evidențiază mai bine decât în cazul altor localități rurale din banda
litorală.
Zona este deosebit de interesantă și pentru pasionații de scufundări, deoarece în dreptul
cazematei, către larg, începând cu adâncimea de 4 metri, apar catacombele, care au o
adâncime de 3 pana la 5 metri.

3.5.1. Structuri de primire turistică în stațiunea 23 August
Puțin dezvoltată din punctul de vedere al turismului, stațiunea 23 August a avut în anul 2015,
conform datelor Institutului Național de Statistică, 1 structură de primire turistică care
găzduiește 34 locuri de cazare.

Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati
Ani
Anul 2014 Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Numar
Numar
Numar
Total
1
1
Constanta
60598 23 AUGUST
Hoteluri
1
1
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
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Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica, judete si localitati
Ani
Anul 2014
Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Locuri
Locuri
Locuri
Total
34
34
Constanta
60598 23 AUGUST
Hoteluri
34
34
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
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Având în vedere că în anul 2016 se va finaliza construirea celui mai mare resort creat în
sistem de proprietate periodică din țara noastră, se așteaptă ca pe termen mediu, cererea și
implicit capacitatea de cazare turistică să crească exponențial.

3.5.2. Resurse turistice naturale în stațiunea 23 August
Resursele turistice naturale sunt cele care s-au păstrat de-a lungul anilor într-o formă sau alta,
puţin atinse de activităţile umane. Prin specificul, conţinutul şi valoarea lor, resursele turistice
naturale reprezintă pe de o parte, atracţii turistice pretabile pentru vizitare, iar pe de altă parte
ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă”, putând da naştere la
variate activităţi cu specific turistic.
Valorificarea adecvată a factorilor naturali enumeraţi mai jos concură la întrunirea condiţiilor
de odihnă şi recreere în zonă.
Resurse turistice naturale în stațiunea 23 August:
• plaja din 23 August este situată între stațiunile Olimp și Costinești. Deși această zonă este
mai puțin dezvoltată din punct de vedere turistic decât alte stațiuni din zonă, porțiunea de
coastă dintre stațiunea Costinești și stațiunea Olimp începe să devină foarte interesantă atât
pentru turiști cât și pentru investitori. Aici se construiește cel mai mare resort creat în sistem
de proprietate periodică din țara noastră.
• Lacul Tătlăgeac (liman) – preferat de pescari și de
iubitorii sporturilor nautice – și un paradis al păsărilor
sălbatice (egrete, stârci, găinușe de baltă, lișițe,
dumbrăvence, prigorii și alte zeci de specii).
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3.5.3. Resurse turistice antropice în stațiunea 23 August
Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor tehnice,
culturale şi economice, cât şi elementele materiale şi spirituale tradiţionale ale oamenilor,
manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu natura. În activităţile
turistice, bunurile culturale sunt importante prin locul unde se găsesc, mijlocele artistice sau
tehnice utilizate de creatori, etapele de evoluţie ale civilizaţiei cărora le aparţin, curentele
artistice pe care le reprezintă.
Conform Anexei la Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea
Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, în
stațiunea 23 August există următoarele monumente istorice:
Monumente istorice de arheologie:
• așezare din epoca greco-romană (secolele al III-lea î.e.n.–al IV-lea e.n.) de pe o mică
peninsulă de pe malul de sud-vest al lacului Tatlageac;
• așezare romană (secolele al II-lea–al IV-lea e.n.) aflată între lacul Tatlageac și mare; • situl
din capătul vestic al lacului Tatlageac, cu vestigii ale unor așezări din epoca romană și din
Epoca Medievală timpurie, aparținând culturii Dridu (secolele al VIII-lea–al X-lea).
• vila rustica aflată la 1 km sud-vest de fostul IAS din satul Moșneni.
Turismul în stațiunea 23 August trebuie abordat în contextul resurselor turistice la nivelul
Zonei Metropolitane Constanța, precum și a județului Constanța și Tulcea. Împreună cu
acestea resursele stațiunii constituie o rețea turistică, o „masă critică” turistică atractivă,
capabilă să concureze ofertele turistice ale altor teritorii.
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3.6. Stațiunea Năvodari
Stațiunea Năvodari este cel mai tânăr oraş al litoralului românesc, situat pe malul sudic al
lacului Taşaul şi pe istmul dintre acesta şi lacul Siutghiol (albia canalului Poarta Albă-Midia
Năvodari, inaugurat la 21 noiembrie 1987). Se află la o distanţă de 18 km de municipiul
Constanţa, având ca vecini la Nord - Lacul Taşaul şi satul Sibioara, la Sud - Lacul Siutghiol si
staţiunea Mamaia, la Vest - localitatea Lumina, iar la Est - Marea Neagră.
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Staţiunea Năvodari dispune de o plajă care are aceeaşi lăţime ca a celei existente în Mamaia,
dar cu o lungime de 12-15 km. Accesul în apă se realizează pe o pantă mică ce se întinde în
larg circa 100-200 m cu adâncimi de aproximativ 1-2 m. Datorită amplasării mai discrete a
staţiunii, nefiind atât de cunoscută ca şi restul staţiunilor, Năvodari este locaţia perfectă pentru
turiştii care doresc să se relaxeze şi să se bucure de plaja şi apa curată a Mării Negre.
Cele dintâi dovezi ale existenţei unor comunităţi pe pământul Dobrogei aparţin
mousterianului (paleoliticului mijlociu, cca 100 000-35 000 î. Hr.). Perioada aceasta
corespunde cu sfârşitul celei de-a treia interglaciaţii (Riess-Wurm) şi cu prima parte a
glaciaţiunii următoare (Wurm), fenomene care au avut urmări importante asupra florei şi
faunei dobrogene, asupra vieţii şi activităţii oamenilor.
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În perioada feudală, pe ruinele romano-bizantine de la Cap Midia s-a dezvoltat cetatea
Zanauarda, fapt care vine să demonstreze continuitatea locuirii pe teritoriul administrativ
actual al oraşului Năvodari. Acest lucru indică şi o circulaţie intensă şi un schimb activ
economic şi comercial, folosindu-se căile navigabile marine şi scurgerea naturală a lacului
Taşaul în mare.
Prima atestare documentară este din timpul administraţiei otomane, când localitatea apare
menţionată în anul 1421 cu numele de Caracoium (nume derivat din cuvintele turceşti kara şi
koyum, traduse prin oaia neagră) denumire care a devenit ulterior Carachioi (de la cuvintele
turceşti kara koy, însemnând „satul negru”).
După obţinerea independenţei de stat a României, în anul 1877, au avut loc schimbări majore
în viaţa social-economică a zonei. În acea perioadă, satul Caracoium din plasa Kustenge
(Constanţa) aparţinea la început de comuna Cicârcic (azi, satul Sibioara), apoi de comuna
Cogealia (azi, comuna Lumina) figura doar cu 317 familii ce se ocupau cu agricultura,
pescuitul, creşterea animalelor şi în mai mică măsură cu negustoria şi alte meserii.
În anul 1927 denumirea satului Carachioi este schimbată cu aceea de Năvodari, iar după cinci
ani, la 15 august 1932, localitatea este recunoscută comună.
Evoluţia urbanistică, trecerea de la cadrul rural la structura urbană se produce după cel de-al
doilea război mondial, mai cu seamă începând din 1949-1950, moment în care dezvoltarea
economică şi industrială, transformă localitatea într-un însemnat centru muncitoresc.
Prin Legea 2/20 decembrie 1968, localitatea Năvodari a fost declarată oraş, având în
subordine administrativă localitatea Mamaia Sat. Procesul de urbanizare a cunoscut o evoluţie
continuă, rezultând o imagine cu personalitate a localităţii.

3.6.1. Structuri de primire turistică în stațiunea Năvodari
Staţiunea Năvodari este cunoscută în Romania datorită taberelor de copii, organizate de
aproape 20 de ani, fiind considerat ca fiind cel mai mare complex de tabere din S-E Europei.
Anual, în sezonul estival, sunt organizate tabere internaţionale, destinate în special pentru
copii, având o capacitate de 6.800 de locuri în taberele Albatros, Lebăda, Delfin, Perla şi 260
de locuri în Hotelul Delfin (hotel de 1 stea).
Staţiunea este indicată atât pentru odihnă şi recreere în vacanţele de vară, cât şi pentru tratarea
unor tulburări de creştere a copiilor, a unor anemii secundare, rahitism, afecţiuni reumatismale
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sau dermatoze. Factorii naturali de cură sunt climatul maritim, bogat în aerosoli salini şi apa
Mării Negre.
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Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati
Ani
Anul 2014 Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Numar
Numar
Numar
Total
65
42
Hoteluri
3
7
Hosteluri
4
3
Hoteluri apartament
4
4
Constanta
60507 ORAS NAVODARI
Vile turistice
50
22
Campinguri
2
5
Casute turistice
:
1
Tabere de elevi si prescolari
2
:
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

În anul 2015, stațiunea Năvodari a fost înregistrată cu 42 structuri de primire turistică care
găzduiesc 4795 locuri de cazare.

Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica, judete si localitati
Ani
Anul 2014 Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Locuri
Locuri
Locuri
Total
5531
4795
Hoteluri
294
878
Hosteluri
152
242
Hoteluri apartament
624
624
Constanta
60507 ORAS NAVODARI
Vile turistice
550
436
Campinguri
1167
2595
Casute turistice
:
20
Tabere de elevi si prescolari
2744
:
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

3.6.2. Resurse turistice naturale în stațiunea Năvodari
Resursele turistice naturale sunt cele care s-au păstrat de-a lungul anilor într-o formă sau alta,
puţin atinse de activităţile umane. Prin specificul, conţinutul şi valoarea lor, resursele turistice
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naturale reprezintă pe de o parte, atracţii turistice pretabile pentru vizitare, iar pe de altă parte
ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă”, putând da naştere la
variate activităţi cu specific turistic.
Valorificarea adecvată a factorilor naturali enumeraţi mai jos concură la întrunirea condiţiilor
de odihnă şi recreere în zonă.
Resurse turistice naturale în stațiunea Năvodari:
• Lacurile Tașaul – Corbu - alcătuiesc o zonă protejată (arie de protecție specială avifaunistică
- SPA) situată în Dobrogea, pe teritoriul administrativ al orașului Năvodari și comunelor
Corbu și Mihail Kogălniceanu. Cu o suprafaţă de 23,45 km2 o adâncime maximă de 3,5 m şi
o lungime de 10 km. Apele sale sunt îndulcite de râul Casimcea, care se varsă în lac, devenind
astfel favorabil pentru piscicultură și irigații.
• factorii naturali de cură sunt reprezentaţi de bioclimatul maritim, bogat în aerosoli salini şi
de apa Mării Negre. Staţiunea este indicată atât pentru odihnă şi recreere în vacanţele de vară,
cât şi pentru tratarea unor tulburări de creştere la copii, a unor afecţiuni ORL, anemiilor
secundare, stărilor de debilitate,
decalcifierilor, dermatozelor şi
afecţiunilor reumatismale.
• plaja are o lungime de 3 km şi
o lăţime de 60-90 m, cu nisip
fin. Este alcătuită din două
sectoare: cea din perimetrul
Taberei

de

copii

(porţiune

influenţată de prezența la nord a
sistemului de diguri ale portului
Midia) şi cea din zona Hanului Piraţilor.
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3.6.3. Resurse turistice antropice în stațiunea Năvodari
Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor tehnice,
culturale şi economice, cât şi elementele materiale şi spirituale tradiţionale ale oamenilor,
manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu natura. În activităţile
turistice, bunurile culturale sunt importante prin locul unde se găsesc, mijlocele artistice sau
tehnice utilizate de creatori, etapele de evoluţie ale civilizaţiei cărora le aparţin, curentele
84

artistice pe care le reprezintă.
Resurse turistice antropice în stațiunea Năvodari:
• spaţiu verde antropic, surprinzător prin varietatea şi bogăţia speciilor
• terenuri sportive (volei, handbal, fotbal, baschet, tenis de câmp),
• zone de joacă pentru copii amenajate,
• amfiteatru în aer liber.
• cinematograf
Ca alternativă, tinerii care aleg să îşi petreacă vacanţa în tabăra de la Năvodari au parte de
numeroase activităţi:
• excursii şi turul staţiunilor de pe litoral, Constanţa, Midia, Histria, Tulcea, Delta Dunării,
etc.,
• turul mănăstirilor din nordul şi sudul Dobrogei,
• vizite la Acvariu, Delfinariu, Planetariu, Edificiul roman cu mozaic, Muzeul de Istorie
Naţională şi Arheologie, Muzeul Mării, Farul Genovez, Muzeul Marinei Romane sau Muzeul
de Etnografie şi Folclor din Constanţa.
Turismul în stațiunea Năvodari trebuie abordat în contextul resurselor turistice la nivelul
Zonei Metropolitane Constanța, precum și a județului Constanța și Tulcea. Împreună cu
acestea resursele stațiunii constituie o rețea turistică, o „masă critică” turistică atractivă,
capabilă să concureze ofertele turistice ale altor teritorii.
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3.7. Comuna Corbu
Situată la o distanta de 23 de km Nord de municipiul Constanţa, comuna Corbu face parte din
localităţile aflate pe litoralul Mării Negre. Comuna Corbu se compune din satele Corbu, Vadu
şi Luminiţa. Vatra satului Corbu este formată din vatra satelor Corbu de Sus şi Corbu de Jos,
care au figurat ca localităţi distincte până în anul 1968, când s-a aplicat reorganizarea
administrativ teritorială conform Legii 2/1968, acestea două formând un singur sat – Corbu.
Comuna Corbu se înscrie în categoria localităţilor rurale mari având o populaţie de peste 5261
de locuitori, majoritatea de naţionalitate română, alături de care există şi etnici de naţionalitate
bulgară, maghiară, germană, turcă, şi altele, potrivit recensământului din anul 2006. Dinamica
populaţiei este strâns legată de cele două aspecte ale mişcării populaţiei, şi anume: sporul
natural şi mobilitatea spaţială. Creşterea numărului populaţiei în ansamblu este determinată de
un spor natural pozitiv, alături de care sporul migratoriu a jucat un rol deosebit în popularea
acestei aşezări.
Profilul comunei Corbu este preponderent agricol dar dezvoltarea localităţii a fost influenţată
şi de industrie şi de tendinţele pieţei imobiliare. De asemenea, datorită aşezării sale geografice
între staţiunea Mamaia şi Năvodari la sud şi Delta Dunării la nord, comuna se bucură de un
mare potenţial de dezvoltare turistică. În acest context, comuna Corbu oferă multiple
posibilităţi de agrement şi obiective turistice diverse.
Aflată în prelungirea lanţului de staţiuni de pe litoralul românesc, în sudul rezervației Deltei
Dunării, Corbu este o zonă turistică liniştită, în continuă dezvoltare, atrăgând turiştii datorită
plajei sălbatice late, dar şi a lacurilor aflate în apropiere.

3.7.1. Structuri de primire turistică în comuna Corbu
Cunoscută şi sub numele de „Ancora Deltei”, comuna Corbu este localitate de graniţă a
„Rezervaţiei Deltei Dunării”, cu numeroase atracţii pentru turişti: în zonă se poate practica
pescuitul sportiv, plaja Corbu este aproape de localitate şi oferă liniştea şi intimitatea pe care
nicio altă plajă din ţara noastră nu o mai poate oferi. Satul Vadu oferă atât liniştea şi umbra
pădurii , cât şi răcoarea şi murmurul mării, într-o zi însorită.
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Aşezare cu potenţial turistic în creştere, comuna Corbu tinde să devină o staţiune turistică
asemănătoare celor din sudul litoralului. În Corbu şi Vadu, în timpul sezonului estival,
localnicii sunt bucuroşi să primească oaspeţi, în pensiuni amenajate în propria gospodărie,
unde găsesc răcoarea serii şi liniştea mult așteptată.
Comuna Corbu se află în stadiul de dezvoltare turistică din ce în ce mai accentuată. Mare
parte din suprafața unității administrativ teritoriale se află pe teritoriul Rezervației Biosferei
”Delta Dunării”, ceea ce ii conferă obiective de atracție turistică majore, care încep să fie
86

exploatate din ce în ce mai mult.
Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de
structuri, judete si localitati
Ani
Anul 2010
Tipuri de structuri de primire turistica Judete
Localitati
UM:
Numar
Total
1
Constanta 61513 CORBU
Cabane turistice
1
:
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Din punct de vedere a structurilor de primire turistică, comuna Corbu nu a mai fost
înregistrată în statisticile Institutului Național de Statistică din anul 2010, când era prezentă
doar cu o cabană turistică care găzduia 40 locuri de cazare.
Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire
turistica, judete si localitati
Ani
Anul 2010
Tipuri de structuri de primire turistica Judete
Localitati
UM:
Locuri
Total
40
Constanta 61513 CORBU
Cabane turistice
40
:
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
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3.7.2. Resurse turistice naturale în comuna Corbu
Resursele turistice naturale sunt cele care s-au păstrat de-a lungul anilor într-o formă sau alta,
puţin atinse de activităţile umane. Prin specificul, conţinutul şi valoarea lor, resursele turistice
naturale reprezintă pe de o parte, atracţii turistice pretabile pentru vizitare, iar pe de altă parte
ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă”, putând da naştere la
variate activităţi cu specific turistic.
Valorificarea adecvată a factorilor naturali enumeraţi mai jos concură la întrunirea condiţiilor
de odihnă şi recreere în zonă.
Resurse turistice naturale în comuna Corbu:
• Grindul Chituc - nisip fin, marea curată şi de un albastru incredibil, păsări de diferite specii
(în Grind au fost identificate 289 de specii protejate), linişte cum nu se găseşte în niciun alt
loc de pe malul Mării Negre. Vara, zona este invadată de aer tropical, care aduce secetă şi
căldură. Iarna pătrund, în general, mase de aer subpolar continental, dar uneori pot înainta,
dinspre sud, şi mase mai calde, care duc la instalarea unei primăveri timpurii. Primăvara şi
toamna se caracterizează prin precipitaţii cauzate de aerul umed mediteranean care se
deplasează în această regiune. De menţionat că toamna este lungă şi frumoasă, în schimb
primăvara este mai rece, din cauza rolului pe care îl are marea în echilibrul termic.
Potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, Grindul cuprinde: lacuri cu schimb
redus de ape, acoperite
parţial

cu

vegetaţie

plutitoare;

arii

depresionare inundabile cu
vegetaţie hidrofilă fixată,
reprezentată

prin

comunităţi

de

stuf

papură;

pajişti

şi
pe

grindurile maritime joase;
pajişti

litorale

consolidate.

puțin
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• Lacul Corbu - Satul Corbu este străjuit în partea de vest de Lacul Corbu, separat de un dig
în două, Corbu Mare şi Corbu Mic. Lacurile sunt exploatate de ferme piscicole, care
organizează anual şi concursuri de pescuit sportiv.
Lacul Corbu, a fost propus şi acceptat la sfârşitul anului 2011 de catre AGVPS România ca şi
pistă de concurs pentru desfăşurarea Campionatului Mondial de pescuit la crap, ediţie care are
loc în premieră în ţara noastră. Ca urmare a acestei decizii, organizatorul acestui Campionat în
România a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor necesare impuse
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de FIPSed- Federaţia Internaţională de pescuit în ape dulci.
Proiectul de amenajare a pistei de concurs cuprinde 75 de standuri realizate la cele mai înalte
standarde, lucrări de amenajare maluri, drumuri de acces, taluzări, nivelări, curăţarea
bazinului de pescuit şi, nu în ultimul rând, populări cu material piscicol şi dotări cu toate
facilităţile necesare bunei desfășurări a unor competiţii internaţionale de anvergură:
bungalouri pentru pescari şi arbitri, toalete şi duşuri ecologice, umbrele, mese, scaune,
panouri indicatoare, posturi de pază, maşini de patrulare, staţii de emisie-recepţie.
• Plaja Corbu este una din ultimele plaje virgine de pe Litoralul Românesc. Este o adevărată
porţie de natură pură pentru cei care vor să se bucure la modul simplu de mare, nisip şi mult
soare, fiind inclusă în Rezervaţia Deltei Dunării. Plaja Corbu se află la o distanţă de 8 km
Nord de Staţiunea Mamaia, în apropiere de Plaja Năvodari, fiind un loc frecventat de
practicanţii sporturilor nautice, precum windsurfing, kitesurfing, sporturi cu vele, scufundări,
snorkeling, pescuit sportiv. Plaja este foarte lată, neamenajată însă, fiind un amalgam de nisip
fin pe alocuri amestecat cu scoici
şi cochilii de melci marini, apa la
mal este foarte limpede, deloc
adâncă.

Aici

magazine

sau

apropriere

şi

nu

se

găsesc

restaurante
este

în

interzisă

camparea cu corturi sau cu rulote
la mai puțin de 100 de metri de
malul apei, fiind o arie naturală
protejată.
Plaja Corbu face parte din
Grindul Chituc, zona de importanţă majora din punct de vedere al biodiversităţii, în mod
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general, şi al ornitofaunei, în mod special, care este inclusă în Rezervaţia Biosferei Deltei
Dunării. În ultimii ani însă, numărul turiştilor a crescut în fiecare sezon estival, Plaja Corbu
devenind un obiectiv turistic important.
• Plaja Vadu - în timp ce unii o laudă, alţii vor să o ţină cât mai ascunsă turiştilor de pe litoral,
ferită de zgomot, de jeepuri, atv-uri şi de amalgamul de muzici amestecate ale teraselor. Aici
nu există nicio amenajare turistică, doar soarele, nisipul şi apa mării. Plaja Vadu este încă o
plajă virgină pe Litoralul Românesc. O limbă uriaşă de nisip fin, dar şi granulos pe alocuri şi o
Mare Neagră curată, fără alge şi gunoaie. Este un loc pentru cunoscători, care fug de confort
şi aglomeraţie, alegând bucuria liniştii depline şi a sălbăticiei zonei.
Plajele de la Vadu, Corbu, Sulina şi Sfântu Gheorghe fac parte din Rezervaţia Biosferei Deltei
Dunării, cea mai mare rezervaţie de ţinuturi umede din Europa. Cu excepţia Plajei Sulina,
unde s-au realizat investiţii în modernizare, celelalte trei plaje sunt conservate. Pe Plaja Vadu
accesul cu maşina sau camparea este interzisă şi se sancţionează cu amendă, este permis doar
statul la plajă.

3.7.3. Resurse turistice antropice în comuna Corbu
Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor tehnice,
culturale şi economice, cât şi elementele materiale şi spirituale tradiţionale ale oamenilor,
manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu natura. În activităţile
turistice, bunurile culturale sunt importante prin locul unde se găsesc, mijlocele artistice sau
tehnice utilizate de creatori, etapele de evoluţie ale civilizaţiei cărora le aparţin, curentele
artistice pe care le reprezintă.
Resurse turistice antropice în comuna Corbu:
• Campionatul Mondial de Pescuit la Crap pe lacul Corbu - Competiţia se desfăşoară pe cea
mai performantă pistă de concurs din ţară şi una dintre cele mai apreciate din lume.
• Cupa de Pescuit La Crap pe lacul Corbu
• Căminul Cultural din Corbu de Jos - construit în 1964 cu sală de spectacole cu o capacitate
de 450 locuri și o bibliotecă comunală
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• Căminul Cultural din Corbu de Sus - sală de spectacole de 250 locuri
• Sărbătoarea Salcâmului – ultima duminică din luna mai în Pădurea Vadu.
Turismul în comuna Corbu trebuie abordat în contextul resurselor turistice la nivelul Zonei
Metropolitane Constanța, precum și a județului Constanța și Tulcea. Împreună cu care
resursele comunei constituie o rețea turistică, o „masă critică” turistică atractivă, capabilă
să concureze ofertele turistice ale altor teritorii.
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3.8. Orașul Murfatlar
Orașul Murfatlar se află la distanța egală de 18 km între municipiul Constanța și municipiul
Medgidia. Principala caracteristică din punctul de vedere al așezării și care oferă un mare
avantaj orașului Murfatlar îl constituie faptul că este așezat pe principalele artere de circulație
rutieră, cale ferată, navală și aeriană, care leagă întreaga țară și Europa de stațiunile de pe
litoral și de portul Constanța.
Turismul în acest oraş se doreşte a fi o componentă importantă a vieţii social-economice,
având ca axă principală obiective cultural-istorice recunoscute şi ocrotite de lege. Aici putem
vorbi

de
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existenţa ansamblului rupestru, format din şase bisericuţe, câteva încăperi, galerii şi morminte
creştine, toate cioplite în masivul de cretă.
De asemenea, la ieşirea din oraş, se află rezervaţia naturală „Fântâniţa” Murfatlar. Printre
obiectivele turistice ale oraşului Murfatlar se află Conacul lui Mihail Kogălniceanu
(monument istoric), astăzi grădiniţă, monumente şi ansambluri de artă, care punctează
momente sau evenimente însemnate din istoria oraşului.
Localitatea Murfatlar este renumită în întreaga ţară şi peste hotare prin apreciatele sale soiuri
de vin, obiective turistice ale oraşului fiind reprezentate

şi de crama şi complexul de

vinificaţie S.C „Murfatlar România” SA.

3.8.1. Structuri de primire turistică în orașul Murfatlar
Orașul Murfatlar, deși cu o istorie îndelungată și un renume bine stabilit de mii de ani, datorat
podgoriilor și vinurilor, este un oraș relativ tânăr în sectorul turistic. Potențialul mare pe care
îl are în atragerea turiștilor a fost conștientizat și asumat la nivel local în ultimii ani.
Odată cu reabilitarea resurselor turistice naturale și antropice și după diversificarea serviciilor
turistice oferite, afluxul de turiști veniți pe litoral și cazați în localitățile Zonei Metropolitane
Constanța a crescut din ce în ce mai mult. Acest lucru a dus la necesitatea dezvoltării pe
teritoriul orașului Murfatlar a unor structuri de primire turistică cu funcțiune de cazare care să
permită înnoptarea pe turiștilor.
În anul 2015, singura posibilitate de cazare a turiștilor a fost reprezentată de o pensiune care
dispune de 36 locuri de cazare.

3.8.2. Resurse turistice naturale în orașul Murfatlar
Resursele turistice naturale sunt cele care s-au păstrat de-a lungul anilor într-o formă sau alta,
puţin atinse de activităţile umane. Prin specificul, conţinutul şi valoarea lor, resursele turistice
naturale reprezintă pe de o parte, atracţii turistice pretabile pentru vizitare, iar pe de altă parte
ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă”, putând da naştere la
variate activităţi cu specific turistic.
Valorificarea adecvată a factorilor naturali enumeraţi mai jos concură la întrunirea condiţiilor
de odihnă şi recreere în zonă.
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Resurse turistice naturale în orașul Murfatlar:
• rezervaţia Fântâniţa – Murfatlar - rezervaţie naturală cu o suprafaţă de 82,74 ha, ce
adăposteşte specii de plante endemice sau rare, precum şi câteva plante extrem de rare pentru
alte regiuni ale României: migdalul pitic, cimbrul, bujorul de stepă etc. În pădure trăiesc
numeroase broaște țestoase.
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• Lacul de cretă
•

Dealurile

de

cretă

acoperite cu viță de vie podgoria

Murfatlar

este

așezată pe unul dintre cele
mai potrivite amplasamente
naturale,

în

sud-estul

României, între Dunăre și
Marea Neagră, în centrul Podișului Dobrogei.

3.8.3. Resurse turistice antropice în orașul Murfatlar
Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor tehnice,
culturale şi economice, cât şi elementele materiale şi spirituale tradiţionale ale oamenilor,
manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu natura. În activităţile
turistice, bunurile culturale sunt importante prin locul unde se găsesc, mijlocele artistice sau
tehnice utilizate de creatori, etapele de evoluţie ale civilizaţiei cărora le aparţin, curentele
artistice pe care le reprezintă.
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Resurse turistice antropice în orașul Murfatlar:
• Complexul Monastic Basarabi - monument istoric, aşezare călugărească rupestră ce datează
din sec. IX-X d.Hr., constituită dintr-o biserică cu compartimentare specific ortodoxă (altar,
naos, pronaos), o biserică cu plan de bazilică, două paraclise, şase cavouri şi mai multe galerii
de comunicaţie săpate în cretă. Este considerat culturii străvechi româneşti şi atestă influenţa
monahismului cappadocian
• Muzeul vinului - înființat în anul 1970, sub patronajul Muzeului de Istorie Națională și
Arheologie din Constanța. Exponatele de remarcabila valoare atesta practicarea viticulturii pe
teritoriul dobrogean de peste 2000 de ani.
• Conacul Mihail Kogălniceanu – construit la 1885, înconjurat de un parc în care se mai afla
postamentul troiței ridicată în 1943 în memoria celor căzuți pe front. Conacul lui Mihail
Kogălniceanu este înscris pe lista monumentelor istorice.
• Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” - a fost ctitorită în anul 1906, când neamul românesc
sărbătorea 40 de ani de domnie a Majestății Sale Carol I al României și alipirea Dobrogei la
țară mamă în urma războiului de independență din anul 1877.
• Podgoria Murfatlar - staţiune experimentală hortiviticolă cu o suprafaţă de 80 ha de viță de
vie selecționată, cu soiuri de calitate superioară: Pinot Griș, Chardonnay, Tămâioasă
românească, Cabernet etc.
• Croaziera cu vaporașul pe Canalul Dunăre - Marea Neagra, cu escala la debarcader si o
excursie pe ruta Constanta – Adamclisi; (turism itinerar)
• Vizite la Complexul rupestru Basarabi-Murfatlar;
• Degustare de vinuri la Stațiunea de cercetare si dezvoltare vini-viticola sau la Complexul de
vinificație „Murfatlar Romania”;
• Vizite complex de producție a vinului, al Muzeului vinului din cadrul Murfatlar (companie);
Turismul în orașul Murfatlar trebuie abordat în contextul resurselor turistice la nivelul Zonei
Metropolitane Constanța, precum și a județului Constanța și Tulcea. Împreună cu acestea
resursele orașului constituie o rețea turistică, o „masă critică” turistică atractivă, capabilă
să concureze ofertele turistice ale altor teritorii.
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3.9. Comuna Tuzla
Comuna Tuzla este situată în partea de sud-est a judeţului Constanţa, pe malul Mării Negre,
la 20 km distanţă de municipiul Constanţa şi la 20 km distanţă de Mangalia. La 3-4 km sudest de localitatea Tuzla, linia țărmului, aproape rectilinie, formează un puternic intrând in
mare, denumit Capul Tuzla. Pe faleza ce se înalta la 30 m deasupra nivelului marii se afla un
vechi far.
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Comuna are o economie echilibrată bazată pe agricultură, industrie, construcţii, pescuit,
piscicultură, comerţ și turism.
Aflată pe litoralul Marii Negre, Tuzla beneficiază de o plajă îngustă, sălbatică şi pitorească,
foarte căutată de cei care apreciază liniştea.
Tuzla a devenit un punct de atracţie major pentru amatorii de senzaţii tari deoarece pe
Aerodromul Tuzla se efectuează salturi cu paraşuta şi zboruri de agrement. De asemenea,
Aerodromul Tuzla este gazda Aero G.P-ului “Tuzla Fly In”, eveniment aviatic (echivalent al
formulei 1) care concentrează cei mai buni piloţi militari şi civili din ţară şi din străinătate
într-un remarcabil spectacol de acrobaţie.

3.9.1. Structuri de primire turistică în comuna Tuzla
În ultimii ani activitățile turistice au început să ia amploare pe teritoriul comunei Tuzla, prin
organizarea de expoziții, târguri, evenimente culturale, concerte. Cu toate acestea, din punctul
de vedere a capacității de cazare, comuna Tuzla este puțin dezvoltată, această cerere fiind
deservită de localitățile învecinate, membre ale Zonei Metropolitane Constanța
Conform datelor Institutului Național de Statistică, pe teritoriul unității administrativ
teritoriale comuna Tuzla exista în anul 2015 doar o structură de primire turistică care
găzduiește 34 locuri de cazare.
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Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati
Ani
Anul 2014
Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Numar
Numar
Numar
Total
1
1
Constanta
60721 TUZLA
Vile turistice
1
1
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica, judete si localitati
Ani
Anul 2014
Anul 2015
Tipuri de structuri de primire turistica
Judete
Localitati
UM: Locuri
Locuri
Locuri
Total
22
22
Constanta
60721 TUZLA
Vile turistice
22
22
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

3.9.2. Resurse turistice naturale în comuna Tuzla
Resursele turistice naturale sunt cele care s-au păstrat de-a lungul anilor într-o formă sau alta,
puţin atinse de activităţile umane. Prin specificul, conţinutul şi valoarea lor, resursele turistice
naturale reprezintă pe de o parte, atracţii turistice pretabile pentru vizitare, iar pe de altă parte
ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă”, putând da naştere la
variate activităţi cu specific turistic.
Valorificarea adecvată a factorilor naturali enumeraţi mai jos concură la întrunirea condiţiilor
de odihnă şi recreere în zonă.
Resurse turistice naturale în comuna Tuzla:
• plajă îngustă, sălbatică şi pitorească
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3.9.3. Resurse turistice antropice în comuna Tuzla
Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor tehnice,
culturale şi economice, cât şi elementele materiale şi spirituale tradiţionale ale oamenilor,
manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu natura. În activităţile
turistice, bunurile culturale sunt importante prin locul unde se găsesc, mijlocele artistice sau
tehnice utilizate de creatori, etapele de evoluţie ale civilizaţiei cărora le aparţin, curentele
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artistice pe care le reprezintă.
• Farul din Tuzla - ridicat în anul 1900, în timpul regelui Carol I, de către firma franceză
Barbier, Bernard & Turrene. La proiectarea farului a lucrat, în cadrul BTT, şi Anghel Saligny.
Dat în folosinţă în 1901,
el este cel mai vechi far
de pe ţărmul românesc
al Mării Negre aflat în
continuare în funcţiune.

• Aerodromul Tuzla se efectuează salturi cu paraşuta şi zboruri de agrement.
Turismul în comuna Tuzla trebuie abordat în contextul resurselor turistice la nivelul Zonei
Metropolitane Constanța, precum și a județului Constanța și Tulcea. Împreună cu acestea
resursele orașului constituie o rețea turistică, o „masă critică” turistică atractivă, capabilă
să concureze ofertele turistice ale altor teritorii.
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3.10. Resursele turistice ale județului Constanța
Resursele turistice ale Zonei Metropolitane Constanța capătă o și mai mare amploare
când sunt asociate cu resursele turistice ale întregului județ, la care turiștii au un acces facil și
rapid.
Multitudinea evenimentelor istorice care marchează această provincie și-au lăsat
amprenta prin numeroase mărturii arheologice și culturale. Prezența unor grupuri etnice
reprezentate de turci, tătari și greci explică existența unor obiective culturale deosebite.
Patrimoniul cultural al județului Constanța se identifică cu valoroase valori reprezentate de:
- Histria – ruine conservate ale templelor grecești din zona sacră, străzi pavate și
cartiere de locuințe sau ateliere, mai ales romane, băi, bazilici civile și creștine și, în centrul
orașului, una dintre cele mai mari bazilici creștine
din regiune, datând din secolul VI p Chr.
- Vestigiile de la Adamclisi – Tropaeum

Traiani,

monument

triumfal

ridicat de împăratul Traian în
anul 109 î Chr. Tumulul funerar
și

altarul

descoperite

funerar,
de

ruinele

arheologi

ale

orașului antic cu același nume din
secolele I – VI sunt parțial
restaurate și conservate, străzi pavate, cu sistem de canalizare, ziduri de apărare cu 22 de
tunuri și patru porți, patru bazilici paleocreștine din secolele IV – VI
- Ruinele orășelului antic roman Halmyris (secolele I – VI) de la Murighiol – locul
de sacrificiu de la începuturile creștinismului al martirilor Epictet și Astion. Prezintă un zid de
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apărare masiv cu turnuri și porți, băi romane, bazilică paleocreștină cu criptă pentru moaște de
martiri
- Parcuiul lui Soare – ruinele unei cetăți bizantine din secolele X – XIII, situată pe o
insulă ruptă în mare parte de Dunăre; se poate observa o poartă cu amenajare portuară și o
parte din incintă
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- Dinogeția – așezarea getică suprapusă de una romană, din care se păstrează foarte
bine zidul masiv de apărare cu 14 tunuri, parțial restaurat, stradele și ruinele unor clădiri
interioare ca edificiul comandamentului și casa romană a comandantului, o bazilică
paleocreștină și, în exterior, către sud, ruinele băilor romane; descoperirilor romane ce datează
din secolele I – VI li se adaugă cele bizantine din secolele X – XII
- Basilica de la Niculițel – așezată la 15 km de Isaccea, a fost construită în timpul
împăratului Valenus în anul 370 î Chr și este un unicat arhitectonic în Europa
- Callatis, cu o vechime de peste 2000 de ani, actual municipiul Mangalia Localitatea este si
stațiune balneoclimaterica permanenta, aflându-se pe aceeași latitudine cu localități precum
Nisa, Monaco, San Remo. Numele ”Mangalia” deriva din bizantinul „Pangalia” si înseamnă
cea mai frumoasa. Orașul - cetate antica - este si un punct de atracție istoric, datorita
vestigiilor sale: Bazilica de tip sirian, descoperita in 1959, necropola romano-bizantina,
ruinele cetății Callatis ( sec. VII i Hr.), geamia Esmahan Sultan ( sec. VII i. Hr.), Muzeul de
arheologie „Callatis” adăpostește, de asemenea, o importanta colecție de amfore si sculpturi,
precum si fragmente de sarcofage din epoca elenistica.
- Herghelia de la Mangalia ( 3 km. distanta la nord de municipiul Mangalia) - centru hipic și
de agrement unde pot fi admirate exemplare de cai arabi si pur sânge arab și se poate iniția
arta echitației.
- Localitatea Limanu, aflata la 9 km. sud de Mangalia, Pestera Limanu, declarata rezervație
speologica
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- Municipiul Medgidia - poate fii vizitat Muzeul de Arta, care prin lucrările sale expuse,
realizează o trecere in revista a peisajului dobrogean și prezintă lucrările renumitului artist
Lucian Grigorescu, născut in acest oraș.
- Castrul roman de la Mircea Vodă
- Necropola feudală de la Castelu
- Cernavoda - localitate bogata in vestigii istorice. Întemeiat de geto-daci, orașul este
menționat pentru prima data sub numele de Axiopolis de către geograful Ptolomeu. Aici au
fost făcute primele descoperiri importante privind comuna primitiva, si anume celebrele
statuete de lut din epoca neolitica „Gânditorul de la Cernavoda” si

„Femeia Șezând”,

aparținând culturii Hamangia. Dezvoltarea orașului a fost mult influențata de construcția
podului peste Dunăre, in perioada 1890-1895 de către marele inginer roman Anghel Saligny.
- orașul Hârșova - cunoscut din antichitate sub numele de Carsium; cetatea a fost întemeiata
in timpul împăratului Traian, in anul 103 d.Hr.. Din cetatea romana Carsium, declarata
rezervație arheologica se mai vad in prezent temeliile a doua ziduri. Nu departe de oraș se afla
rezervația geologica „Canaralele de la Hârșova”, un complex de calcare sub forma unor stânci
impunătoare.
Resursele existente in acest județ, sunt foarte numeroase, variate si valoroase, o parte
din ele sunt cele mai vechi resurse găsite pe teritoriul țării noastre, de aceea, in concluzie se
poate afirma ca, turismul cultural din aceasta zonă este un produs turistic foarte important
pentru valorificarea turistică a Zonei Metropolitane Constanța.

De asemenea, traseele turistice în județul Constanța au un potențial turistic foarte pentru
valorificarea turistică a Zonei Metropolitane Constanța. Dintre cele deja practicate de
operatori amintim:
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1. Constanta – Adamclisi - Pestera Sfantul Andrei - Manastirea Dervent
Traversează valea Carasu, trece pe lângă Valul lui Traian, unul din cele trei valuri de
apărare construite in epoca feudala in aceasta zona, pâna la Basarabi. Este o zona cu o variata
oferta: turiștii pot degusta vinurile din Podgoria Murfatlar, renumite in întreaga lume. La 24
km. de Constanta, Murfatlar se bucura de un climat generos, care face posibila producția unor
soiuri remarcabile de vinuri - Chardoney, Pinot Gris, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Muscat
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Otonel, Traminier, Riesling Italian. Amplasat in mijlocul viilor, intr-un superb cadru natural,
punctul turistic al Podgoriei oferă turiștilor momente de neuitat. Degustarea vinurilor si a
mâncărurilor tradiționale este asociata programelor artistice care reunesc interpreți de muzica
populara din Dobrogea.
Cei interesați vizita Rezervația naturala „Fantanita-Murfatlar”. Ansamblul rupestru de
la Basarabi, un important monument arheologic ce atesta prezenta creștinismului in Dobrogea
încă din cele mai vechi timpuri. Ansamblul este format din bisericuțe si cripte sapate in creta
in secolele IX-XI d. Hr., fiind remarcabile prin multitudinea de inscripții cu caractere gotice,
germanice, grecești, slavone care atesta faptul ca alături de populația autohtona trăiau si alte
populații creștine.
Cel mai important monument istoric in cadrul acestui traseu este Monumentul
„Tropaeum Traiani” de la Adamclisi. Monumentul a fost ridicat intre anii 106-109 d.Hr. la
comanda împăratului Traian pentru a celebra victoria romanilor asupra dacilor, rămânând in
istorie ca una dintre cele mai sângeroase batalii.
Restaurat in întregime in anii 1970, monumentul se aseamănă foarte bine Columnei lui
Traian de la Roma, istoricii presupunând ca ele au fost realizate de același arhitect – Apolodor
din Damasc. Considerat „cronica in piatra” a identității poporului roman, monumentul de la
Adamclisi rămâne una dintre cele mai importante marturii ale istoriei neamului romanesc ce
dăinuie peste veacuri. Cuvintele de pe altarul funerar din apropiere sunt edificatoare: „In
amintirea bărbaților prea viteji, care luptând pentru patrie, in războiul cu dacii, s-au culcat
intru moarte”.
Satul Adamclisi adăpostește Muzeul monumentului, unde sunt reunite obiecte variate,
provenite din săpăturile efectuate de-a lungul timpului. Tot in aceeași zona se afla si ruinele
Cetății „Tropaeum Traiani”, construita odată cu monumentul.
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Traseul se continua spre Ostrov, soseaua serpuieste printre dealuri acoperite de
plantatii de vita de vie, trecand dupa localitatea Baneasa pe langa rezervatia naturala Canaraua
Fetii, deosebita prin aspectul sau de canion, cu pereti calcarosi, adapostind specii rare de flora
si fauna (se remarca vulturul egiptean si broasca testoasa).
In dreptul localitatii Ion Corvin, drumul se indreapta catre o padure de tei, care, inca
de la intrare, ii inconjoara pe cei veniti cu aerul misterios al locurilor pe care le adaposteste. In
inima muntelui, ascunsa de ochii lumii, se afla Pestera Sfantului Apostol Andrei, locul in care
a sihastrit Sfantul Apostol Andrei, fratele lui Simion Petru. Documentele istorice spun ca
Sfantul Andrei a ajuns in Dobrogea in jurul anului 60 d.Hr., impreuna cu ucenicii sai si-a
facut in stanca chilie si biserica. Considerata primul lacas de cult din Romania, pestera este
locul din care Apostolul Andrei a raspandit crestinismul catre romani. In apropierea ei se
gasesc si izvoarele cu apa cu care erau botezati stramosii nostri. Sfintita in 1942, pestera a
fost amenajata si a constituit pana la cel de-al II-lea razboi mondial locul a numeroase slujbe
religioase. Reactivarea manastirii a avut loc dupa 1990, importanta acestui loc considerat
sfant, facator de minuni, fiind din nou recunoscuta.
Intorcandu-ne in localitatea Ion Corvin, traseul se continua spre localitatea Baneasa,
lasa in urma valea Dunarii intesata de ostroave si ajunge la Manastirea Dervent, unul dintre
lacasurile religioase renumite ale Dobrogei. Este un alt loc in care a propovaduit Sfantul
Apostol Andrei. Denumirea de „Dervent”, care inseamna „lagar” i-a fost data datorita faptului
ca pe acele locuri exista o garnizoana a romanilor.
Manastirea atrage mii de oameni datorita minunilor care se spune ca se petrec aici.
Astfel, istoria locului spune ca aici au fost decapitati trei ucenici ai apostolului, pe locul
executiei crescand trei cruci facatoare de minuni, la care oamenii vin sa-si caute alinare. Alte
doua puncte de atractie ale manastirii sunt icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului,
precum si un „izvor al tamaduirii”, din care, spune legenda, curge o apa cu puteri miraculoase.
Traseul se termina cu centrul arheologic Pacuiu lui Soare, care reprezinta o zona cu
importante marturii arheologice, incepand din timpul daco-getilor, epoca feudalismului pana
in timpul dominatiei otomane.
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2. Constanta-Cheile Dobrogei
Desi un traseu scurt, este deosebit de pitoresc, strabatand valea raului Casimcea,
impresionand prin frumusetea peisajelor - dealuri carstice cu pesteri numeroase, cu o vegetatie
si fauna specific de stepa.
Incepand cu localitatea Mihail Kogalniceanu, unde se afla si aeroportul international
cu acelasi nume, de-a lungul soselei pana in localitatea Casimcea, se desfasoara frumoasele
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Chei ale Dobrogei, cu rezervatii care impresioneaza prin varietatea vegetatiei si faunei.
Localitatea Targusor adaposteste rezervatia „Gura Dobrogei”, un obiectiv important din punct
de vedere geologic, biologic si speologic. Peisajele sunt de o frumusete rara - santuri naturale
si chei brazdeaza malurile abrupte ale vaii, pesteri sapate in calcar, precum „La Adam” si
„Pestera Liliecilor” cu specii de plante deosebite, dar si descoperiri arheologice importante,
care atesta prezenta vietii omenesti pe aceste meleaguri din timpuri foarte indepartate, inca
din paleoliticul mijlociu (100.000-35.000 i.Hr.). Masivul Cheia isi desfasoara cheile pe o
lungime de 1,5 km. din localitatea cu acelasi nume pana la Casimcea. Rezervatia este formata
din calcare din perioada jurasicului, aici gasindu-se o fauna si flora de interes deosebit.
Alaturi de frumusetile naturale, zona este presarata si cu numeroase urme arheologice,
in special gasite in pesterile presarate de-a lungul Cheilor Dobrogei - resturi de unelte, vanat
si chiar urme osteologice ale tipului de oameni care populau aceasta zona in epoca preistorica.
Traseul se termina cu localitatea Pantelimon. Din Targusor drumul duce spre ruinele
cetatii Ulmetum, unde istoricul Vasile Parvan a descoperit o serie de materiale arheologice
datand din secolul al II-lea d. Hr.
3. Constanta- Cetatea Histria
Acest traseu strabate Podisul Casimcei, trecand pe langa lagune si limane fluviomaritime, ceea ce ii confera un farmec deosebit. Retine atentia in mijlocul unui peisaj aparte
Lacul Tasaul care pe o suprafata de peste 1.000 ha se intinde pana in apropierea marii.
Trecand de comuna Tariverde, un loc care merita vazut sunt „Baile Nuntasi”. Plajele intinse,
precum si namolul lacului Nuntasi, cu un continut ridicat de saruri minerale au dus la
amenajarea unui stabiliment balnear in aceasta zona, cu multe atractii turistice - pescuit,
vanatoare, plimbari cu ambarcatiuni pescaresti.
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Drumul se continua spre Istria, unde, pe malul unui golf linistit, se afla ruinele cetatii
Histria, cel mai vechi oras din tara noastra. Pe malul lacului Sinoe, in partea nordica a actualei
peninsule Istria, s-a ridicat in urma cu peste doua mii sase sute de ani vestitul oras Histria,
intemeiat de navigatorii si negustorii greci, care s-au asezat in ospitalierul golf de odinioara,
cu scopul de a face comert cu bastinasii geto-daci. Uleiul de masline, vinurile, obiectele de
podoaba grecesti erau schimbate pe granele, mierea, ceara de albine, pieile de vita, pestele
sarat, faclele din rasina pinilor ce existau odata pe aici, oferite de triburile locale. Histria
(Istria in limba greaca - denumire luatǎ de la fluviul Istros = Dunarea) prospera si se dezvolta
timp de opt secole. Asezarea, inconjurata de un puternic zid de aparare, era alimentata cu apa
prin conducte lungi de peste 20 km; strazile erau pavate cu piatra, iar institutiile de educatie
fizicǎ = gymnasion si cele cultural-artistice = museion cunosteau forfota obisnuita locurilor de
acest fel. Intre secolele I si al III-lea e.n. se instaureaza puterea romana pe meleagurile
Dobrogei de azi. In aceasta perioada, in oras se construiesc temple inchinate zeitatilor romane,
terme (bai publice), cartiere ale cetatenilor bogati cu case frumoase. Dar golful Halmyris,
unde era asezat orasul a inceput sa se impotmoleasca, nisipul inchizand iesirea la Marea
Neagra. Cu tot neajunsul creat de lipsa posibilitatilor de a mai face lesnicios negot pe mare,
orasul cetate si-a mai prelungit existenta pana in secolul al VI-lea. Cumplita invazie a
avarilor, care distrug aproape in intregime cetatea, obliga pe locuitori s-o paraseasca in
cautarea unui loc mai ferit de primejdii. Incet, incet, Histria, a carei viata mai palpaie ca o
firava lumina se ruineaza; uitarea ii ingroapa si numele si locul.
Dupa descoperirea ruinelor in 1914, numeroase campanii de cercetari arheologice au
scos la iveala vestigiile Histriei si au permis totodata degajarea unei parti din cetate pentru a
face posibila vizitarea acesteia. Pavajul cu dale mari de piatra al cetatii ne poarta pasii printre
ruinele cartierelor de altadata ale Histriei, din care sunt vizibile in prezent bucati de ziduri,
fragmente de coloane, socluri inscriptionate, urmele binecunoscutelor terme, pavate cu
mozaic, temeliile de calcar ale unui templu inchinat lui Zeus sau Afroditei, toate amintind de
orasul infloritor si prosper din antichitate.
Nu departe de cetate se afla amenajat muzeul cetatii, in care de-a lungul timpului au
fost reunite documentele arheologice cele mai importante provenite de la Histria - amfore
grecesti, inscriptii in limba latina, obiecte de podoaba, unelte si arme datand din epoca elena,
apoi romana si romano-bizantina.
In apropierea cetatii Histria se afla unul dintre cele mai frumoase ansamble lagunare
din tara - Complexul Razelm - Sinoe. Peisajele din aceasta zona sunt de o rara frumusete,
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lacurile comunicand cu Marea Neagra prin Gura Portitei, un loc de mare incantare pentru
turisti.
4. Constanta - Mangalia, Tur De Litoral
Nota caracteristica a spatiului constantean este data de litoralul Marii Negre, „un pamant al
fagaduintei”, ce se intinde in judetul Constanta pe o suprafata de 100 km.( din totalul de 244
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km. ce formeaza iesirea la mare a Romaniei). Intre Mamaia si Mangalia se intinde parca un
singur oras, o complexa statiune, adaugind splendorii sale contemporane acea captivanta
metamorfoza a varstelor traite. De-a lungul coastei, un spatiu de o calitate exceptionala
etaleaza o salba de statiuni care raspund tuturor varstelor si gusturilor.
Acest traseu este un prilej de a cunoaste litoralul romanesc, locurile sale de tratament,
dar si posibilitatile de distractie. Turul de litoral cuprinde o incursiune de o zi de-a lungul
tarmului romanesc al Marii Negre prin statiuni, incepand cu Eforie Nord, Eforie Sud, Olimp,
Neptun, Venus, Jupiter, Saturn pana la Mangalia, fiecare cu farmecul sau specific.

Pe

parcursul excursiei turistii pot servi pranzul pe terasa unuia dintre multele restaurante din
statiuni sau ca alternativa se poate lua vaporasul pe lacul Siutghiol din Mamaia, unde pot
gusta preparate cu specific pescaresc. Nu in ultimul rand, acest traseu include turul orasului
Constanta, vizitandu-se Acvariul si Delfinariul, precum si zona peninsulara a orasului, unde se
afla Muzeul National de Istorie si Arheologie si monumentele antice – Edificiul Roman cu
Mozaic, termele romane sau ruinele cetatii Tomis. Specificul acestui univers pitoresc este dat
de impletirea unei multitudini de factori (ambianta deosebit de agreabila, eleganta si distinctia
hotelurilor, posibilitati diverse de agrement, factori curativi naturali) ce transforma statiunile
in adevărate oaze de relaxare si sănătate.
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4. Analiza SWOT
Turism
S
Deschiderea la Marea Neagră

W
Gradul de eroziune al plajelor

Accesibilitatea zonelor turistice, căi de acces moderne

Slaba marcare a punctelor culturale

(autostrăzi, drumuri naţionale, căi ferate, aeroport

Inexistenţa punctelor de informare care să ofere detalii

internațional) conectate la principalele coridoare de

despre muzee sau de patrimoniu

transport european
Poziţionare geografică favorabilă dezvoltării unor produse
turistice noi (turismul itinerar, turismul de croazieră,
turismul de afaceri, turismul cultural și ecologic etc.)
Tradiţie deosebită în activităţile cu caracter turistic (peste
100 de ani)
Clima temperat–continentală permite desfăşurarea unui
turism de litoral din primăvară până în toamnă
Plaje întinse cu nisip fin și auriu amenajate în scop turistic
Importante rezerve naturale de nămol sapropelic şi locuri
de îmbăiere pentru tratarea afecţiunilor
Capacitate de cazare ridicată, aflată în plină extindere la
nivel naţional, locul 1 pe ţară)

Întreţinerea precară a obiectivelor de patrimoniu
datorită lipsei fondurilor
Insuficienta aspectare a facilităţilor de transport în
comun în zonele turistice
Reţea utilitară învechită
Salarizare mică a personalului din turism

şi

insuficienţa resurselor umane
Capacitatea organizaţională a instituţiilor statului şi
administraţiei locale de a gestiona strategii departe de a
fi operativă pe termen lung
Infrastructură

slab

dezvoltată

pentru

susținerea

turismului de afaceri (săli de conferinţe, dotări, etc)
Infrastructură

slab

dezvoltată

pentru

susținerea

Existenţa în Zona Metropolitana Constanta a unui

turismului de croazieră (puține porturi turistice şi de

patrimoniu cultural de excepţie şi vestigii arheologice de

agrement)

peste 2 000 ani

Unii agenţi economici practică preţuri ridicate care

Resurse umane calificate peste medie şi cu abilităţi

descurajează venirea turiştilor străini, aceştia având

lingvistice şi cu experienţă în domeniul turistic

posibilitatea să aleagă din piaţă destinaţii turistice mai

Serviciu modern de salvamar şi alte servicii specializate

avantajoase sub aspectul raportului calitate/preţ

destinate siguranţei şi protecţiei turiştilor, ceea ce a

Potenţial turistic foarte ridicat şi insuficient valorificat

condus la cvasieradicarea infracţionalităţii în zonă
Existenţa unor pachete de servicii adaptate în funcţie de
tipul de turism practicat
Organizarea unor festivaluri, târguri de bunuri şi servicii
Apariţia unor produse turistice noi, inedite pentru această
regiune (Aqua Magic, Telegondola, autobuze turistice,
decorarea staţiunii Mamaia cu palmieri exotici, fântâni
arteziene, amenajarea unor piaţete moderne unde au loc

Supra-aglomerarea staţiunii Mamaia în perioada de
vârf a sezonului estival şi în weekend-uri
Lipsa unor produse turistice permanente
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diferite manifestări artistice, cazinouri şi parcuri de
distracţii)
Teren

agricol

fertil,

pretabil

pentru

dezvoltarea

activităţilor de agroturism
O

T

Poziţionarea geografică și resursele naturale ale zonei
Prezenţa pe piaţa locală a unor touroperatori de anvergură
internaţională (TUI, Neckerman, MSC etc.)
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Vecinătatea Deltei, a munţilor Măcin, a mânăstirilor din
nordul Dobrogei, potenţialul agrozootehnic al regiunii şi

Concurenţa exercitată pe piaţa regională a turismului şi
capacitatea scăzută a agenţilor economici locali de a se
adapta la o piaţă concurenţială unică
Scăderea interesului turiştilor români pentru produsele
turistice autohtone

valenţele etnofolclorice ale localităţilor rurale, reprezintă

Fenomenul de eroziune a plajelor şi a falezei poate

un suport important pentru dezvoltarea turismului în

afecta pe termen lung dezvoltarea activităţilor turistice

general şi a turismului de itinerar în special

în această zonă

Includerea Constanței în circuitul curent al croazierelor

Vecinătatea platformelor industriale şi a portului

turistice
Dezvoltarea economică a zonei costiere generează o
circulaţie benefică turismului de afaceri
Interesul deosebit al autorităţilor publice locale şi al
cetăţenilor pentru dezvoltarea sectorului turistic
Accesul la fondurile europene oferă posibilitatea atragerii
de finanţări pentru diverse proiecte de promovare și
dezvoltare a turismului
Participarea

la

reţele

internaţionale,

gen

Reţeaua

Universităţilor de la Marea Neagră, Organizaţia de
Cooperare la Marea Neagră care aduc în conştiinţa
publică internaţională patrimoniul Zonei Metropolitane
Constanţa
Obţinerea de finanţări europene pentru programe de
calificare şi instruire a personalului din turism
Existenţa și promovarea unui cadru legislativ care
reglementează și încurajează activitatea de turism
Stabilirea unor strategii naţionale de dezvoltare a
turismului
Obţinerea pe scară largă a unor standarde de calitate
internaţională pentru unităţile din turism

comercial constituie un factor important de risc ce
contribuie la degradarea mediului şi generează
poluarea continuă a aerului şi a apei, amputând astfel
din potenţialul turistic al zonei
Absenţa unor politici şi strategii coerente de dezvoltare
integrată a zonei costiere (infrastructură şi echipare
tehnico-edilitară, protecţia şi reabilitarea mediului
natural

şi

construit

etc.)

descurajează

anumiţi

investitori străini care doresc să investească în sectorul
turistic din această zonă
Competiţia cu zonele de litoral din Bulgaria pot
micşora

numărul de

turişti ce

vizitează

Zona

Metropolitană Constanţa
Lipsa cadrului legislativ privind expropierile sau
modificările permanente pot duce la imposibilitatea de
realizare a noilor investiţii în infrastructură
Migraţia personalului calificat din turism în diverse ţări
din Uniunea Europeană
Lipsa de reprezentativitate a organizaţiilor patronale
din turism care să convingă autoritățile publice centrale
să

aloce

resurse

financiare

dezvoltarea turismului de litoral

substanţiale

pentru
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5. Viziune si sțrațegie de dezvolțare a
țurismului la nivelul Polului de Cresțere
Consțanța
Viziunea de dezvoltare a turismului la nivelul Polului de Creștere Constanța are în
vedere impunerea Zonei Metropolitane Constanța ca principal reper turistic al regiunii extinse
și al țării, prin fructificarea patrimoniului său natural si cultural de excepție de care dispune.
Fiind și în prezent apreciată ca o destinație turistică de calitate care în general
corespunde standardelor Uniunii Europene în ceea ce privește furnizarea produselor si
serviciilor turistice, Zona Metropolitană Constanța dispune de resurse importante în acest
domeniu încă insuficient exploatate.
În afara cadrului natural și a patrimoniului cultural de care dispune, la nivelul Polului
de Creștere Constanța regăsim și o importantă resursă umană și investițională în domeniul
turismului. Peste 35.000 de persoane lucrează în acest domeniu, iar fructificarea și pe viitor a
tradiției și potențialului existent în domeniul turismului trebuie să reprezinte și pe viitor un
deziderat important atât pentru autoritățile publice, cât și pentru mediul de afaceri.
Efectul multiplicator generat de turism, la nivelul economiei locale, este evident și în
prezent și trebuie și pe viitor stimulat, prin promovarea și susținerea investițiilor și a
antreprenoriatului în domenii conexe turismului, cum ar fi industria alimentară, transportul,
construcțiile, industria mobilei etc.
Strategia de dezvoltare la nivelul Polului de Creștere Constanța are în vedere pe viitor
încurajarea turismului de sejur și promovarea destinației la nivel internațional, numărul
turiștilor străini care vizitează zona fiind în creștere. De asemenea, diversificarea ofertei
turistice și îmbinarea diverselor atracții, naturale, antropice și culturale reprezintă o țintă în
perioada următoare.
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Obiective


Crearea unei imagini nuanțate atât la nivel intern cât si la nivel extern privind
avantajele Zonei Metropolitane Constanța ca destinație turistică și imaginea mărcii
sale turistice



Dezvoltarea durabilă a turismului într-o manieră în care bogățiile sale de mediu,
culturale si de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent si păstrate pentru
generațiile viitoare
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Recunoașterea turismului ca factor cheie în cadrul economiei locale și ca un generator
de noi locuri de muncă



Dezvoltarea si implementarea anuală a planurilor de marketing a destinației turistice
prin colaborarea dintre sectorul public și cel privat, vizând toate piețele principale cu
potențial pentru Polul de Creștere Constanța



Încurajarea autorităților locale în dezvoltarea strategiilor și a planurilor integrate de
dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor elementelor de infrastructură pentru a evita
dezvoltarea lipsită de coordonare



Dezvoltarea sistemului de educație prevocațională, vocațională și de formare și
pregătire continuă pentru sectorul turistic și hotelier astfel încât programa să includă
satisfacerea necesităților pieței și asigurarea calificării unui număr de personal
suficient pentru a respecta criteriile de angajare și pentru a asigura necesarul de forță
de muncă în acest domeniu



Dezvoltarea turismului balnear



Dezvoltarea turismului cultural



Dezvoltarea turismului nautic și de croazieră



Dezvoltarea turismului de afaceri



Dezvoltarea ecoturismului
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6. Propuneri de masuri si ințervenții
privind dezvolțarea țurismului si
valorificarea pațrimoniului culțural.
Lisța oriențațiva de proiecțe
În baza analizei situației actuale în domeniul turismului și în urma procesului de
consultare a actorilor cheie la nivel local, prin intermediul întâlnirilor și a discuțiilor purate pe
parcursul elaborării studiului, a reieșit necesitatea derulării unor intervenții care să favorizeze
dezvoltarea turismului la nivelul Polului de Creștere Constanța, favorizând astfel dezvoltarea
durabilă a Zonei Metropolitane Constanța.
Principalele măsuri propuse au în vedere dezvoltarea infrastructurii. Atât a
infrastructurii de cazare, agemenent/divertisment și a celei care asigură prestarea unor
servcicii turistice de calitate (aparatură, echipamente, amenajări etc.), cât și a infrastructurii
edilitare generale (drumuri, căi de acces, parcări, alimentare cu apă, canalizare, iluminat
public, spații verzi etc.).
De asemenea, având în vedere bogatul patrimoniu cultural existent la nivelul Polului
de Creștere Constanța, valorificarea mai bună a acestuia, prin realizarea unor proiecte de
restaurare/reailitare a obiectivelor de patrimoniu de importanță națională și locală, se
regăsește în propunerile de măsuri dedicate dezvoltării turismului în Zona Metropolitană
Constanța.
Un alt aspect avut în vedere la nivelul pachetului de măsuri și intervenții îl reprezintă
promovarea, informarea și marketingul care se realizează printr-o serie de proiecte ”soft”
dedicate acestui tip de obiectiv.
Prezentăm mai jos lista de proiecte prioritare în domeniul turismului propuse în
vederea implementării în intervalul 2016 – 2022. Majoritatea acestor proiecte și intervenții
sunt eligibile a fi finanțate în cadrul diverselor programe operaționale, în special a
Programului Operațional Regional 2014 – 2020.
Chiar dacă prezentul studiu nu propune și un pachet de proiecte și investiții private în
domeniul turismului, interesul mediului de afaceri de a investi în facilitățile de cazare și
agrement există și este consecvent, dar de cele mai multe ori este stimulat ori condiționat de
investițiile publice în infrastructura edilitară, logistică sau suport.
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Nr.
Crt
1
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Lista de proiecte prioritare în domeniul turismului propuse în vederea implementării în
intervalul 2016 – 2022
Titlu proiect

Sursa finanțare

Valoare
estimativă (lei)

Municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia
Rețea pietonala si piste de biciclete in
Fonduri Europene 27.000.000,00
zona centrala (se vor reabilita trotuarele si (POR)/
se vor crea/delimita spatii pentru piste de
IFI’s/
biciclete)
Fonduri locale

Perioada de
implementa
re
2016-2020

2

Rețea pietonala si piste de biciclete in
centrul istoric (se vor reabilita trotuarele si
se vor crea/delimita spatii pt piste de
biciclete)

Fonduri Europene
(POR)/
IFI’s/
Fonduri locale

27.000.000,00

2016-2020

3

Riviera Tomis- accesibilizarea zonei de
coastă între centrul oraṣului și stațiunea
Mamaia prin realizarea unei căi de rulare
auto, pistă bicicliṣti, trotuare ṣi artere de
descărcare. Proiectul se poate realiza în
etape, pe tronsoane.

Fonduri Europene
(POR)/
IFI’s/
Fonduri locale

202.500.000,00

2016-2025

4

Stațiunea Mamaia - reabilitare si
imbunatatire condiții de circulație pentru
autobuze, biciclete si pietoni (se vor
reabilita trotuare, se vor delimita/realiza
benzi dedicate pentru transportul public si
pentru pistele de biciclete pe o lungime de
6 km, se vor optimiza 8 intersecții).
Proiectul se poate realiza în etape, pe
tronsoane.

Fonduri Europene
(POR)/
IFI’s/
Fonduri locale

33.750.000,00

2016-2020

5

Parcări Mamaia

Fonduri Europene
(POR)/
IFI’s/
Fonduri locale

83.722.500,00

2016-2020

6

Monitorizarea traficului la accesul la
aeroport

135.000,00

2016-2025

7

Amenajarea integrată a zonei de acces în
Portul Turistic Tomis și Plaja Modern

POR

42.582.178,12

2016-2020

8

Reabilitarea şi restaurarea ansamblului
Bisericii Greceşti
Reabilitarea şi restaurarea ansamblului
Catedralei Ortodoxe şi a Palatului
Arhiepiscopal

POR Axa 5

6.900.000,00

2016-2020

POR Axa 5

6.500.000,00

2016-2020

Reabilitarea şi restaurarea ansamblului
Moscheii Carol I

POR Axa 5

6.000.000,00

2016-2020

9

10
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11

Reabilitarea şi restaurarea ansamblului
Bisericii Bulgăreşti Sf. Nicolae

POR Axa 5

6.000.000,00

2016-2020

12

Reabilitarea şi restaurarea Ansamblului
Bisericii Armeneşti

POR Axa 5

5.200.000,00

2016-2020

13

Reconstrucţie Sinagogă

POR Axa 5

16.000.000,00

2016-2020

14

Construirea unei parcări multietajate în
zona Bulevardul Marinarilor-Poarta II

Buget Local/POR

28.000.000,00

2016-2020

15

Mamaia Teleschi - Realizarea unei
instalaţii de agrement nautic pe lacul
Siutghiol
Mamaia Port-Pasarela si port de agrement
Cazino Mamaia

Buget Local/POR

6.913.336,00

2016-2020

POR

39.865.000,00

2016-2020

17
18

Telegondola II
Construire parcare multietajată zona
Aquamagic

POR
Buget Local/POR

12.000.000,00
20.000.000,00

2016-2020
2016-2020

19

Reabilitarea complexului de clădiri
Cazino-Mamaia

Buget Local /
Alte surse

4.600.000,00

2016-2020

20

Debarcader Tăbăcărie

Buget Local/POR

3.600.000,00

2016-2020

21

Diversificarea activităţilor de agrement în
Parcul Tăbăcărie

POR

37.353.041,81

2016-2020

22

Reabilitarea şi extinderea spaţiilor verzi
din zona Tomis I-etapa II

1.522.799,00

2016-2020

23
24

Amenajare parc nou - Parcul Aurel Vlaicu
Amenajare parc nou - Parcul Carol I

2.003.988,00
1.981.887,00

2016-2020
2016-2020

25

Consolidare și restaurare Cazino
Constanța
Reabilitarea şi punerea în valoare a
Termelor Romane
Reabilitarea şi restaurarea ansamblului
Edificiu Roman cu Mozaic

39.229.000,00

2015-2018

POR Axa 5.1

4.000.000,00

2016-2020

POR Axa 5.1

6.247.500,00

2016-2020

16

26
27
28

Restaurarea fântânii antice din parcul
Tribunalului Constanța

POR

3.800.000,00

2016-2020

29

Conservarea şi protejarea Ansamblului
Rupestru Murfatlar

POR

16.000.000,00

2016-2020

30

Croaziera la Marea Neagră

688.615,20

2016-2020

31

Tradiţii culturale la Marea Neagră

Programul
Operaţional
comun „Bazinul
Mării Negre”
2014 - 2020
Programul
Operaţional
comun „Bazinul
Mării Negre”
2014 - 2020

249.860,00

2016-2020
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32

Creșterea eficienței energetice a
imobilului Teatrului de Stat Constanța

POR Axa 3.1

33
34

Reabilitare Casa Căsătoriilor
Reabilitare și consolidare Muzeul de
Istorie Naturală și Arheologie
Reabilitare și consolidare Muzeul de Artă
Populară

POR Axa 5.1
POR Axa 5.1
POR Axa 5.1

2016-2020

36
37

Muzeul Marinei
Creșterea eficienței energetice a
imobilului Muzeului de Artă Constanța

POR Axa 3.1

2016-2020
2016-2020

38
39

Casa memorială „Ion Jalea”
Creșterea eficienței energetice a
imobilului Teatrului de Operă și Balet
„Oleg Danovski”
Farul Genovez
Geamia Hunchiar
Teatrul Elpis – teatru de copii și tineret
Basilica Sf. Anton
Dig Cazino și pasarelă sezonieră
Identificare bariere culturale
Orchestra „Mării Negre”

35
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40
41
42
43
44
45
46

47
48
49

50
51

Cetatea Tomis
Creșterea eficienței energetice a
imobilului Bisericii Sf. Gheorghe (str. N.
Iorga)
Creșterea eficienței energetice a
imobilului Bisericii Adormirea Maicii
Domnului 2 (zona Centru comercial
Tomis)
Creșterea eficienței energetice a
imobilului Bisericii Sf. Constantin și
Elena
Parc Tăbăcărie

6.750.000,00

2016-2018

22.500.000,00

2016-2020
2016-2020

6.750.000,00

2016-2020
2016-2020

POR Axa 3.1

2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020

POR Axa 5
POR Axa 3.1 /5.1
POR Axa 5

Programul
Interreg V-A
Romania-Bulgaria
2014-2020, Axa
2.1
POR Axa 5.1
POR 3.1

2016-2020
2016-2020

POR 3.1

2016-2020

POR 3.1

2016-2020

AFM/
Buget local

2016-2020

52

Conservarea, protejarea și punerea în
valoare a Mormântului Hypogeu - zona
„Zorile

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

13.500.000,00

2016-2020

53

Reabilitare, modernizare și dotare a
Mormântului Hypogeu - zona „Zorile

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

13.500.000,00

2016-2020
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54

Oceanariu

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

22.500.000,00

2016-2020

55

Reabilitare și dotare a Teatrului de Stat
Constanța

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

6.750.000,00

2016-2020

56

Reabilitare și dotare a Teatrului Soveja, a
grădinilor de vară și a cinematografelor în
aer liber

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

11.250.000,00

2016-2020

113
57

Asigurarea eficienței energetice a
Teatrului de copii și tineret „Căluțul de
mare” Constanța

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

6.750.000,00

2016-2020

58

Reabilitarea și dotarea Teatrului de copii
și tineret „Căluțul de mare” Constanța

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

6.750.000,00

2016-2020

59

Asigurarea eficienței energetice a
Complexului Muzeal de Științe ale Naturii
- Acvariul

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

6.750.000,00

2016-2020

60

Reabilitarea și dotarea Complexului
Muzeal de Științe ale Naturii - Acvariul

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

6.750.000,00

2016-2020

61

Asigurarea eficienței energetice a
Muzeului de Sculptură „Ion Jalea”

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

6.750.000,00

2016-2020

62

Reabilitarea și dotarea Muzeului de
Sculptură „Ion Jalea”

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

6.750.000,00

2016-2020

63
64

Water Land-Oraşel Lacustru
Construire ecluză Lac Siutghiol - Canal
Midia Năvodari - Marea Neagră

Alte surse
Bugetul de Stat

340.000.000,00
87.000.000,00

2016-2020
2016-2020

POR

5.997.600,00

2016-2020

Buget local/POR

1.490.000,00

2016-2020

Stațiunea Eforie
65
66

Amenajarea obiectivului turistic natural
de utilitate publică – Lacul Belona, oraşul
Eforie
Acces rutier la Plaja Belona si portul
turistic, orasul Eforie
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67

Construirea de piste pentru cicloturism
intre Eforie Sud si Eforie Nord

Buget local/POR

68

Park and ride stațiunea Eforie Nord

69

Port turistic Eforie Sud

Buget
local/Fonduri
europene
Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

70

Stațiunea Techirghiol
Centru multifuncţional de turism balneoPOR/Fonduri
fizioterapeutic – Techirghiol
locale

12.750.000,00

2016-2020
2016-2020

6.750.000,00

2016-2020

17.391.945,12

2016-2020

71

Centru de practică și pregătire în
domeniul balnear

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

2016-2020

72

Muzeu în aer liber în parcul și pe faleza
orașului Techirghiol

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

2016-2020

73

Ponton de promenadă și acostare
Techirghiol

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

2016-2020

74

75
76

77

Stațiunea Costinești
Construire Casa de Cultură pentru Tineret PNDR/ Fonduri
europene/
Fonduri locale
Stațiunea 23 August
Modernizare și reabilitare drumuri
PNDR/ Fonduri
localitatea Moșneni, comuna 23 August
europene/
Fonduri locale
Amenajare și modernizare drumuri în
PNDR/ Fonduri
intravilan localitatea 23 August, comuna
europene/
23 August
Fonduri locale
Stațiunea Năvodari
Înfiinţare parc (scuar public) - zona CP în
oraşul Năvodari

78

Restructurare Casa de Cultură Năvodari la
300 de locuri - extindere etaj superior,
amenajare sediu admistrativ

79

Parcare multietajată în zona Taberei
Năvodari

1.349.787,23

2016-2020

8.832.240,00

2016-2020

12.511.738,00

2016-2020

1.078.466,00

2016-2020

Programul
12.500.000,00
Interreg V-A
Romania-Bulgaria
2014-2020/
SUERD
Buget
local/Fonduri
europene

2016-2020

2016-2020
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Amenajare grădinp zoologică

81

Construire sanatoriu balnear Năvodari

82

Orașul Năvodari:
zona pietonala, piste de biciclete,
reabilitări străzi

Buget
local/Fonduri
europene
Buget
local/Fonduri
europene
Fonduri Europene
(POR)/
IFI’s/
Fonduri locale

32.000.000,00

2016-2020

33.000.000,00

2016-2020

4.500.000,00

2016-2020

232.666,70

2016-2020

2.250.000,00

2016-2020

6.750.000,00

2016-2020

9.000.000,00

2016-2020

2.761.195,75
22.500.000,00

2016-2020
2016-2020

22.500.000,00

2016-2020

Comuna Corbu
83

Înfiinţare scuar public în localitatea
Corbu, judeţul Constanţa

84

Amenajare, renovare Așezământ monahal
Biserica Vadu, comuna Corbu

85

Modernizare și realizare Sala Sport Școala
Generală Corbu

86

Sat tradițional dobrogean Corbu

PNDR/ Fonduri
europene/
Fonduri locale
PNDR/ Fonduri
europene/
Fonduri locale
Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

Orașul Murfatlar
87
88

89

90

91

Parc de recreere în oraşul Murfatlar
Reabilitarea, modernizarea și dotarea
Ansamblului Rupestru Basarabi - orașul
Murfatlar

Portul Turistic Tuzla

Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

Comuna Tuzla
Fonduri Europene
(POR)/
Fonduri locale

UAT uri Pol de Creștere Constanța
Canopeea urbană
Programul
Interreg V-A
Romania-Bulgaria
2014-2020, Axa
2.2
Orașele Eforie, Murfatlar, Ovidiu,
Fonduri Europene 90.000.000,00
Techirghiol: zona pietonala, piste de
(POR)/
biciclete, reabilitări străzi
IFI’s/
Fonduri locale

2016-2020

2016-2020
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Comunele: 23 August, Costinești, Agigea,
Corbu, Cumpăna, Lumina, Mihail
Kogălniceanu, Poarta Alba, Tuzla, Valu
lui Traian - zona pietonala, piste de
biciclete, reabilitări străzi

Fonduri Europene
(POR)/
IFI’s/
Fonduri locale

90.000.000,00

2016-2020
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Anexa 1. Facilițați de cazare Zona
Mețropolițana Consțanța
Hotel Vega Mamaia
Descriere Hotel Vega:
Hotel Vega Mamaia 5 stele este situat pe faleza din nordul statiunii, avand iesire directa la
plaja. Inagurat in vara anului 2008, Vega Mamaia este unul dintre cele mai luxoase hoteluri
ale statiunii. Amenajat respectand principiile feng-shui, Hotel Vega Mamaia va pune la
dispozitie 125 de camere duble, camere family si apartamente, dispuse pe 8 etaje. Puteti
admira marea de pe terasa amenajata la ultimul etaj al hotelului, puteti servi preparate variata
in restaurant, va puteti relaxa pe plaja privata, la piscina cu apa incalzita sau in centrul SPA,
iar copiii se pot juca la locul de joaca special amenajat. Hotel Vega Mamaia este deschis pe
toata durata anului.
Dotari generale:
- 125 de camere duble, camere family si apartamente.
- restaurant Akolade, gelaterie cu terasa Delice
- bar Violet Lounge si terasa amplasate la etajul 8
- centrul Tulip Beauty & SPA Rituals
- sala de conferinte
- piscina pentru adulti si copii cu apa
incalzita
- plaja privata cu 3 baruri, terenuri de
sport, loc de joaca pentru copii
supravegheat
- ambarcatiuni de agreement
- parcare pazita
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Hotel Malibu Mamaia
Descriere hotel Malibu:
Situată excelent, lângă plajă, această proprietate deosebită are piscină, loc de joacă pentru
copii și arhitectură modernă și este un loc ideal pentru a explora zona din jur. Se oferă acces la
118

internet Wi-Fi în hol și în unele camere. Situat la intrarea în stațiunea Mamaia, la malul Mării
Negre, acest hotel are vedere superbă și o gamă de facilități deosebite. De asemenea, hotelul
oferă facilități de wellness. Toate camerele Hotelului Malibu sunt mobilate elegant și au aer
condiționat și baie privată cu halate de baie, papuci și articole de toaletă. Puteți să vă relaxați
cu o băutură la bar și să savurați mâncăruri tradiționale și inovatoare la restaurant sau pe
terasa la soare. Cea mai apropiată stație de autobuz este la 150 de metri, iar centrul orașului se
află la mai puțin de 5 km. Parcul acvatic Aqua Magic este la 300 de metri de Hotelul Malibu.
Muzeul de Istorie și Gara din Constanța se află la mai puțin de 8 km, respectiv 10 km.
Dotari generale:
-152 camere duble, triple si apartamente
-Restaurant
-Bar
-Terasa
-Piscina adulti si copii
-Loc de joaca pentru
copii
-Parcare
-SPA Center
-Sali de conferinte
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Hotel Mamaia Mamaia
Descriere hotel Mamaia:
Hotel Mamaia 5 stele este amplasat in vecinatatea Hotelului Iaki, in centrul statiunii, la
cativa zeci de metri de tarmul marii. Construit pe doua nivele, hotelul va pune la dispozitie 14
spatii de cazare cu diferite capacitati si amenajari de lux. Inconjurat de vegetatie bogata, Hotel
Mamaia va ofera intimitate si liniste. Facilitatile si serviciile puse la dispozitie respecta
standardele de 5 stele ale unitatii de cazare si includ: centru de relaxare cu sauna, jacuzzi si
sala de fitness, plaja privata, sala de conferinte, bar, un restaurant cochet, room-service,
rent-a-car.
Dotari generale:
- 6 camere duble, 2 garsoniere, 5 apartamente, 1 apartament de lux
- restaurant, terasa, bar
- sala de conferinte cu dotari complete
- centru de relaxare
- schimb valutar
- parcare pazita
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Hotel Club California Mamaia
Descriere hotel Club California:
Hotel Club California Mamaia 5 stele este amplasat intr-un cadru natural frumos, pe malul
lacului Siutghiol, in centrul statiunii. Clasificat la 5 stele, hotelul ofera servicii si facilitati de
cea mai buna calitate. Hotel Club California Mamaia adaposteste un numar de 10 camere
120

duble si apartamente cu amenajari si finisaje de lux. Restaurantul hotelului se continua la
exterior cu o terasa care va ofera o panorama asupra lacului. Prin intermediul propriei baze de
agrement, Hotel Club California va pune la dispozitie diverse ambarcatiuni pentru practicarea
sporturilor nautice.
Dotari generale:
- 8 camere duble, 2 apartamente
- restaurant, bar de zi, terasa
- salon de masaj
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Hotel Rex Mamaia
Descriere hotel Rex:
Hotel Rex Mamaia (5 stele) este amplasat in partea de nord a statiunii, intre faleza si plaja.
Primul dintre hotelurile ridicate in statiune, Rex Mamaia va ofera servicii si facilitati
superioare, specifice celor 5 stele care il caracterizeaza. Oaspetii hotelului pot beneficia de
cazare in cele 102 camere duble si apartamente cu suprafete generoase si amenajari elegante.
Hotel Rex Mamaia dispune de un Centru de Conferinte format din 4 sali cu dotari complete.
Restaurantul cu terasa, piscina exterioara, Centrul SPA, plaja privata si parcarea securizata
sunt facilitatile de care va puteti bucura in cadrul Hotel Rex Mamaia
Dotari generale:
- 3 apartamente Senior, 12 apartamente Junior, 28 camere twin, 56 camere matrimoniale
- restaurant, terasa si bar
- piscina
- sali de conferinte cu dotari complete
- centru SPA
- plaja privata cu sezlonguri, umbrele si dusuri
- parcare pazita
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Hotel Iaki Mamaia

Descriere hotel Iaki Mamaia:

Hotel Iaki 4 stele este unul dintre cele mai prestigioase hoteluri de pe litoralul romanesc al
122

Marii Negre. Amplasat in centrul statiunii, Hotel Iaki Mamaia este un loc incarcat de istorie,
care ofera si in zilele noastre servicii si facilitati excelente. Complet renovat, pe fosta locatie a
Hotelului Bucuresti, construit in perioada interbelica, Hotel Iaki Mamaia dispune de 122 de
camere duble si apartamente cu un design placut. Hotel Iaki Mamaia este deschis pe durata
intregului an si va ofera, pe langa cazare, restaurante, pizzerie, cluburi, baruri, centru SPA
modern, centru de conferinte, terenuri de sport, piscine si parcare proprie.
Dotari generale:
- 84 camere duble, 38 de apartamente
- restaurante, baruri, pizzarie, club, cofetarie, terase
- piscina exterioara, piscina acoperita, plaja privata cu seslonguri si umbrele
- centru de recuperare si relaxare, salon de infrumusetare
- terenuri de fotbal si tenis
- centru de conferinte,
sala de receptii
- curte interioara,
parcare
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Hotel Modern Mamaia

Descrire hotel Modern Mamaia:
Hotel Modern Mamaia 4 stele este situat in apropierea plajei din nordul statiunii. Hotelul
este unul modernizat si va ofera conditii de cazare foarte bune. Hotel Modern Mamaia va
pune la dispozitie 171 de spatii de cazare cu vedere laterala spre mare. Restaurantul hotelului
a fost construit in anul 2005, odata cu modernizarea intregului complex, si va ofera mancaruri
diverse in sistem bufet suedez. Hotel Modern Mamaia mai dispune de piscine pentru adulti si
copii amenajate cu sezlonguri si umbrele. Hotelul este construit in jurul unei gradini interioare
si este marginit de un vast spatiu verde.
Dotari generale:
- 35 camere duble standard 3***, 34 camere single standard 3*** , 84 camere duble
superioare 4****, 16 garsoniere 4****.
- restaurant, terasa
- piscine
- casa de schimb valutar
- sala de conferinte
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Hotel Amiral Mamaia
Descrire hotel Amiral :
Hotel Amiral 4 stele este amplasat in zona de nord a statiunii, la cativa pasi de plaja.
Impreuna cu hotelurile Comandor si Orfeu formeaza un complex hotelier cu traditie in
statiune. Renovat in anul 2007, Hotel Amiral Mamaia va pune la dispozitie 115 camere cu
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vedere spre mare, fiecare spatiu de cazare fiind dotat cu elemente specifice unui hotel de 4
stele. Printre altele, Hotel Amiral Mamaia dispune de restaurant, terasa, cofetarie, piscina, loc
de joaca pentru copii, sala de conferinte si salon de infrumusetare. Plaja din dreptul hotelului
este lata, cu intrare lina in mare, si este amenajata cu sezlonguri si umbrele.
Dotari generale:
- 115 camere duble cu 2 paturi
- restaurant, bar de zi, terasa, cofetarie-patiserie
- piscina
- sala de conferinte
- salon de coafura-cosmetica si masaj
- loc de joaca pentru copii
- seif pentru pastrarea valorilor
- parcare proprie
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Hotel Palas Mamaia
Descriere hotel Palas:
Hotel Palas Mamaia (4 stele) este amplasat pe faleza din nordul statiunii Mamaia, in
vecinatatea hotelului Golden Tulip. Unitatea de cazare face parte din complexul turistic PalasPelican, format din doua hoteluri de 4 si 3 stele, avand in comun acelasi restaurant. Hotel
Palas Mamaia ofera conditii bune de cazare si facilitati specifice unul hotel din categoria sa.
Cele 104 camere duble si apartamente ale hotelului sunt amenajate cu mobilier nou si ofera
vedere laterala catre mare. Pentru servitul mesei, Hotel Palas Mamaia dispune de restaurant,
salon pentru mic-dejun si terasa in aer liber cu iesire spre piscina. Piscina, comuna cu Hotel
Pelican, este prevazuta cu zona pentru sezlonguri si umbrele, bar si jacuzzi.
Dotari generale:
- 104 camere duble
- restaurant, salon mic-dejun
- piscina, bar la piscina
- sala de conferinte
- parcare
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Hotel Prestige Mamaia
Descriere hotel Prestige:
Hotel Prestige Mamaia 4 stele este construit chiar pe plaja din centrul statiunii, intre Cazino
si Hotel Iaki Mamaia. Hotel Prestige Mamaia va ofera cazare in camere duble, camere duble
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luxury si garsoniere. Ultimele doua tipuri de camere au fost inaugurate in anul 2013 si sunt
amplasata la cel de-al 3-lea etaj al hotelului. Restaurantul cuprinde un salon cu capacitatea de
80 de locuri, o terasa cu vedere la mare si o terasa cu vedere la promenada. Pentru cei mici a
fost amenajat un loc de joaca pe plaja de langa hotel. Pe langa facilitatile de cazare si masa,
turistii pot beneficia gratuita de conexiune la internet wireless si parcarea gratuita, in limita
locurilor disponibile.
Dotari generale:
- 24 camere duble, 6 camere luxury si 2 camere triple
- restaurant, 2 terase (una cu verde la mare, una cu verde la promenada)
- loc de joaca pentru copii
- internet wireless
- parcare proprie
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Hotel Parc Mamaia
Descriere hotel Parc:
Hotel Parc 4 stele este amplasat in sudul statiunii Mamaia, aproape de intrare dinspre
Delfinariu, la 10 de metri de plaja. Hotelul va ofera conditii de cazare foarte bune si
numeroase facilitati de relaxare si petrecere a timpului liber. Hotel Parc Mamaia are in
componenta 186 de camere, restaurant, baruri, terasa, piscina, sala de fitness si sala de
conferinte. Pe acoperisul hotelului este amenajat un bar unde va puteti relaxa admirand marea,
statiunea, Constanta si lacurile din apropiere. Hotel Parc Mamaia functioneaza si in extra
sezon.
Dotari generale:
- 174 camere duble, 12 apartamente
- restaurant (190 de locuri), salon mic dejun, bar pe acoperisul hotelului (etaj 14)
- piscina exterioara
- centru de conferinte (4 sali)
- magazin
- sala fitness
- parcare contra cost
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Hotel Comandor Mamaia
Descriere hotel Comandor:
Hotel Comandor 4 stele este situat in nordul statiunii Mamaia, intre hotelurile Amiral si
Orfeu, cu care formeaza cu complex turistic cunoscut. Hotelul a fost complet renovat in anul
2006 si dispune de 120 de camere duble. O parte dintre camerele hotelului au vedere spre
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mare, timp ce o alta parte sunt orientate catre Lacul Siutghiol. Hotel Comandor Mamaia
dispune de restaurant cu aer conditionat, sala de conferinte cu dotari complete, piscina pentru
adulti si copii, salon de infrumusetare, loc de joaca pentru copii. Plaja din dreptul hotelului
este acoperita cu nisip fin si este amenajata cu sezlonguri si umbrele.
Dotari generale:
- 120 camere duble
- restaurant, bar-de-zi
- piscina
- loc de joaca pentru copii
- sala de conferinte
- salon infrumusetare
- schimb valutar
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Ambasador Mamaia
Descriere hotel Ambasador:
Hotel Ambasador 4 stele este situat in zona nordica a statiunii, la doar cativa pasi de malul
marii. Hotelul a fost renovat si reclasificat la 4 stele in toamna anul 2013. In prezent, toate
spatiile de cazare sunt prevazute cu mobilier nou, bai renovate, TV LCD si internet wireless
gratuit. Pe langa aceste dotari, camerele mai sunt prevazute cu minibar, aer conditionat,
telefon, uscator de par, balcon si pardoseala din gresie. Masa poate fi servita in restaurantul
propriu al hotelului. Acesta are un salon renovat cu capacitatea de 240 locuri si o mini-terasa
de 15 locuri. In lobby este amenajat un bar de zi si o zona de relaxare cu fotolii si mese unde
turistii pot beneficia gratuit de internet wireless. Hotel Ambasador Mamaia mai dispune de
sala de fitness si salon de infrumusetare. Hotelul are parcare proprie gratuita, in limita
locurilor disponibile.
Dotari generale:
- 113 camere duble, 12 camere duble superioare, 4 apartamente
- restaurant, terasa, bar de zi
- internet wireless
- salon de infrumusetare
- sala de fitness
- schimb valutar
- sali de conferinta
- parcare proprie

Hotel Bavaria Blu Mamaia
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Descriere hotel Bavaria Blu:
Hotel Bavaria Blu 4 stele este situat pe faleza din sudul statiunii, fiind incadrat de Hotel
Dacia Sud si Radio Vacanta. Renovat complet in ultimii ani, Hotelul Bavaria Blu Mamaia
este o unitate moderna care va ofera conditii de cazare foarte bune. Hotelul dispune de 139 de
spatii de cazare, interioare aerisite si facilitati multiple. Oaspetii au acces gratuit la piscina
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hotelului, beneficiind de sezlonguri si umbrele. Hotel Bavaria Blu Mamaia este deschis pe
durata intregului an.
Dotari generale:
- 32 de camere duble, 37 camere single, 54 garsoniere, 12 camere duble deluxe, 4 apartamente
deluxe
- 3 restaurante evenimente, 3 terase, grill house
- 3 sali de conferinta
- piscina, sezlonguri si umbrele, bar la piscina
- parcare pazita
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Hotel Scapino Mamaia
Descriere hotel Scapino Mamaia:
Hotel Scapino Mamaia se bucura de o pozitie privilegiata, fiind amplasat in centrul statiunii,
in vecinatatea Cazinoului si a telegondolei, la aproximativ 130 de metri de plaja. Construit in
2013, Hotel Scapino Mamaia este una dintre cele mai moderne unitati de cazare de 4 stele din
statiune, oferindu-le turistilor eleganta si confort. Hotelul are 23 de camere duble, 6 camere
twin, 1 camera single si 3 apartamente. Toate camerele sunt dotate cu sistem de climatizare,
TV cu ecran plat, internet wi-fi, minibar, cutie de valori, telefon si balcon. Baile sunt foarte
moderne si sunt dotata cu dus sau cada, articole de toaleta gratuite, uscator de par, halat de
baie si papuci. Apartamentele sunt formate din living, dormitor si chicineta complet utilata.
Restaurantul hotelului va propune un meniu de inspiratie mediteraneana si o atmosfera
eleganta. Hotelul dispune si de un bar modern in cadrul caruia va puteti delecta cu bauturi
variate. La etajul 5 al hotelului este amenajata o sala de conferinte cu o capacitate de 50 de
locuri si dotari specifice. Hotelul are parcare proprie, oferita gratuit turistilor, in limita
disponibilitatii.
Dotari generale:
- 23 de camere matrimoniale, 6 camere twin, 1 camera single, 3 apartamente
- restaurant mediteranean, lounge bar
- internet wireless
- sala de conferinte
- parcare proprie
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Hotel Splendid Mamaia
Descriere hotel Splendid Mamaia:
Hotel Splendid 4 stele este amplasat pe malul Lacului Siutghiol, vis-a-vis de Hotel Pelican
Mamaia, la 200 de metri de plaja. Construit in anul 2007, Hotel Splendid Mamaia va ofera
dotari si facilitati moderne, confort si liniste. Hotel Splendid Mamaia dispune de 33 de camere
132

duble si apartamente, orientate atat spre lac, cat si spre statiune. Hotel Splendid Mamaia mai
cuprinde

un

restaurant

cochet,

un

bar

de

zi,

sala

de

conferinte

si

SPA.

New Splendid Hotel & Spa (Adults only 16+) a fost inaugurat in primavara anului 2016,
fiind o extindere a Hotelului Splendid Hotel 4 stele din Mamaia. Camerele si apartamentele
hotelului, mobilate modern, dispun de sistem de climatizare, televizor LCD cu canale prin
cablu, minibar si cutie de valori. Baile elegante sunt dotate cu cada si/sau cabina de dus,
uscator de par, articole de toaleta, papuci si halat de baie. Majoritatea camerelor au balcoane,
unele dintre ele oferind o priveliste superba asupra Lacului Siutghiol. Centrul SPA este
compus dintr-o piscina interioara cu zona de hidromasaj, sauna uscata, sauna umeda, dus
emotional, fantana de gheata si o zona de relaxare; sunt disponibile si servicii de masaj, cu
programare prealabila. Complexul dispune de o sala de conferinte cu o capacitate de 50
locuri, complet utilata. Corpul de cazare si centrul wellness sunt destinate exclusiv adultilor si
copiilor cu varsta mai mare de 16 ani. Restaurantul, receptia si lobbyul sunt comune cu
Splendid Hotel 4 stele. Hotelul dispune de o parcare spatioasa, gratuita.
Dotari generale:
31 camere duble, 2
apartamente
- restaurant, bar
- centru SPA
- sala de conferinte
- parcare
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Hotel Regal Mamaia
Descriere hotel Regal Mamaia:
Hotel Regal Mamaia 4 stele este amplasat in partea de nord a statiunii, pe malul lacului
Siutghiol, in vecinatatea Hotelului Splendid. Hotelul a fost inaugurat in anul 2006 si va ofera
conditii foarte bune de cazare, fiind clasat in categoria 4 stele. Hotel Regal Mamaia este un
hotel de dimensiuni mici si pune la dispozitia oaspetilor sai 46 de camere si apartamente. La
parterul hotelului se afla un restaurant cu bucatarie romaneasca si internationala, un salon
pentru mic dejun in sistem "bufet suedez" si un bar de zi. Hotel Regal Mamaia va mai pune la
dispozitie o sala de conferinta cu o capaciate de 40 de locuri si dotari complete.
Dotari generale:
16 camere matrimoniale, 12 camere twin, 2 apartamente de lux, 16 apartamente standard
- restaurant, salon pentru mic dejun, bar de zi
- sala de conferinte
- parcare proprie
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Hotel Condor Mamaia
Descriere hotel Condor:
Hotel Condor 4 stele este amplasat in dreptul sensului giratoriu din zona Cazino, pe partea cu
marea. Renovat complet in ultimii ani, hotelul se incadreaza in categoria 4 stele, oferind
servicii si facilitati specifice. Hotel Condor Mamaia va pune la dispozitie 139 de camere cu
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diferite capacitati. In interiorul hotelului se mai afla un restaurant, o sala de fitness, o sala de
conferinte si baruri. Hotel Condor Mamaia are sase etaje dispuse in trepte si este deservit de
doua lifturi moderne.
Dotari generale:
- 125 camere twin, 6 matrimoniale, 6 single, 2 apartamente
- restaurant, terasa, salon mic dejun, bar
- magazin, schimb valutar
- sala de fitness si masaj
- sala de conferinte
- parcare proprie
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Hotel Hawaii Mamaia
Descriere hotel Hawaii:
Hotel Hawaii Mamaia 4 stele este situat in zona de nord a statiunii, pe faleza, si este
amenajat in incinta fostului Hotel Tahiti. Inaugurat in 2013, hotelul ofera cazare in camere
duble si apartamente confortabile, cu vedere frontala la mare. Fiecare spatiu de cazare este
prevazut cu sistem de acces pe baza de cartela, instalatie de climatizare, TV led, internet
wireless de mare viteza, minibar, seif, baie cu cabina de dus, uscator si telefon. Apartamentele
sunt formate din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial. La parterul
hotelului, in vecinatatea plajei, se afla restaurantul Fabaria, cu specific international, unde
oaspetii pot servi micul dejun si celelalte mese ale zilei intr-o atmosfera relaxanta. Pe langa
facilitatile de masa si cazare, Hotel Hawaii Mamaia dispune de parcare proprie cu acces
controlat prin bariera, aceasta fiind gratuita in limita locurilor disponibile. Plaja se afla la
cativa pasi, iar accesul se poate face foarte usor din hotel. Pe plaja este disponibil si un loc de
joc pentru copii.
Dotari generale:
- 25 de apartamente si 5 camere duble
- restaurant, bar si terasa
- internet wireless
- parcare privata
- plaja private
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Hotel Richmond Mamaia
Descriere hotel Richmond Mamaia:
Hotel Richmond 4 stele este pozitionat in vecinatatea Hotelului Tomis, la mai putin de 100
de metri de plaja. Deschis in vara anului 2008, hotel este unul modern, oferind conditii de
cazare foarte bune alaturi de facilitati multiple. Hotel Richmond Mamaia are un numar total
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de 47 de camere cu diferite capacitati. Pe langa facilitatile de cazare, Hotel Richmond va ofera
posibilitate de a va relaxa in Centrul SPA propriu, de a servi preparate culinare diverse in
cadrul restaurantului si de a beneficia de facilitati specifice organizarii diferitelor evenimente.
Dotari generale:
- 34 camere matrimoniale, 6 camere twin, 4 camere VIP, 3 apartamente
- restaurant
- centru SPA
- sala de conferinte
- parcare proprie

CONSTANȚA

Hotel Del Mar Mamaia
Descriere hotel Del Mar:
Hotel Del Mar 4 stele este situat in sudul statiunii Mamaia, vis-a-vis de hotelurile Bavaria
Blu si Dacia Sud. Hotelul a fost inaugurat in anul 2010, fiind o unitate de cazare moderna si
luxoasa. Hotel Del Mar Mamaia dispune de 90 de spatii de cazare al caror decor este marcat
de bun-gust. In cadrul hotelului veti mai gasi doua restaurante, o sala de conferinte, o sala de
fitness si un salon de infrumusetare. Unul dintre restaurante este amplasat la ultimul etaj al
hotelului, oferind o priveliste minunata asupra imprejurimilor. Hotel Del Mar Mamaia nu
accepta cazarea cu animale de companie.
Dotari generale:
- 75 de camera duble, 5 camere duble de lux, 10 apartamente de lux
- restaurant Panoramic, restaurant Del Mar, bar and lounge
- sala de conferinte
- sala de fitness si sauna
- salon de infrumusetare
- piscina interioara si exterioara
- parcare proprie
- plaja private
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CONSTANȚA

Hotel Gociman Mamaia
Descriere hotel Gociman:
Hotel Gociman 4 stele este amplasat pe malul Lacului Siutghiol, in apropierea Arenelor IDU
si a hotelului Laguna. Distanta pana la plaja este de aproximativ 300 de metri. Oaspetii
hotelului au la dispozitie 22 de spatii de cazare cu diverse capacitati. In cadrul Hotel Gociman
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Mamaia mai puteti gasi un restaurant cochet, o terasa care se deschide catre lac, un bar de zi si
o sala de conferinte cu dotari complete.
Dotari generale:
Toate camerele din cadrul Hotel Gociman sunt dotate cu sistem de acces pe baza de cartela,
sistem de climatizare, mini-bar, telefon international, internet wireless, televizor/cablu tv, bai
doatate

cu

cazi,

halate

de

baie,

uscator

de

par,

aparat

de

ras,

papuci.

Apartamentele Junior si Prezidential sunt format din camera matrimoniala si living cu
canapea extensibila.

CONSTANȚA

Hotel Laguna Mamaia
Descriere Hotel Laguna:
Hotel Laguna 4 stele este amplasat pe malul lacului Siutghiol, vis-a-vis de Hotel Flora, intr-o
zona linistita si bogata in vegetatie. Hotelul a fost construit in anul 2007 si are o arhitectura
moderna. Hotel Laguna Mamaia adaposteste 34 de spatii de cazare amenajate intr-un stil
frumos. Pe malul lacului este amenajata o terasa-ponton cu balansoare si plante exotice. Hotel
Laguna Mamaia isi primeste oaspetii pe durata intregului an.
Dotari generale:
- 31 camere duble, 3 apartamente
- restaurant cu specific italian, bar, terasa
- sala fitness, masaj, sauna
- sala de conferinte
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel On Plonge Junior Mamaia
Descriere hotel On Plonge Junior:
Situat în Mamaia, pe malul Lacului Siutghiol și la 300 de metri de plajă, Hotelul On Plonge
Junior oferă un restaurant cu bar și terasă în aer liber, precum și acces WiFi gratuit.
Telecabina din Mamaia este la 50 de metri de proprietate. Fiecare cameră are aer condiționat,
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balcon, televizor cu ecran plat cu canale prin cablu, minibar și cutie de valori. Baia privată
include duș sau cadă, precum și uscător de păr, articole de toaletă gratuite, papuci și halate de
baie. Este disponibil room service. Hotelul On Plonge Junior are o recepție deschisă non-stop,
o terasă orientată spre lac, precum și locuri de parcare private gratuite. Parcul Aqua Magic
este la doar 50 de metri de hotel, iar Teatrul de Vară din Mamaia se află la 300 de metri.
Dotari generale:
-Camere duble si apartamente
-Restaurant
-Terasa cu priveliste spre lac
-Loc de joaca pentru copii
-Parcare
-Bar

CONSTANȚA

Hotel Savoy Mamaia
Descriere hotel Savoy:
Hotel Best Western Savoy 4 stele este unul dintre cele mai nordice hoteluri ale statiunii,
fiind situat aproape de iesire catre orasul Navodari. Hotel Best Western Savoy Mamaia este
amplasat la mai putin de 20 de metri de plaja cu nisip fin. Cele 131 de camere duble si
apartamente din cadrul Hotel Best Western Savoy Mamaia sunt spatioase si au vedere catre
mare. Hotel Savoy Mamaia mai cuprinde baruri, un restaurant cu o capacitate de 400 de locuri
si o piscina exterioara cu circuit inchis. Hotel Savoy Mamaia este ideal atat pentru turismul de
vacanta, cat si pentru cel de afaceri.
Dotari generale:
- 131 de camere duble si apartamente
- restaurant, terasa, baruri
- piscina cu circuit inchis pentru adulti si copii, sezlonguri si umbrele
- 3 spatii de joaca pentru copii supravegheate
- sali de conferinte, parcare gratuita
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CONSTANȚA

Hotel Flora Mamaia
Descriere hotel Flora:
Hotel Flora Mamaia 3 stele este situat in centrul statiunii Mamaia, pe faleza, intre cele doua
zone de interes ale statiunii – Satul de Vacanta si Cazinoul, si la doar 300 de metri de Aqua
Magic si Telegondola. Este construit perpendicular pe tarmul marii si astfel turistii se pot
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bucura de o priveliste laterala la mare sau lac din toate camerele. In plus, Hotel Flora dispune
de cate un balcon spatios cu vedere frontala la mare la fiecare etaj, cu acces pentru toti.
Hotel Flora a fost renovat integral in anul 2011 si tot atunci a fost reclasificat la 3***. In
prezent, spatiile din interiorul hotelului sunt amenajate modern, in culori calde si odihnitoare.
le. Hotel Flora este deschis tot timpul anului si asigura, pe langa facilitatile de cazare si masa,
facilitati pentru organizarea diferitelor evenimente: sali de conferinte cu o capacitate de pana
la 200 de locuri dotate modern (video-proiector, flip-chart, sistem de sonorizare, ecrane de
proiectie, aer conditionat si internet wireless).
Dotari generale:
- 280 de camere duble, 26 apartamente
- restaurant Flora cu autoservire, restaurant Casa Flora a la carte, terasa, bar
- gradina amenajata
- piscina (acces gratuit)
- loc de joaca pentru copii
- sala de conferinte
- magazin si stand de presa
- parcare gratuita (in limita locurilor disponibile)

CONSTANȚA

Hotel Mercur Minerva Mamaia
Descriere hotel Mercur Minerva:
Hotel Mercur Minerva Family Club Mamaia este amplasat pe faleza statiunii, in zona de
nord, la aproximativ 50 de metri de plaja. Complexul este format din Hotel Mercur 3*, Hotel
Minerva 3* si Vila Maia 4*, dar si din zone de agrement, terase si plaja privata. Complexul
hotelier Mercur Minerva Mamaia este ideal pentru familiile cu copii si se remarca prin
pachetele de Demipensiune si All Inclusive. Restaurantul hotelului dispune de un salon cu
capacitatea de 200 de locuri si terase acoperite cu capacitatea de 400 de locuri, unde sunt
organizate in fiecare seara programe artistice. Complexul dispune de piscine, pool bar, plaja
privata cu bar si pizzerie, locuri de joaca atat in interior, cat si in curtea complexului si pe
plaja, echipa de animatie, terenuri de sport, spatii exterioare destinate relaxarii, sala de fitness.
De remarcat este Clubul pentru copii MeMi care propune o multitudine de activitati educative
si distractie.
Dotari generale:
- 280 de camere duble standard si family, 12 apartamente si 6 garsoniere
- restaurant si terase acoperite (600 de locuri)
- plaja privata cu sezlonguri si umbrele
- 2 piscine cu sezlonguri
- pizzerie pe plaja, beach bar si pool bar
- 3 locuri de joaca pentru copii, club pentru copii MeMi
- programe de animatie pentru copii si adulti
- 2 terenuri de tenis, 1 teren de
baschet/fotbal, 1 teren de volei
- internet wireless gratuit, sala de fitness
- camera pentru bagaje, seif la receptie
- parcare proprie (in limita locurilor
disponibile)
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CONSTANȚA

Hotel Dorna Mamaia
Descriere hotel Dorna:
Hotel Dorna Mamaia 3 stele este pozitionat in imediata apropiere a plajei din nordul
statiunii. Inconjurat de vegetatie, hotelul va ofera conditii bune de petrecere a vacantei pe
litoralul romanesc. Hotel Dorna Mamaia este construit pe 3 etaje si cuprinde 145 de camere
duble, o parte dintre ele avand vedere catre mare, iar restul fiind orientate spre lac. Hotelul va
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pune la dispozitie restaurant, piscina, loc de joaca pentru copii, bar, gradina si parcare.
Dotari generale:
-145 camere duble standard sau comunicante
-Restaurant, terasa, bar de zi cu servicii all inclusive
-Piscina cu bar pentru adulti si piscina pentru copii
-Plaja privata amenajata cu sezlonguri si umbrele
-Loc de joaca pentru copii, gradina
-Sala fitnes, sala conferinte
-Parcare pazita

CONSTANȚA

Hotel Majestic Mamaia
Descriere hotel Majestic:
Hotel Majestic Mamaia este pozitionat in nordul statiunii, in vecinatatea hotelului Rex, la
aproximativ 25 de metri de plaja. Pe langa facilitatile de cazare, hotelul dispune de spatii de
restaurante cu diverse specificuri, scena pentru spectacole, piscine, loc de joaca pentru copii si
club de desen pentru cei mici. Hotelul are 241 de camere duble, 13 apartamente si 8
garsoniere. Toate spatiile de cazare sunt dotate cu TV, telefon, minibar, aer conditionat si baie
cu dus. Hotel Majestic Mamaia dispune de trei restaurante in care oaspetii pot servi masa:
restaurantul Majestic, restaurantul cu specific pescaresc si restaurantul "Protap". Terasele
restaurantelor sunt amenajate in gradina bogata in vegetatie a complexului. Hotel Majestic
Mamaia dispune de doua piscine exterioare, una pentru adulti si cealalta pentru copii. Echipa
de animatori a complexului organizeaza zilnic activitati distractive in zona piscinelor. In
curtea hotelului exista un loc de joaca amenajat cu saltele, leagane si tobogane, iar in holul
hotelului sunt organizate activitati de pictura si desen. In fiecare seara pe terasa restaurantului
Majestic se desfasoara programe artistice. Hotelul mai dispune de parcare proprie gratuita, in
limita locurilor disponibile.
Dotari generale:
- 241 camere duble, 13 apartamente, 8 garsoniere.
- 3 restaurante si terase
- piscina pentru adulti, piscina pentru copii
- echipa de animatie, loc de joaca pentru copii
- club de desen Happy Colors
- sala de fitness, sauna, masaj
- jocuri: rummy, table, sah
- parcare proprie
- lifturi
- cutie de valori la receptie, camera de bagaje
- internet wi-fi gratuit in tot hotelul
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CONSTANȚA

Hotel Perla Mamaia
Descriere hotel Perla:
Hotel Perla Mamaia 3 stele este amplasat in zona de sud a statiunii Mamaia, la 100 de metri
de Aqua Magic, Satul de Vacanta si Telegondola. Distanta pana la plaja este de aproximativ
150 de metri. La Delfinariul din Constanta se poate ajunge inclusiv pe jos, facand o plimbare
placuta de 30 de minute. Tot in apropiere se afla Parcul Tabacariei, un loc placut pentru
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plimbari, servirea mesei sau joaca. Hotel Perla se invecineaza cu hotelurile Aurora, Del Mar si
Select si face parte din acelasi grup hotelier cu hotelurile Majestic din Mamaia, Olimp si
Jupiter. Hotel Perla are 12 etaje si este deservit de lift. Camerele nu au balcon, insa
majoritatea ofera de la fereastra o priveliste frumoasa spre statiune sau spre mare. Hotel Perla
pune la dispozitia turistilor sai piscina pentru adulti si piscina pentru copii, cu acces gratuit.
Spatiul din jurul piscinei este amenajat cu sezlonguri si umbrele. Lobby-ul hotelului Perla este
amenajat cu bar, canapele, fotolii si masute. Aici, turistii isi pot servi cafeaua de dimineata sau
pot savura diferite bauturi racoritoare si alcoolice.
Dotari generale:
-175 camere duble, 11 camere triple, 32 apartamente
-Restaurant
-Bar
-Terasa
-Piscina pentru adulti si
copii
-Parcare gratuita
-Sala de conferinte

CONSTANȚA

Hotel Central Mamaia
Descriere hotel Central:
Hotel Central Mamaia este amplasat in partea nordica a statiunii, la aproximativ 50 de metri
de plaja. Hotelul ofera cazare in cele 119 camere duble de care dispune. Spatiile de cazare
sunt dotate cu aer conditionat, TV LED cu televiziune prin cablu, internet wireless, minibar,
telefon international, baie cu dus si balcon. Restaurantul, cu o capacitate de 100 persoane in
salon si 240 de persoane pe terasa, ofera un meniu cu specialitati romanesti si internationale.
Pentru relaxare si distractie, turistii au la dispozitie piscina hotelului, potrivita atat pentru
adulti, cat si pentru copii. In zona piscinei este amenajata o terasa-restaurant unde va puteti
delecta, printre altele, cu mancaruri pe baza de peste si fructe de mare. In fiecare seara pe
terasa sunt organizate programe artistice cu muzica live. Hotelul este prevazut cu loc de joaca
pentru copii, amenajat pe spatiul verde dintre hotel si faleza. Hotel Central dispune de parcare
proprie, in limita locurilor disponbile.
Dotari generale:
- 119 camere duble
- restaurant cu terasa, terasa la piscina
- bar in lobby, bar la piscina
- loc de joaca pentru copii
- plaja privata
- internet wireless
- salon de masaj
- parcare gratuita (30 locuri)
- parcare contra cost (150
locuri)
- sala de conferinte (60 locuri)
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CONSTANȚA

Hotel Victoia Mamaia
Descriere hotel Victoria:
Hotel Victoria Mamaia 3 stele este situat in zona centrala a statiunii Mamaia si se bucura de
o pozitie privilegiata fata de principalele atractii turistice din zona - 5 minute de Cazino, 50 de
metri de pasarela de promendada si 500 de metri de Aqua Magic si Satul de Vacanta. Hotel
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Victoria Mamaia beneficiaza de 330 de spatii de cazare: 322 de camere duble si 8 apartamente
dispuse pe 9 etaje. Datorita faptului ca hotelul este dispus perpendicular pe tarm, toate
camerele au vedere laterala catre mare, cu exceptia celor de la etajul 1. Toate spatiile de
cazare sunt prevazute cu balcon, mai putin cele de la parter si etajul 1, unde camerele sunt mai
spatioase. Hotel Victoria Mamaia pune la dispozitia turistilor doua restaurante, unul cu
specific italian, iar altul cu specific romanesc si international. In incinta hotelului este
amenajat un bar de zi cu masa de biliard. Hotelul dispune de parcare proprie, gratuita in limita
disponibilitatii.
Dotari generale:
- 322 camere duble si 8 apartamente
- restaurant Victoria (500 locuri)
- restaurant Locanda Azzura (100 locuri)
- terasa (100 locuri)
- bar de zi cu masa de biliard
- 2 locuri de joaca pentru copii
- plaja privata
- terenuri de sport pe plaja
- sala de conferinte
- internet wireless la receptie
- salon cosmetica, schimb valutar
- camera pentru bagaje
- parcare gratuita in limita
disponibilitatii

CONSTANȚA

Hotel Astoria Mamaia
Descriere hotel Astoria:
Hotel Astoria 3 stele este situat in centrul statiunii, langa Hotel Riviera si Hotel Iaki, la
cateva minute de mers pe jos de zona Cazino. Renovat in anul 2005, hotelul va ofera conditii
bune de cazare, conforme cu clasarea sa in categoria 3 stele. Hotel Astoria Mamaia va pune la
dispozitie 197 de camere duble si apartamente cu mobilier nou. Hotelul mai dispune de
restaurant, braserie, bar si parcare.
Dotari generale:
- 193 camere duble, 4 apartamente
- restaurant, braserie, bar
- parcare proprie
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CONSTANȚA

Hotel Tomis Mamaia
Descriere hotel Mamaia:
Hotel Tomis Mamaia este amplasat in zona centrala a statiunii, la aproximativ 100 de metri
de plaja. Hotelul a fost renovat complet in anul 2005 si se numara printre hotelurile preferate
de turistii care aleg sa isi petreaca vacanta pe litoralul romanesc. Hotel Tomis Mamaia va
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pune la dispozitie camere duble cu 2 paturi sau pat matrimonial si camere triple. Spatiile de
cazare sunt amenajate cu mobilier modern si sunt dotate cu aer conditionat, acces la internet
wireless, telefon, televizor LCD, minibar, sistem de acces pe baza de cartela, baie cu dus,
uscator de par, halate de baie si balcon. Restaurantul hotelului are o capacitate de 150 de
locuri. Terasa care apartine restaurantului are o capacitate de 200 de locuri si va ofera o
excelenta vedere frontala la mare. Intre hotel si faleza, pe spatiul verde, este amenajat un loc
de joaca pentru copii. Hotelul are plaja privata moderna, prevazuta cu sezlonguri, umbrele si
dusuri. Pe plaja exits si un beach bar cu terasa unde va puteti relaxa intre sesiunile de bronzat.
Parcarea hotelului are o capacitate de 100 de locuri si este gratuita, in limita locurilor
disponibile.
Dotari generale:
- 173 camere duble, 13 camere triple
- restaurant, terasa cu vedere la mare
- loc de joaca pentru copii
- plaja privata, beach bar
- internet wireless
- 2 sali de conferinta (50 locuri
fiecare)
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Oxford Mamaia
Descriere hotel Oxford:
Hotel Oxford Mamaia 3 stele este amplasat in dreptul sensului giratoriu de intrare in statiune
dinspre Centura Constanta, langa Satul de Vacanta. Hotelul este construit pe 4 etaje si ofera
un total de 102 camere duble si apartamente cu un design placut. Hotel Oxford Mamaia
dispune de un restaurant incapator, sali de conferinta, lobby bar si sali de masaj. Pentru
distractie si petrecerea timpului liber, hotelul va pune la dispozitie disco-club, night-club, sala
de biliard si terenuri de sport. Hotel Oxford Mamaia se afla la mai putin de 5 minute de plaja,
Aqua Magic si Telegondola.
Dotari generale:
-96 de camere duble, 6 apartamente
-Restaurant, lobby-bar
-Lift, sali de conferinta
-Rampa acces persoane cu disabilitati
-Parcare gratuit
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CONSTANȚA

Hotel Sulina Mamaia
Descriere hotel Sulina:
Hotel Sulina Mamaia 3 stele se invecineaza cu hotelul Flora, fiind amplasat in zona centrala
a statiunii, la 5 minute de Cazino, o zona excelenta pentru promenada, plaja si relaxare.
Hotelul a fost renovat si modernizat in ultimii ani, oferind conditii de cazare bune la standard
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de 3 stele. Hotel Sulina Mamaia va pune la dispozitie 135 de camere duble si matrimoniale
prevazute cu mobilier nou, televizor si minibar. Restaurantul hotelului are o capacitate de 100
de locuri si este prevazut cu o terasa in aer liber, orientata catre mare. Hotel Sulina a fost
reclasificat la 3 stele in 2013 si intampina oaspetii cu imbunatatiri: aer conditionat, TV LCD,
perdele si covorase noi.
Dotari generale:
- 62 camere twin, 63 camere matrimoniale, 9 apartamente
- restaurant, terasa, bar de zi
- parcare cu plata

CONSTANȚA

Hotel Lido Mamaia
Descriere hotel Lido:
Hotel Lido Mamaia 3 stele este amplasat in zona de nord a statiunii, in vecinatatea
hotelurilor Amiral, Comandor si Orfeu. Renovat partial, Hotel Lido Mamaia ofera conditii de
cazare foarte bune in camere spatioase si luminoase. Datorita pozitionarii hotelului, o parte
din spatiile de cazare au vedere catre mare si o parte catre Lacul Siutghiol. Hotel Lido
Mamaia mai dispune de restaurant, bar, parcare, sala de conferinte si internet wireless.
Dotari generale:
- 114 camere duble, 11 garsoniere, 4 apartamente
- restaurant, bar, terasa
- sala de conferinte
- jocuri electronice, internet wireless in holul hotelului, seif
- schimb valutar, plata prin intermediul cartilor de credit
- parcare privata
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CONSTANȚA

Hotel Caraiman-Voila Mamaia
Descriere hotel Caraiman:
Hotel Caraiman-Voila 3 stele este cea mai nordica unitate de cazare din statiune, fiind situat
chiar la iesirea catre orasul Navodari, pe malul lacului Siutghiol. Inconjurat de un spatiu verde
bogat, Hotel Caraiman-Voila Mamaia pune la dispozitie camere duble renovate dotate cu
mobilier modern, aer conditionat (posibilitate doar de racire), televizor si minibar. Oaspetii
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hotelului au la dispozitie un restaurant cu linie de autoservire, loc de joaca pentru copii si
parcare.
Dotari generale:
- 300 camere duble
- 2 restaurante, 2 baruri
- schimb valutar, camera pentru bagaje
- loc de joaca pentru copii
- parcare
- piscina
- 11 sali de conferinta (300 locuri/sala)

Hot
el

CONSTANȚA

Siret Mamaia
Descriere hotel Siret:
Hotel Siret Mamaia este amplasat in nordul statiunii, la aproximativ 50 de metri de plaja, in
vecinatatea hotelurilor Bicaz si Vega. Hotelul pune la dispozitia turistilor 144 de camere
duble, renovate in 2013. Hotel Siret Mamaia are un restaurant modern, cu o capacitate de 400
de locuri, care serveste preparate romanesti si internationale in sistem bufet si a la carte.
Turistii au acces la internet wireless in spatiile comune si in camere. Hotel Siret Mamaia
permite cazarea cu animale de companie contra unei taxe care se achita la receptie.
Dotari generale:
- 69 camere duble Corp A, 75 camere duble Corp B.
- Restaurant (400 locuri)
- Bar
- Terasa
- Internet wireless
- Terasa
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CONSTANȚA

Hotel Ten Victory Mamaia
Descriere hotel Ten Victory:
Hotel Ten Mamaia (fostul Hotel Victory) 3 stele este amplasat pe plaja dintre Cazino si
Hotelul Iaki, in dreptul hotelului Patria. Hotelul este deschis tot timpul anului si ofera servicii
de cazare si servicii de masa in restaurant, terasa si pizzerie. Hotel Ten Mamaia va pune la
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dispozitie camere duble si apartamente care ofera vedere atat spre mare, cat si spre promenada
statiunii. Hotelul a fost renovat integral in anul 2012 si va ofera conditii bune de petrecere a
unei vacante pe litoral. Plaja din dreptul Hotel Ten Mamaia este amenajata cu sezlonguri si
umbrele.
Dotari generale:
- 20 de camere duble, 2 apartamente
- restaurant, terasa, pizzerie, grill-barbeque
- berarie, bar de zi, beach bar

CONSTANȚA

Hotel Dacia Sud Mamaia
Descriere hotel Dacia Sud:
Hotel Dacia Sud 3 stele este situat la intrarea in statiune dinspre Delfinariu, la cativa pasi de
malul marii, alaturi de Hotel Bavaria Blu. Deschis pe durata intregului an, Hotel Dacia Sud
Mamaia isi primeste oaspetii in cele 150 de camere si garsoniere modernizate. Masa poate fi
servita in salonul restaurantului, renovat complet in 2012, sau pe terasa orientata catre
mare. Pe langa facilitatile mentionate mai sus, Hotel Dacia Sud Mamaia mai dispune de sala
de fitness, salon de infrumusetare, sala de conferinte, spalatorie-curatatorie, parcare proprie si
facilitati pentru persoanele cu handicap.
Dotari generale:
- 70 de camere cu pat dublu, 58 de camere cu doua paturi, 20 de camere cu pat matrimonial,2
garsoniere
- restaurant, terasa, bar
- sala de fitness, salon de masaj si infrumusetare
- sala de conferinte cu dotari complete
- rampa de acces pentru persoane cu handicap
- parcare (contra cost)
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CONSTANȚA

Hotel Orfeu Mamaia
Descriere hotel Orfeu:
Hotel Orfeu Mamaia 3 stele este situat in zona de nord a statiunii si face parte dintr-un
complex turistic cunoscut, alaturi de hotelurile Amiral si Comandor cu care imparte mai multe
facilitati: piscina, sala de internet, sala de biliard, locul de joaca pentru copii. Hotelul Orfeu
Mamaia va ofera 99 de camere duble si apartamente, majoritatea avand vedere spre mare.
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Modernizat complet, hotelul ofera conditii de cazare bune tuturor celor isi doresc o vacanta pe
litoral.
Dotari generale:
- 99 camere duble
- restaurant, terasa, bar de zi
- piscina
- sala de conferinte, sala de fitness, sala de internet
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Marie Mamaia
Descriere hotel Marie:
Hotel Marie 3 stele din Mamaia este un hotel renovat integral in anul 2014 (fostul Hotel
Midia), ce ofera oaspetilor sai spatii amenajate modern si confortabil, la doar cativa metri de
plaja.
Hotel Marie este situat in centrul statiunii, la cateva minute de zona Cazinoului, si astfel
accesul catre principalele atractii ale statiunii se face foarte usor, prin scurte plimbari pe jos.
Hotel Marie ofera, pe langa spatiile de cazare, un bar cu terasa, unde se pot servi bauturi
racoritoare in zilele toride de vara.
Dotari generale:
- 64 de camere duble, triple si apartamente
- bar si terasa
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CONSTANȚA

Hotel Alcor Mamaia
Descriere hotel Alcor:
Hotelul Alcor Mamaia 3 stele este amplasat in partea de nord a statiunii, chiar pe plaja, in
vecinatatea hotelului Vega. Spatiile de cazare au fost renovate in 2015 si sunt dotate cu aer
conditionat, draperii , baie cu cada si instalatii sanitare, TV si balcon. O parte din camere
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dispun de aer conditionat.Masa poate fi servita in restaurantul hotelului sau pe terasa cu
vedere frontala la mare. Pe terasa exista si un bar unde va puteti relaxa in serile de vara. Hotel
Alcor Mamaia dispune de plaja privata proprie, amenajata cu sezlonguri si umbrele. In lobby,
pe terasa si pe plaja puteti beneficia gratuit de conexiune la internet wireless. Hotel Alcor
Mamaia are parcare proprie de care puteti beneficia gratuit, in limita locurilor disponibile.
Dotari generale:
- camere duble, camere triple, apartamente
- restaurant, terasa cu vedere la mare, bar pe terasa
- internet wireless, tenis de masa
- plaja privata
- parcare proprie
- sala de conferinte
- loc de joaca pentru copii

CONSTANȚA

Hotel Dunarea Mamaia
Descriere hotel Mamaia:
Hotel Dunarea Mamaia 3 stele este situat in zona sud a statiunii, la cativa pasi de tarmul
marii, langa parcul acvatic Aqua Magic si hotel Aurora. Hotelul a fost renovat si reclasificat la
3 stele in toamna anului 2013. Cele 125 de camere duble si 10 apartamente ale hotelului sunt
dotate cu aer conditionat, televizor, minibar, sistem de acces pe baza de cartela, balcon, baie
renovata si mobilier nou. In zona receptiei este amenajat un bar de zi unde turistii pot savura
diverse bauturi si pot beneficia de conexiune la internet wireless. Hotel Dunarea Mamaia nu
dispune de restaurant propriu, insa masa poate fi servita in sistem bonuri valorice in cadrul
restaurantelor Aurora si Azur, aflate in vecinatate.
Dotari generale:
- 125 de camere duble, 10 apartamente
- bar de zi
- internet wireless
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Florida Mamaia
Descriere hotel Florida:
Hotelul Florida Mamaia 3 stele este amplasat in apropiere de zona Cazino, pe malul Lacului
Siutghiol, vis-a-vis de Hotel Flora. Hotelul si-a deschis portile in anul 2006 si ofera tuturor
oaspetilor conditii de cazare bune. Hotel Florida Mamaia este contruit pe 4 etaje si va pune la
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dispozitie 88 de camere si apartamente orientate atat spre lac, cat si spre statiune. Pe langa
spatiile de cazare, hotelul mai include un restaurant, bar, centru de relaxare si parcare. Hotelul
se adreseaza si turistilor din segmentul business, punandu-le la dispozitie un centru de afaceri
bine organizat.
Dotari generale:
-57 camere matrimoniale, 24 camere twin, 6 apartamente, 1 apartament prezidential
-Restaurant (120 de locuri), bar de zi, terasa
-2 sali de conferinte cu dotari complete (20 si 80 de locuri)
-Sala masaj, sauna, sala de fitness, lift
-Rampa acces persoane cu dizabilitati
-Internet-cafe, zona pentru fumatori
=Parcare

CONSTANȚA

Hotel Marea Neagra Mamaia
Descriere hotel Marea Neagra:
Hotel Marea Neagra Mamaia 3 stele este amplasat in zona de nord a statiunii, intr-o zona
linistita si bogata in vegetatie. Renovata in anul 2006, unitatea de cazare va ofera conditii
bune de cazare. Hotel Marea Neagra Mamaia are 31 de camere duble si apartamente, o parte
dintre ele avand vedere spre mare si o parte catre bulevardul care traverseaza statiunea. Hotel
Marea Neagra Mamaia mai dispune de un restaurant cu doua saloane, terasa si bar.
Dotari generale:
- 24 camere duble, 3 camere triple, 14 apartamente
- restaurant Marea Neagra, bar, terasa
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CONSTANȚA

Hotel Hefaitos Mamaia
Descriere hotel Hafeitos:
Hotel Hefaistos 3 stele se afla situat in centrul statiunii Mamaia, in zona Cazinoului, la doar
cativa metri de plaja. Accesul la principalele atractii turistice ale statiunii se face foarte usor,
prin scurte plimbari placute pe faleza statiunii – la doar 1 minut de mers pe jos de Cazino cu
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zona de magazine, restaurante si terase, la 5 minute de mers pe jos de Aquamagic si 10
minute de Satul de Vacanta. Hotel Hefaistos 3 stele este un hotel micut, cu 4 nivele, deservit
de lift si pune la dispozitia turistilor 50 de camere duble.
Dotari generale:

-

50 camere duble

- sala de conferinte cu 150 locuri
- salon pentru mic-dejun
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Riviera Mamaia
Descriere hotel Riviera:
Hotel Riviera Mamaia 3 stele este amplasat in centrul statiunii, la 20 de metri de plaja, in
vecinatatea Hotelului Iaki. Hotelul se inalta pe 14 nivele si a fost renovat complet in anul
2015. Datorita amplasarii, camerele hotelului au vedere laterala sau frontala la mare, la Lacul
Siutghiol si asupra statiunii Mamaia. Hotel Riviera Mamaia dispune de aproximativ 460
locuri de cazare in camere duble si camere studio. Pentru servirea mesei, hotelul pune la
dispozitia turistilor un restaurant cu o capacitate de 350 de locuri. Restaurantul este completat
de o terasa exterioara cu o capacitate de 200 de locuri. Hotel Riviera Mamaia are parcare
proprie si este gratuita in limita locurilor disponibile pentru turistii hotelului.
Dotari generale:
- camere duble si camere studio.
- restaurant, terasa, bar-de-zi.
- internet wireless in spatiile publice.
- bussiness center.
- loc de joaca pentru copii (contra cost).
- parcare (in limita disponibilitatii).
- seifuri pozitionate in zona receptiei.
- 3 sali de conferinta situate la etajul 14, cu vedere panoramica
.

165

CONSTANȚA

Hotel Blue Beach Mamaia
Descriere hotel Blue Beach:
Complexul de apartamente Blue Beach Studios 3 stele este situat pe malul marii si se
adreseaza in special cuplurilor sau familiilor cu copii, care doresc sa petreaca la malul marii
un sejur relaxant, linistit si in deplina siguranta. In acest sens, in cadrul complexului paza este
asigurata non stop, atat prin monitoarizare video cat si prin paza umana. Hotelul Blue Beach
este alcatuit din doua vile cochete cu doua nivele, terasa, plaja, parcare, loc de joaca pentru
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copii, spatiu verde. La mica distanta de complex sunt deschise doua restaurante, Ipa Nera
(specific brazilian) si Amsters (specific pescaresc).
Dotari generale:
-Apartamentele de la parter sunt dotate cu dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea
extensibila pentru 1 adult sau 2 copii, acces terasa. Ocuparea maxima in aceste apartamente
este de 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii. Nu se poate instala pat pliant.
-Apartamentele de la etaje sunt dotate cu dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea
extensibila pentru 2 adulti, balcon.
Ocuparea maxima este de 4 adulti, optional se poate suplimenta cu un pat pliant.
Bucataria are plita electrica, hota, frigider, chiuveta, vesela si tacamuri. Baia are cabina cu
dus.
-Alte dotari: aer conditionat, televizor LCD, internet Wireless, balcon (pentru apartamentele
de la etaj), acces terasa si plaja pentru apartamentele de la parter.

CONSTANȚA

Hotel Albastros Mamaia
Descriere hotel Albatros:
Hotel Albatros 3 stele este amplasat in apropiere de zona Cazino, in vecinatatea Hotelului
Condor, la cativa pasi de plaja. Deschis pe durata intregului an, hotelul va ofera conditii de
cazare bune in cele 43 de camere si apartamente pe care le detine. Restaurantul hotelului are o
capacitate de 100 de locuri si serveste preparate romanesti si internationale. Pe langa
facilitatile de masa si cazare, Hotel Albatros Mamaia va mai pune la dispozitie o terasa, un
bar, pizzerie si parcare proprie.
Dotari generale:
- 33 camere duble, 5 apartamente, 5 camere single
- restaurant, bar, terasa, pizzerie
- gradina interioara
- sala de conferinte
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Elegance Mamaia
Descriere hotel Elegance:
Hotel Elegance Mamaia 3 stele este situat in zona sudica a statiunii, in vecinatatea Club
Melody, la cativa pasi de plaja. Hotelul este deschis pe durata intregului an si va ofera 29 de
camere duble, mobilate cu mobilier nou si dotate cu aer conditionat. Barul din incinta Hotel
Elegance Mamaia va sta la dispozitie cu cocktail-uri, bauturi acloolice, cafea si bauturi
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racoritoare.
Dotari generale:
- 14 camere twin, 15 camere matrimoniale
- bar de zi
- parcare proprie

CONSTANȚA

Hotel Pelican Mamaia
Descriere hotel Pelican:
Hotel Pelican Mamaia 3 stele este situat in partea de nord a statiunii, in vecinatatea
Hotelului Golden Tulip, la cativa metri de plaja cu nisip fin. Unitatea de cazare face parte din
complexul turistic Palas-Pelican, alaturi de hotelul vecin, Palas, cu care imparte restaurantul,
aflat in corpul care face legatura dintre cele doua hoteluri. Hotel Pelican Mamaia va pune la
dispozitie 175 de camere duble. Hotelul va mai ofera un restaurant, un salon pentru mic dejun,
piscina si parcare. Hotel Pelican Mamaia este potrivit si pentru organizarea evenimentelor
corporate, fiind dotat cu o sala de conferinta cu dotari complete.
Dotari generale:
- 175 camere duble
- restaurant, salon mic-dejun
- lift, camera pentru bagaje, schimb valutar
- piscina, sezlonguri si umbrele, jacuzzi
- sala de conferinte
parc
are
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CONSTANȚA

Hotel Dona Mamaia
Descriere hotel Dona:
Hotel Dona 3 stele este pozitionat in centrul statiunii, intre hotelurile Tomis si Iaki, la cativa
pasi de tarmul marii. Hotelul atrage atentia prin infatisarea sa rustica, data de intrebuintarea
lemnului in constructie. In incinta Hotel Dona Mamaia se afla 35 de camere, apartamente si
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garsoniere cu dotari specifice standardelor de 3 stele. Restaurantul hotelului se inalta pe 2
nivele, are o capacitate de 200 de locuri si se continua in exterior cu o terasa inconjurata de
multa verdeata.
Dotari generale:
- 21 camere duble, 10 garsoniere, 4 apartamente
- restaurant, bar, terasa

CONSTANȚA

Hotel Romantic Mamaia
Descriere hotel Romantic:
Hotelul Romantic 3 stele a fost construit in vara anului 2010 fiind pozitionat pe malul
lacului Siutghiol, în zona Hotelului Scandinavia, la 150 m de tarmul marii. Hotelul detine
parcare proprie, tv lcd cu satelit în camere, aer conditionat, baie proprie în fiecare camera,
wireless si minibar.
Dotari generale:
- 31 camere duble si 4 apartamente

171

CONSTANȚA

Hotel Agapi Mamaia
Descriere hotel Agapi:
Hotel Agapi 3 stele este un hotel nou, deschis in anul 2014. Este contruit direct pe plaja, intre
hotelurile Meridian si Doina si la cateva minute de mers pe jos de Aqua Magic. Accesul catre
plaja se face direct din hotel, fara traversarea vreunei faleze. Astfel, poate oferi oaspetilor sai
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posibilitatea admirarii marii si a freamatului plajei din majoritatea camerelor. Hotel Agapi
este un hotel micut si cochet, cu spatii de cazare amenajate modern si confortabil. Toate
camerele au mocheta pe jos, mobilier nou si dotari specifice hotelurilor de 3 stele – aer
conditionat, televizor, internet, minibar. Pentru servirea mesei, Hotel Agapi are amenajat un
restaurant. Atat hotelul cat si restaurantul sunt deschise tot timpul anului.
Dotari generale:
-16 camere duble si 2 apartamente
- restaurant

CONSTANȚA

Hotel Alma Mamaia
Descriere hotel Alma:
Hotel Alma 3 stele este un hotel nou, deschis in anul 2013. Este situat in zona sudica a
statiunii, langa hotel Del Mar si la doar 2 minute de mers pe jos de Satul de Vacanta sau Aqua
Magic.
Hotel Alma este un hotel micut, cu doar 24 de camere, fapt care asigura oaspetilor sai
intimitate intr-o statiune atat de aglomerata cum este Mamaia. Spatiile de cazare sunt
amenajate modern, cu mobilier nou, televizor, minibar, aer conditionat si internet. Pentru
servirea mesei, Hotel Alma are in dotare un restaurant cu terasa.
Dotari generale:
- 21 camere duble, 3 camere single
- restaurant, terasa
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Patria Mamaia
Descriere hotel Patria:
Hotel Patria Mamaia 3 stele este situat in apropierea Cazinoului, doar faleza din statiune
despartindu-l de plaja cu nisip fin a statiunii. Unitatea de cazare se invecineaza cu hotelurile
National si Unirea, cu care formeaza un complex turistic cunoscut in statiune. Hotel Patria
Mamaia va ofera 203 camere duble dotate cu televizor si minibar. Hotelul are in dotare
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restaurant propriu (restaurant National, care deserveste ambelor hoteluri).
Dotari generale:
- 203 camere duble
- bar de zi
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Bicaz Mamaia
Descriere hotel Bicaz:
Hotel Bicaz Mamaia 2 stele se invecineaza cu hotelurile Dorna, Siret, Apollo si Vega,
amplasate in zona nordica a statiunii. Hotelul este construit la cativa pasi de plaja,
perpendicular pe tarmul marii, cele 166 de camere duble si apartamentele sunt impartite in
camere duble standard si camere duble cu vedere la mare, respectiv apartamente standard si
apartamente cu vedere la mare. Hotel Bicaz Mamaia include un restaurant cu capacitatea de
250 de locuri care se prelungeste la exterior cu o terasa inconjurata de spatiu verde. Pe langa
facilitatile de cazare si masa, Hotel Bicaz Mamaia mai are in componenta un bar si o sala de
conferinte.
Dotari generale:
- 166 camere duble si apartamente
- restaurant, terasa, bar
- sala de conferinte
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Unirea Mamaia
Descriere hotel Unirea:
Hotel Unirea Mamaia 2 stele este amplasat in zona centrala a statiunii, la cativa pasi de plaja
si de zona de promenada a Cazinoului. Impreuna cu hotelurile vecine, Patria si National,
Hotel Unirea Mamaia formeaza un complex turistic cu traditie pe litoralul romanesc. Plaja din
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dreptul hotelului este lata, acoperita cu nisip fin si amenajata cu sezlonguri si beach-baruri.
Hotel Unirea Mamaia are 11 etaje, este deservit de 3 lifturi, si adaposteste 176 de camere
duble. Hotelul nu dispune de restaurant propriu, insa masa poate fi servita in restaurantul
hotelului National, aflat la cativa pasi.
Dotari generale:
- 176 de camere duble
- bar de zi
- servicii de trezire a clientilor la
cerere, pastrarea obiectelor de
valoare, informatii turistice si
culturale
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Aurora Mamaia
Descriere hotel Aurora:
Hotel Aurora Mamaia 2 stele este amplasat in zona de sud a statiunii Mamaia, la cativa pasi
de Aqua Magic, Satul de Vacanta si Telegondola. Distanta pana la plaja este de doar 25 de
metri, fiind construit chiar pe faleza, perpendicular pe tarmul marii. Astfel, toate camerele
hotelului Aurora au de pe balcon vedere laterala spre mare. Hotel Aurora se invecineaza cu
hotelurile Perla, Dunarea si Neptun. Hotel Aurora a fost renovat in anul 2008, iar in prezent
este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai bune hoteluri de 2 stele din Statiunea Mamaia. Are
9 etaje + parter si este deservit de trei lifturi. Pentru relaxarea turistilor, Hotel Aurora a
inaugurat in anul 2013 o piscina moderna cu vedere spre mare, atat pentru adulti, cat si pentru
copii, la care oaspetii hotelului au acces gratuit. Spatiul din jurul piscinei este amenajat cu
sezlonguri (150-200 de locuri), umbrele, masute, dusuri, bar, grupuri sanitare. De la barul
piscinei turistii pot servi bauturi racoritoare si inghetata. Piscina pentru adulti are luciul apei
de 200 mp si o adancime variabila, de la 110 cm la 180 cm, iar cea pentru copii are luciul apei
de 40 mp si adancime constanta de 70 cm. In zilele racoroase, apa din piscine este
usor incalzita in mod ecologic, printr-un sistem de panouri solare. Tot pentru copii, Hotel
Aurora are amenajat un loc de joaca in aer liber. In restaurantul hotelului Aurora se serveste
mic-dejun sub forma de bufet suedez, iar pranzul si cina pot fi servite in sistem de autoservire
sau „a la carte”. Restaurantul este dotata cu sistem de climatizare si se prelungeste in exterior
cu o frumoasa terasa.
Dotari generale:
-343 camere duble
-Restaurant, terasa
-Bar in lobby, Bar la piscina
-Piscina adulti, piscina copii
-Loc de joaca pentru copii in aer
liber
-Internet wireless
-Sala de conferinte
-Parcare cu plata

177

CONSTANȚA

Hotel Select Mamaia
Descriere hotel Select:
Hotel Select 2 stele superior Mamaia este amplasat in partea sudica a statiunii, pe faleza.
Hotelul a fost renovat complet in 2013. In prezent, Hotel Select Mamaia va pune la dispozitie
204 camere duble si garsoniere. Complet renovate si reamenajate, spatiile de cazare sunt
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dotate cu aer conditionat, TV LCD, cablu, minibar, baie cu dus si balcon. Turistii hotelului
pot servi masa in restaurantul hotelului sau pe terasa de pe care pot admira marea.
Restaurantul are o capacitate de 90 de locuri si serveste mancaruri romanesti si internationale.
Oaspetii hotelului au posibilitatea de a-si pastra obiectele de valoare in seiful aflat la receptie.
Hotelul dispune de parcare proprie la care turistii au acces gratuit.
Dotari generale:
- Camere duble si garsoniere
- Restaurant, pizzerie, terasa
- Seif la receptie
- Parcare proprie

CONSTANȚA

Hotel National Mamaia
Descriere hotel National :
Hotelul National Mamaia 2 stele este amplasat in zona centrala a statiunii, aproape de
Cazino, in vecinatatea hotelurilor Patria si Unirea, cu care formeaza un complex turistic
cunoscut. Hotel National Mamaia are 10 etaje, este deservit de 3 lifturi si cuprinde 160 de
camere duble dotate cu aer conditionat. Restaurantul hotelului este dotat cu o linie de
autoservire si are o capacitate de 720 de locuri. Plaja aflata la doar cativa pasi de Hotel
National Mamaia este acoperita cu nisip fin si amenajata cu sezlonguri si umbrele.
Dotari generale:
- 160 de camere duble
- restaurant, bar de zi
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Venus Mamaia
Descriere hotel Venus:
Hotel Venus Mamaia 2 stele este amplasat in centru statiunii, in vecinatatea hotelurilor Iaki
si Riviera. Hotelul se bucura de pozitie privilegiata datorita amplasarii sale la 50 de metri de
plaja si 5 minute de zona Cazino. O parte dintre camerele hotelului au fost renovate in 2013,
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atunci cand au fost dotate cu mobilier nou, geamuri termopan si TV LCD. Restaurantul
hotelului are o capacitate de 300 de locuri si este format dintr-o terasa acoperita si 2 terase
descoperite. In spatiile publice ale hotelului turistii pot beneficia gratuita de conexiune la
internet wireless. Pe langa facilitatile mentionate mai sus, hotelul mai dispune de bar si
parcare proprie.
Dotari generale:
- camere duble standard si modernizate
- restaurant, terasa, bar
- parcare
- internet wireless

CONSTANȚA

Hotel Lotus Mamaia
Descriere hotel Lotus:
Hotel Lotus Mamaia 2 stele este amplasat in partea de sud a statiunii, vis-a-vis de Satul de
Vacanta. Hotelul, langa hotelul Bavaria Blu. Pozitia hotelului reprezinta un atu pentru turistii,
acesta aflandu-se in apropierea unor punct de interes turistic, a zonei comerciale Perla si a
zonei de promenada a statiunii. Renovat complet, Hotel Lotus Mamaia va pune la dispozitie
130 de camere duble si apartamente dispuse pe 4 etaje. Pe langa facilitatile de cazare, Hotel
Lotus Mamaia dispune de bar si parcare proprie. Hotelul nu detine restaurant.
Dotari generale:
- 130 camere duble, apartamente
- bar
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Pescarus Mamaia
Descriere hotel Pescarus:
Hotel Pescarus Mamaia 2 stele este amplasat in zona sudica a statiunii, pe partea cu mare, in
imediata vecinatate a hotelurilor Dacia Sud si Bavaria Blu si la doar cativa pasi de hotel Parc.
Hotelul este pozitionat in apropierea unora dintre cele mai importante obiective ale statiunii si
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va ofera conditii de cazare bune. Renovat complet in anul 2006, Hotel Pescarus Mamaia va
ofera 133 de camere duble prevazute cu dotari specifice unei unitati de 2 stele. Masa poate fi
servita in cadrul unuia dintre restaurantele sau terasele invecinate, cu care hotelul are
contracte de colaborare.
Dotari generale:
- 133 camere duble, 13 apartamente
- bar
- schimb valutar
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Apollo Mamaia
Descriere hotel Apollo:
Hotel Apollo 2 stele este situat in zona de nord a statiunii Mamaia, la o distanta de
aproximativ 70 de m de plaja statiunii, in vecinatatea hotelurilor Dorna, Bicaz, Siret si Vega.
In aceasta zona, plaja este foarte larga, cu nisip fin si intrare lina în mare. În imediata
apropiere a hotelului se afla terenuri de tenis si de fotbal, precum si un teren de
minigolf, spatii de joaca amenajate pentru copii, un oficiu postal si un complex comercial cu
magazine, restaurante si terase. Hotelul a fost recent renovat si modernizat in intregime.
Dotari generale:
-Hotel Apollo are 3 etaje, P+3 cu spatii de cazare
- 112 camere duble dispuse la et. 1, 2 si 3, dintre care 50% au vedere la mare si 50% au
vedere catre lacul Siutghiol. Hotelul a fost recent renovat si modernizat in intregime.
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CONSTANȚA

Hotel Delta Mamaia
Descriere hotel Delta:
Hotel Delta Mamaia 2 stele este o unitate de cazare amplasata in zona sudica a statiunii,
aproape de parcul Aqua Magic, fiind incadrat de hotelurile Meridian si Doina. Hotelul a fost
renovat completa in ultimii ani si cuprinde 135 de camere duble si apartamente care ofera
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conditii bune de cazare. Hotel Delta Mamaia nu are restaurant propriu, insa masa poate fi
servita intr-unul dintre restaurantele aflate in apropiere, pe faleza.
Dotari generale:
- 135 camere duble, apartamente
- bar
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Piccadilly Mamaia
Descriere hotel Piccadilly
Hotel Piccadilly Mamaia 2 stele este amplasat pe malul lacului Siutghiol, in zona Cazinoului
din statiune, o zona plina de atractii turistice, magazine si terase. Hotelul se afla la o distanta
de 200 de metri de plaja si va ofera cazare in cele 192 de camere cotate la 2 stele.
Restaurantul din cadrul Hotel Piccadilly Mamaia are o capacitate de 240 de locuri, iar terasa
acestui poate gazdui pana la 100 de persoane, oferindu-le vedere catre lac. Pe langa facilitatile
mentionate mai sus, Hotel Piccadilly Mamaia mai dispune de sala de conferinte cu o
capacitate de 80 de locuri si dotari complete, bar de zi, parcare si loc de joaca pentru cei mici.
Dotari generale:
- 192 camere,
- restaurant, bar, terasa,
- loc de joaca pentru copii
- scoala de Wind Surfing
- sala de conferinte
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Doina Mamaia
Descriere hotel Doina:
Hotel Doina Mamaia 2 stele este situat pe faleza din sudul statiunii, la 20 de metri de plaja si
200 de metri de Aqua Magic, intre hotelurile Neptun si Sulina. Hotelul se inalta pe 10 etaje si
este construit perpendicular pe tarmul marii, ceea ce asigura vedere laterala catre mare din
fiecare camera. Hotel Doina Mamaia va ofera cazare in camere duble matrimoniale, camere
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duble twin si garsoniere. Toate spatiile de cazare sunt dotate cu televizor si cablu TV,
minibar, baie cu dus, telefon international. O parte din camerele duble twin si toate
garsonierele sunt prevazute cu aer conditionat. Restaurantul hotelului a fost renovat complet si
va ofera o varietate de preparate culinare romanesti si internationale. In zona receptiei este
amenajata o zona de relaxare si un bar. De asemenea, hotelul dispune de sala de internet,
jocuri electronice pentru copii, mese de ping-pong si de biliard.
Dotari generale:
- camere twin, camere matrimoniale, garsoniere
- restaurant, terasa, bar
- internet WiFi gratuit in holul receptiei
- sala de internet
- mese de ping-pong si biliard
- jocuri pentru copii
- schimb valutar,
- magazin comercial
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Delfinul Mamaia
Descriere hotel Delfinul:
Hotelul Delfinul Mamaia 2 stele este amplasat in zona sudica, aproape de intrarea in statiune
dinspre Delfinariu. Pentru a localiza mai usor hotelul, trebuie sa stiti ca se invecineaza cu
hotelurile Del Mar, Bavaria Blu, Dacia Sud si este incadrat de hotelurile Lotus si Pescarus.
Hotelul a fost imbunatatit in anul 2005 si ofera conditii de cazare specifice clasificarii la 2
stele. Hotel Delfinul Mamaia nu este prevazut cu restaurant propriu, insa in zona exista o
multime de terase si restaurante unde puteti servi masa.
Dotari generale:
- 139 de camere duble
- bar
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Saguna-Avangarde Mamaia
Descriere hotel Saguna-Avangarde:
Hotel Saguna-Avangarde Mamaia este amplasat in zona centrala a statiunii, pe malul
lacului Siutghiol, in vecinatatea Hotelului Piccadilly. In imediata apropiere a hotelului se afla
telegondola, terase, restaurante si faleza statiunii. Hotelul se afla la o distanta de 250 de metri
de plaja. Complexul Saguna-Avangarde este format din Hotel Avangarde (2 stele) si Hotel
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Saguna (1 stea). Complexul dispune de camere duble modernizate, camere duble de 1 stea si
apartamente modernizate. Hotel Saguna-Avangarde Mamaia a fost modernizat in anul 2013,
iar camerele au fost dotate cu aer conditionat. Hotel Saguna Mamaia dispune de bar si terasa
unde va puteti relaxa pe durata intregii zile. Hotelul are loc de joaca pentru copii si parcare
proprie.
Dotari generale:
- 30 camere 2**, 10 apartamente 2**, 90 camere 1*
- bar de zi/bar de noapte
- terasa
- parcare
- loc de joaca

CONSTANȚA

Hotel Selema Mamaia
Descriere hotel Selena:
Hotel Selena Mamaia 2 stele este cea mai nordica unitate de cazare din statiune, fiind situat
in vecinatatea hotelului Best Western Savoy. Hotel Selena Mamaia are iesire directa pe plaja,
este renovat si va ofera conditii de cazare bune. Hotelul cuprinde 47 de spatii de cazare cu
diferite capacitati si dotari. Datorita dispunerii hotelului, o parte dintre camere va ofera vedere
spre mare. Hotel Selena Mamaia va mai ofera restaurant si grill cu terasa, piscina exterioara
incalzia si parcare gratuita.
Dotari generale:
- 26 camere duble de categoria 2 stele, 16 camere duble de categoria 3 stele, 5 apartamente
- restaurant, terasa, bar
- piscina exterioara incalzita, sezlonguri si umbrele
- parcare gratuita
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CONSTANȚA

Hotel Complex Mamaia Histria Mamaia
Descriere hotel Complex Mamaia Histria:
Complexul Mamaia Histria este fost hotel si in prezent inchiriaza camere cu TVA-ul de 24%
inclus in pret si nu cu TVA-ul de 9% in regim hotelier (turistic). Este situat in centrul statiunii
Mamaia langa plaja. Toate camerele au vedere partiala la mare, complexul fiind situat
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perpendicular cu marea. Accesul cu animale este permis si nu se percepe taxa. Camerele sunt
de mai multe modele si diferite preturi in functie de dotari. Preturile sunt pe camera si nu pe
persoana. Nu percepem taxa de rezervare, plata se face la receptie in ziua sosirii dupa
vizionarea camerei. Rezervarile nu se fac telefonic, ci pe mail-ul complexului
complexmamaiahistria@yahoo.com sau folosind formularul de rezervari. De asemeni va
rugam specificati o adresa de e-mail pentru confirmarea rezervarii.
Dotari generale:
Pat dublu/2 paturi, baie proprie cu cada, TV, minibar, balcon. Accesul in camera se face din
exterior de pe terasa.

CONSTANȚA

Hotel Ovidiu Mamaia
Descriere hotel Ovidiu:
Hotelul Ovidiu Mamaia este amplasat in sudul statiunii, intre hotelurile Flora si Victoria,
vis-a-vis de terenurile IDU. Situat intr-o zona bogata in obiective de interes turistic, Hotel
Ovidiu Mamaia va ofera conditii de cazare bune, specifice clasificarii la 2 stele. Hotelul
cuprinde 169 de camere cu diferite capacitati. Hotel Ovidiu Mamaia include si un restaurant
cu o capacitate de 350 de locuri, un bar si o terasa cu capacitate de 40 de locuri.
Dotari generale:
- 169 camere duble si triple
- restaurant, terasa, bar
- internet wireless in zonele publice, camera pentru bagaje, incalzire centrala, zona pentru
fumatori
- parcare gratuita in limita locurilor disponibile
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CONSTANȚA

Hotel Arena Regia Hotel & Spa Mamaia Nord
Descriere hotel Arena Regia Hotel & Spa:
Arena Regia Hotel & Spa se află în stațiunea litorală Mamaia, la 6 km de centrul orașului.
Acest hotel luxos de 5 stele oferă camere somptuos decorate și o piscină infinită în aer liber.
Centrul spa fastuos are o piscină interioară de inspirație romană, o cadă cu hidromasaj şi un
hamam. Sunt disponibile, de asemenea, 2 tipuri de saune, precum și tratamente corporale și de
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înfrumusețare. Există şi o piscină în aer liber pentru copii. Camerele şi suitele de la Arena
Regia Hotel & Spa - Marina Regia Residence au balcon şi aer condiţionat. Fiecare unitate de
cazare oferă mobilier de epocă şi baie modernă. Arena Restaurant & Bar oferă specialități
franțuzești rafinate şi preparate din bucătăria europeană modernă, într-o ambianță luxoasă.
Restaurantul-bar Romeo & Juliet oferă preparate cu specific italienesc. Sunt disponibile
regimuri de demipensiune și pensiune completă, iar oaspeții pot lua masa pe terasa însorită.
Arena Regia Hotel & Spa are o zonă de plajă privată la Marea Neagră, la 500 de metri de
hotel. Facilitățile gratuite oferite de hotel includ acces la internet Wi-Fi în zonele publice şi
parcare privată.
Dotari generale:
- 53 de camere duble matrimoniale, 10 camere duble twin, 8 apartamente
- 2 restaurante, bar, terasa
- plaja complet utilata si dotata
- piscina interioara acoperita, piscina exterioara adulti si copii
- centru SPA Imperia, sala de fitness
- sali de conferinte, internet, lifturi
- loc de joaca pentru copii
- parcare pazita

CONSTANȚA

Hotel Phoenicia Holiday Resort Mamaia Nord
Descriere hotel Phoenicia Holiday Resort:
Complex Phoenicia Holiday Resort este situat in Mamaia Nord, la aproximativ 150 de metri
de plaja. Complexul este format dintr-un ansamblu de 7 cladiri cu 8 etaje cu un total de 420 de
studiouri si apartamente cu 2 camere si 3 camere. Toate spatiile de cazare sunt prevazute cu
bucatarie complet utilata, aer conditionat in fiecare camera, TV cu ecran plat, acces gratuit la
internet wi-fi si balcon. Mesele pot fi servite intr-unul dintre cele 3 restaurante cu diverse
specificuri culinare din cadrul complexului. Phoenicia Holiday Resort dispune de 6 piscine
exterioare, rau, cascade artificiale si piscina interioara cu apa incalzita. Plaja privata este
amenajata cu sezlonguri, foisoare, baldachine, dusuri si beach bar. Complexul este prevazut
cu locuri de joaca cu suprafata generoasa, parc de distractii si tobogane acvatice. In cadrul
clubului dedicat copiilor sunt organizate zilnic jocuri si activitati educative si creative. In
fiecare seara sunt organizate programe artistice cu karaoke, muzica live si concursuri. Hotel
Phoenicia Holiday Resort dispune de o baza sportiva cu teren de fotbal, volei si tenis de camp.
Dotari generale:
-420 de studiouri si apartamente cu 2 si 3 camere
-3 restaurante, baruri si cafenea orientala
-6 piscine, rau si cascade, piscina interioara cu apa incalzita
-Plaja privata cu sezlonguri si umbrele
-Loc de joaca pentru copii, parc de distractii, tobogane acvatice pentru copii
-Club pentru copii, echipa de animatie
-Teatru de vara/cinema
-Baza sportiva, club de biliard si centru de jocuri
-Parcul indragostitilor (zona de relaxare cu foisoare)
-Fitness, aerobic, sauna, salina
-Televiziune interna proprie, internet
wi-fi
-Lifturi
-Parcare securizata, spalatorie
auto, spalatorie haine cu autoservire
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CONSTANȚA

Hotel Phoenicia Luxury Mamaia Nord
Descriere hotel Phoenicia Luxury:
Phoenicia Luxury Hotel este amplasat intr-o zona linistita a statiunii Mamaia Nord, chiar pe
malul marii. Construit si inaugurat in 2013, hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai 180 de
spatii de cazare destinate atat persoanelor aflate in cautarea relaxarii, cat si tinerilor aflati in
cautarea distractiei si a familiilor cu copii de toate varstele. Toate camerele va ofera vedere
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laterala catre mare si un spatiu generos de cazare, camerele avand suprafata de 45 mp, iar
apartamentele de 71 mp. Toate spatiile de cazare sunt amenajate modern si sunt prevazute cu
televizor LCD, cablu TV, instalatie individuala de climatizare, internet WI-FI, seif, sistem de
acces pe baza de cartela magnetica, minibar, cafetiera, prosoape pentru plaja, baie cu dus/cada
si uscator de par. In incinta hotelului regasiti 4 restaurante cu specific: Byblos, Babel,
Kasttane si Italian, in care va puteti bucura de experiente culinare placute. Hotelul mai
dispune de lobby bar in care va puteti relaxa dupa o zi de plaja. Complexul dispune de 6
pisicine destinate atat adultilor, cat si copiilor, unde va puteti relaxa sau puteti lua parte la
diverse activitati distractive. In zilele racoroase, apa din pisicina este incalzita. Plaja hotelului
are nisip fin si este amenajata cu sezlonguri, umbrele si baldachine. Phoenicia Luxury Hotel
dispune de baza sportiva cu terenuri de fotbal, volei si tenis de camp. Langa piscina, in aer
liber, este amenajata Zona de fitness pentru iubitorii de miscare. Pe langa toate faciliatile
mentionate, Phoenicia Luxury Hotel va mai pune gratuit la dispozitie parcare, internet
wireless si patuturi pentru copii.
Dotari generale:
- 160 de camere si apartamente
- 4 restaurante, lobby bar
- plaja privata cu sezlonguri, umbrele si baldachine
- piscine cu apa incalzita pentru adulti si
copii, parc de joaca pentru copii
- echipa de animatie, programe de
divertisment pentru copii si adulti
- sauna, baza sportiva
- internet wireless
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Arcadia Mamaia Nord
Descriere hotel Arcadia:
Hotel Arcadia este un hotel de tip boutique este amplasat la 50 de metri distanţă de plaja din
Mamaia. Marina Regina Residence oferă oaspeţilor săi acces la o plajă privată, o serie de
piscine interioare şi în aer liber, precum şi 3 restaurante şi un centru spa. Oaspeţii pot alege
între preparatele franţuzeşti oferite în elegantul Restaurant Arena şi copioasele mâncăruri
italieneşti servite de Restaurantul Romeo & Julieta. La bar, vă puteţi delecta cu cocktailuri
exotice şi trabucuri fine. Camerele Hotelului Arcadia sunt decorate în stil franţuzesc sau în stil
tipic Africii de Nord. Toate sunt prevăzute cu aer condiţionat, o zonă de relaxare sau un
minibar. Pe parcursul verii, Marina Regia Residence vă pune la dispoziţie o frumoasă piscină
infinită. În plus, aceasta include o secţiune pentru copii. Oaspeţii pot utiliza piscina interioară,
amenajată cu tematică romană, din cadrul Centrului Spa Imperia.
Dotari generale:
- 6 camere duble standard, 14 camere duble deluxe, 2 camere duble deluxe family, 2 camere
duble twin cu paturi suprapuse, 1 apartament Marrakesh si 1 apartament Provence
- restaurant Colonial Club, bar cu terasa spre mare
- plaja privata
- sala de conferinte
- parcare pazita
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CONSTANȚA

Hotel Corabia Piratilor Mamaia Nord
Descriere hotel Corabia Piratilor:
Complex Corabia Piratilor 3 stele este deschis tot timpul anului si dispune de 24
apartamente duplex, cu o capacitate totala de cazare de 100 locuri. Spatiile sunt generoase,
fiecare apartament avand peste 90 metri patrati, toate dormitoarele au balcoane cu vedere spre
lac sau spre mare, iar livingurile au iesire spre terasa si spatiu verde. Fiind un club privat,
intreaga locatie este imprejmuita si pazita, securitatea fiind maxima.
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De asemenea, Hotelul Corabia Piratilor ofera oaspetilor sai numeroase posibilitati de
petrecere a timpului, de la loc de joaca pentru copii, la terenuri de sport sau locuri amenajate
pentru pescuit. Clubul are o pozitie privilegiata, avand deschidere intr-o minidelta naturala,
ceea ce constituie un veritabil atu pentru pasionatii de pescuit, dar si deschidere la plaja, care
se afla la o distanta de 250 m.

CONSTANȚA

Hotel Nova Route Mamaia Nord
Descriere hotel Nova Route:
Hotel Nova Route 3 stele este situat pe soseaua principala care leaga statiunea Mamaia de
Navodari, la doar 300 de metri de plaja. Hotelul are 4 etaje si pune la dispozitia oaspetilor sai
14 camere duble si 3 camere triple, dotate cu bai proprii, aer conditionat, televizor, frigider si
internet. Pentru servirea mesei, Hotel Nova Route are amenajat un restaurant cu terasa.
Dotari generale:
- 17 camere duble si triple
- restaurant, bar, terasa
- sala de conferinte
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Hanul Piratilor Camping Vilage Mamaia Nord
Descriere hotel Hanul Piratilor Mamaia Nord:
Hanul Piratilor Camping Village este construit pe partea cu marea, la 100 metri de plaja si
la numai 2 km de cea mai frumoasa statiune a litoralului romanesc, Mamaia.
Beneficiind de o suprafata de 6 ha, Hanul Piratilor Camping Village ofera oaspetilor sai
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posibilitatea petrecerii vacantei in mijlocul naturii, inconjurati de verdeata si copaci, la doar
cativa pasi de mare si plaja. Complexul este format din cateva casute cu dotari moderne,
spatiu amenajat pentru camping si dotarile aferente (grupuri sanitare comune cu dusuri, racord
la energie electrica pentru rulote, telefon si fax la receptie etc), parcare, terenuri de sport
pentru fotbal si tenis, loc de joaca pentru copii, terasa-restaurant, zona amenajata pentru gratar
etc.
Hanul Piratilor Camping Village pune la dispozitia turistilor casute cu apartamente cu 2
dormitoare pentru 6 persoane, camere duble superioare pentru 4 persoane si camere
superioare cu capacitate de cazare de pana la 8 persoane.
Dotari generale:
- casute
- spatiu verde
- terasa-restaurant
- parcare
- loc de joaca
- terenuri de sport
- loc amenajat pentru
gratar

CONSTANȚA

Hotel Delfin Mamaia Nord
Descriere hotel Delfin Mamaia Nord:
Hotel Delfin 2 stele este amplasat in incinta taberei de copii de langa orasul Navodari. Hotel
Delfin le ofera oaspetilor sai 168 de locuri distribuite in 72 de spatii de cazare dotate cu
facilitati standard. Hotel Delfin dispune de restaurant, discoteca si mai multe terenuri de
sport.
Dotari generale:
- 72 de camere si apartamente
- restaurant, terasa
- discoteca, terenuri de volei, fotbal, baschet si handball
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CONSTANȚA

Hotel Bran Eforie Nord
Descriere hotel Bran:

Hotel Bran, Brad si Bega 4 stele este situat in partea de sud a statiunii, la 70 m de plaja
Belona, cea mai apreciata plaja din statiune. Complexul este format din 3 corpuri de cladire
renovate si modernizate in anul 2009 care va ofera facilitati si conditii de cazare similare.
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Camerele din cadrul complexului sunt amenajate in culori calde si sunt dotate cu mobilier
nou, instalatie de climatizare si conexiune wireless la internet. Pentru serviciile de masa,
Complexul hotelier Bran Brad Bega pune la dispozitia turistilor doua restaurante care servesc
meniuri romanesti si internationale. Hotelul dispune de piscina in aer liber amenajata cu
sezlonguri, bar si umbrele. In cadrul Complexului hotelier functioneaza un centru SPA
modern care va pune la dispozitie jacuzzi, sauna finlandeza, baie de aburi, sauna cu raze
infrarosii, fitness, masaj de relaxare, masaj anticelulitic si alte facilitati pentru efectuarea
tratamentelor balneare.
Dotari generale:
- 186 de camere duble si 33 de apartamente
- 2 restaurante
- bar-de-zi
- piscina in aer liber cu tobogan pentru copii
- bar la piscina
- centru SPA
- sala de conferinte
- camera de bagaje
- parcare cu plata

CONSTANȚA

Hotel Mondial Eforie Nord
Descriere hotel Mondial:
Hotel Mondial Eforie Nord 4stele este amplasat pe Bulevardul Falezei, la aproximativ 100
de metri de mare. Construit pe locul fostului Hotel Cerna, unitatea de cazare va pune la
dispozitie 59 de spatii de cazare dotate cu mobilier din lemn masiv, pardoseala acoperita cu
mocheta, balcon, minibar, TV LCD si internet wireless. Pe terasa hotelului puteti petrece clipe
de relaxare alaturi de prieteni sau familie. Hotelul va pune la dispozitie o parcare generoasa cu
o suprafata de 1000 de mp si paza. In vecinatatea hotelui Mondial Eforie Nord exista
nenumarate locatii de divertisment si petrecere a timpului liber la care puteti ajunge foarte
usor.
Dotari generale:
- 8 camere single, 21 camere duble, 30 camere triple.
- terasa in aer liber
- cutie de valori la receptie, camera pentru bagaje, aer conditionat, internet wireless
- parcare pazita
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CONSTANȚA

Hotel Bran, Brad, Bega Eforie Nord
Descriere hotel Bega:
Hotel Bran, Brad, Bega, 4 stele este situat in partea de sud a statiunii, la 70 m de plaja
Belona, cea mai apreciata plaja din statiune. Complexul este format din 3 corpuri de cladire
renovate si modernizate in anul 2009 care va ofera facilitati si conditii de cazare similare.
Camerele din cadrul complexului sunt amenajate in culori calde si sunt dotate cu mobilier
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nou, instalatie de climatizare si conexiune wireless la internet. Pentru serviciile de masa,
Complexul hotelier Bran Brad Bega pune la dispozitia turistilor doua restaurante care servesc
meniuri romanesti si internationale. Hotelul dispune de piscina in aer liber amenajata cu
sezlonguri, bar si umbrele. In cadrul Complexului hotelier functioneaza un centru SPA
modern care va pune la dispozitie jacuzzi, sauna finlandeza, baie de aburi, sauna cu raze
infrarosii, fitness, masaj de relaxare, masaj anticelulitic si alte facilitati pentru efectuarea
tratamentelor balneare.
Dotari generale:
- 186 de camere duble si 33 de apartamente
- 2 restaurante
- bar-de-zi
- piscina in aer liber cu tobogan pentru copii
- bar la piscina
- centru
SPA
- sala de
conferinte
- camera de
bagaje
- parcare cu
plata

CONSTANȚA

Hotel Europa Eforie Nord
Descriere hotel Europa:
Hotel Europa 4 stele este poate cel mai frumos hotel de pe litoralul romanesc, construit dupa
un concept arhitectural deosebit, un hotel care ofera oaspetilor sai servicii complete, de la cele
de cazare si masa, la cele de relaxare si distractie. Interioarele spatioase sunt amenajate
elegant si confortabil, iar personalul calificat la standarde internationale se afla la dispozitia
turistilor in permanenta. Hotelul este inconjurat de un parc de 30.000 mp, o oaza de liniste si
armonie. Astfel, oaspetii hotelului se pot bucura de aceeasi priveliste feerica, indiferent unde
s-ar afla: la piscina exterioara sau la barul care o deserveste, in restaurant sau pe terasa
restaurantului, ori in camere, toate cu balcoane si vedere spre mare si parc.
Dotari generale:
Hotel Europa detine, pe langa spatiile de cazare, mai multe restaurante si terase, un centru de
sanatate cunoscut in toata Europa - Ana Aslan Helth SPA, plaja privata, kids club, piscina
interioara si exterioara, un port privat de agrement - Europa Yacht Club, Centru de
Conferinte, parcare subterana si exterioara
Ana Aslan Health SPA: ofera o gama variata de tratamente si proceduri intr-un ambient
modern si luxos. Dotarile moderne cu echipamente medicale de ultima generatie confera
posibilitati vaste de tratament si infrumusetare. Programele SPA combina factorii naturali de
mediu specifici statiunii Eforie Nord (aerul cu ionizare intensa, apa sarata si namolul
sapropelic din lacul Techirghiol, plante cu efecte curative), cu o multitudine de proceduri
clasice. Personalul este format din medici si asistenti.
Europa Yacht Club: este primul port privat de agrement din Romania construit la standarde
occidentale, care poate gazdui simultan 60 de ambarcatiuni, atat in sezonul estival cat si in
perioada iernii si este securizata 24 de ore. De aici se
pot inchiria ambarcatiuni, se pot lua lectii de
scufundari sau cursuri de navigatie.
Centru de conferinta : echipamente- videoproiector,
retroproiector, ecran, flipchart, video, TV, DVD,
instalatie sonorizare, bar si lobby pentru pauze de cafea
sau organizarea de standuri de prezentare, garderoba.
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CONSTANȚA

Hotel Mirage Eforie Nord
Descriere hotel Mirage:
Hotel Mirage MedSpa 4 stele se afla situat langa hotel Britannia si Clinica de Tratament
Efosan din cadrul Complexului Steaua de Mare, la mica distanta de plaja (150 de metri).
Hotel Mirage a fost inaugurat in anul 2003. Cladirea este moderna si impunatoare, inconjurata
de mult spatiu verde, fapt ce asigura liniste si intimitate. Seara, gradina, terasa si cladirea
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hotelului sunt frumos luminate. Spatiile publice si spatiile de cazare sunt spatioase si
luminoase, cu ferestre largi si amenajate in culori deschise si calde. Hotelul a fost renovat si
reclasificat la 4 stele in anul 2013.
Dotari generale:
- 59 camere duble, 12 apartamente
- restaurant, bar, terasa
- Baza de tratament
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Delfinul - Complex Steaua de Mare Eforie Nord

Descriere hotel Delfinul-Complex Steaua de Mare:
Complex Steaua de Mare - Hotel Delfinul 3 stele Eforie Nord este o unitate de cazare
moderna, amplasata la cativa pasi de plaja, care va ofera facilitati si conditii de cazare
excelente. Hotel Delfinul Eforie Nord va ofera 182 de camere duble moderne si confortabile.
Pe langa facilitatile de cazare, Hotel Delfinul Eforie Nord mai dispune de un restaurant,
baruri, piscina si parcare proprie.
Dotari generale:
- 182 camere duble
- restaurant (350 locuri interior + 50 locuri terasa), bar de zi (20 locuri), bar de zi cu terasa la
etaj

14

- piscina decoperita, sezlonguri, umbrele
- sala de conferinte (150 locuri) cu echipament complet
- 2 lifturi, receptie 24/24h, internet
- parcare proprie
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CONSTANȚA

Hotel Dunarea Eforie Nord
Descriere hotel Dunarea:
Complexul Hotelier Dunarea 3 stele si-a deschis portile in sezonul estival 2008, situat in
Eforie Nord, intr-o oaza de liniste, in partea de sud a statiunii , in apropierea garii, la
jumatatea distantei dintre Marea Neagra si Lacul Techirghiol .Hotelul Dunarea se intinde pe o
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suprafata de 20.000 mp avand 305 camere duble complet renovatate in 2009, dispuse in
13 vile.
Dotari generale:
- 267 camere duble, 30 camere duble superioare, 8 apartamente
- restaurant (autoservire), bar piscina si bar plaja, muzica live / formatie
- discoteca in aer liber
- spectacole cu ansambluri folclorice traditionale
- piscina in aer liber, pentru adulti si pentru copii, jacuzzi in aer liber, aqua gim
- sali de conferinta dotate cu ecran, video proiector si sonorizare
- 3 locuri de
joaca
amenajate
pentru copii
- Club Delfin
- pentru copii
5 – 8 ani
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Vera Eforie Nord
Descriere hotel Vera:

Hotel Vera Eforie Nord 3 stele este situat in centrul statiunii, la 5 minute de plaja.
Complexul este format din trei corpuri de cladire(CORPA A - 4 ETAJE, CORP C - 3 ETAJE,
CORP B - 2 ETAJE(FARA LIFT), piscina exterioara, inaugurata in 2013, si 2 restaurante.
Toate spatiile de cazare ale hotelului sunt prevazute cu aer conditionat, TV cu cablu, frigider,
conexiune la internet wireless si telefon. In corpul A este amenajat un restaurant a la carte cu
salon si terasa acoperita, care va ofera preparate romanesti si internationale. In corpul C
functioneaza un restaurant cu linie de autoservire si o capacitate de 250 de locuri. Piscina
exterioara a hotelului se afla in corpul C si este prevazuta cu zona spatioasa pentru sezlonguri,
dusuri cervicale si sectiune speciala pentru copii. Hotel Vera Eforie Nord dispune de parcare
proprie gratuita, in limita locurilor disponibile.
Dotari generale:
105 camere duble, 12 apartamente
Piscina exterioara pentru adulti si copii
Loc de joaa pentru copii
Pestaurant a la carte, terasa
Restaurant autoservire
Lift (in corpurile A si C)
Seif la receptie, internet wireless
Parcare proprie
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CONSTANȚA

Hotel Union Eforie Nord
Descriere hotel Union:
Hotel Union 3 stele este un hotel de referinta in statiunea Eforie Nord, datorita pozitionarii
excelente pe malul marii, a arhitecturii deosebite si nu in ultimul rand datorita serviciilor de
calitate oferite. Hotel Union a fost renovat complet de catre noii proprietari in anul 2009 si in
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prezent poarta numele Ten Hotel Union. In prezent isi asteapta oaspetii in interioare elegante
si confortabile. Pe langa spatiile de cazare, hotel Union dispune de o piscina moderna, un
restaurant cu specific international si o pizzerie.
Dotari generale:
- 72 camere duble, 3 apartamente
- restaurant, terasa cu program artistic, pizzerie
- piscina
- loc de joaca pentru copii
- parcare (in limita locurilor disponibile)

CONSTANȚA

Hotel Meduza-Complex Steaua de Mare

Descriere hotel Meduza-Complex Steaua de Mare:

Complex Steaua de Mare - Hotel Meduza 3 stele face parte din Complexul Hotelier Steaua
de Mare, alaturi de hotelurile Delfinul si Steaua de Mare. Situat la cativa pasi de plaja cu nisip
fin, Hotel Meduza Eforie Nord va ofera conditii de cazare excelente si facilitati multiple.
Hotel Meduza Eforie Nord va pune la dispozitie 182 camere duble moderne si foarte
confortabile. Hotel Meduza Eforie Nord mai include un restaurant cu specific romanesc si
international, un bar de zi, piscina exterioara si parcare proprie.
Dotari generale:
- 182 camere duble
- restaurant (400 de locuri), bar de zi (20 de locuri)
- piscina exterioara, sezlonguri, umbrele
- sala de conferinte (150 de locuri) cu echipament complet
- 2 lifturi, receptie 24/24h, camera bagaje
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CONSTANȚA

Hotel Fortuna Eforie Nord
Descriere hotel Fortuna:
Hotel Fortuna 3 stele este amplasat in centru statiunii la 400 de metri de plaja. Complet
renovat in 2011, Hotel Fortuna Eforie Nord va ofera cazare in camere duble si apartamente
prevazute cu mobilier nou, sistem de climatizare, minibar si conexiune la internet wireless.
Oaspetii hotelului se pot relaxa zilnic la piscina hotelului, unde vor beneficia gratuit de
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prosoape si de sezlonguri, in limita disponibilitatii. In spatele hotelului exista un loc de joaca
prevazut cu diverse facilitati pentru amuzamentul si distractia celor mici. In incinta hotelui
este amenajata "Gradinita celor mici" (FORTYLAND) unde echipa de animatie organizeaza
zilnic jocuri si concursuri pentru cei mici. In Centrul SPA din cadrul Hotelului Fortuna Eforie
Nord puteti beneficia de sauna, sala de fitness si servicii de masaj.
Dotari generale:
- 49 camere twin, 98 camere cu pat matrimonial, 12 apartamente
- bar si terasa
- piscina exterioara
- sala de fitness
- mini centru SPA (sauna si masaj)
- loc de joaca exterior pentru copii
- gradinita celor mici
- club de biliard
- business corner
- internet wireless
- camera pentru bagaje
- seif la receptie

CONSTANȚA

Hotel Astoria Eforie Nord
Descriere hotel Astoria:
Hotel Astoria (3 stele) Situat în stațiunea de vară Eforie Nord, la doar 50 de metri de plajă,
Hotelul Astoria oferă camere cu aer condiționat, grădină mare de vară și restaurant cu
terasă.Toate unitățile au balcon, TV prin cablu și baie privată cu duș sau cadă, precum și
articole de toaletă gratuite. Wi-Fi gratuit este oferit în toate zonele publice.Restaurantul
Astoria se bucură de vedere la grădină și oferă meniu bogat à la carte, care include preparate
tradiționale și internaționale, precum și un meniu cu preparate din pește. În weekend, o
formație cântă live în timpul cinei. La un cost suplimentar, oaspeții au acces la o pistă de
bowling și 2 terenuri de tenis. De asemenea, Hotelul Astoria are lounge bar, parcare privată
gratuită, loc de joacă pentru copii și 2 săli de conferințe pentru diferite evenimente. Gara se
află la 700 de metri, iar stația de autobuz este la mai puțin de 500 de metri.
Dotari generale:
- 97 camere duble si apartamente
- restaurant, bar, terasa cu program artistic
- terenuri de tenis, pista bowling
- acces plaja amenajata cu sezlonguri - cu plata
- internet wireless la receptie
- sala conferinte - 70 locuri
- loc de joaca pentru copii
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CONSTANȚA

Hotel Ibiza Eforie Nord
Descriere hotel Ibiza:
Hotel Ibiza (3 stele) este un hotel nou, constructie 2008, deschis publicului din iunie 2009.
Hotelul este situat langa hotelul Europa la aproximativ 400m de plaja Belona. Are o
arhitectura noua, cu o capacitate de 36 de camere matrimoniale si twin, dotat la standard
european, beneficiind de toate facilitatile unui hotel de 3 ***
Dotari generale:
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- 30 camere duble matrimoniale, 6 camere duble twin
- receptie non-stop
- bar, cafenea
- parcare proprie

CONSTANȚA

Hotel Apollo Eforie Nord
Descriere hotel Apollo:
Hotelul Apollo 3 stele este situat la 400 m de plaja, intr-o zona linistita. Hotelul a fost
modernizat in anul 2004 si ofera oaspetilor sai 120 de camere mobilate modern si dotate cu:
aer conditionat, baie cu cadita de dus, frigider, televizor LCD si cablu tv, racitor, telefon,
internet, geamuri tamplarie PVC, mocheta.
Dotari generale:
- restaurant
- piscina
- loc de joaca pentru copii
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CONSTANȚA

Hotel Valul Magic Eforie Nord
Descriere hotel Valul Magic:
Hotel Valul Magic 3 stele Eforie Nord este amplasat in zona central-sudica a statiunii, la o
distanta de aproximativ350 de metri de plaja, in vecinatatea Hotelului Europa. Unitatea de
cazare a fost complet renovata si va ofera 52 de camere duble, 4 garsoniere si 2 apartamente
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dotate cu frigider, TV cu cablu, balcon si aer conditionat. Pe langa facilitatile de cazare, Hotel
Valul Magic Eforie Nord va sta la dispozitie cu un restaurant cu terasa generoasa unde puteti
servi o gama variata de preparate culinare.
Dotari generale:
- 52 camere duble, 4 garsoniere, 2 apartamente
- restaurant, terasa acoperita
- receptie 24/24h
- facilitati pentru bebelusi

CONSTANȚA

Hotel Smarald Eforie Nord
Descriere hotel Smarald:
Hotel Smarald Eforie Nord (3 stele) este amplasat pe faleza statiunii, in zona AcapulcoDebarcader, la aproximativ 80 de metri de plaja. Inaugurat in anul 2008, hotelul va sta la
dispozitie cu 28 de camere duble si 2 apartamente cu dotari complete care includ: aer
conditionat, balcon, minibar, baie proprie cu uscator de par, internet gratuit si televizor cu
cablu. Hotelul dispune de un restaurant elegant, decorat in nuante de verde, care serveste
preparat culinare foarte variate. Pe langa restaurant Hotelul Smarald Eforie Nord mai dispune
de terasa si bar.
Dotari generale:
- 28 camere duble si 2 apartemanete
- restaurant, terasa si bar
- receptie, cuite de valori la receptie, internet wireless gratuit
- parcare supravegheata video
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CONSTANȚA

Hotel Samali Residence - Apartamente in regim hotelier Eforie Nord
Descriere hotel Samali Residence - Apartamente in regim hotelier:
Samali Residence Eforie Nord este un complex format din apartamente de lux, situat in
centrul statiunii, in vecinatatea Hotelului Europa, foarte aproape de mare si la distanta mica de
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lacul Techirghiol. Samali Residence, construit pe 6 etaje, cuprinde 36 de apartamente
confortabile si foarte spatioase, cu suprafete de 140 de metri patrati si 180 de metri patrati.
Fiecare apartament cuprinde 2 dormitoare, 2 bai, un living spatios si balcon. In interiorul
apartamentelor, confortul oferit de amenajarile luxoase este completat de functionalitatea
dotarilor moderne. Livingul foarte spatios dispune de geamuri mari care va permit sa admirati
o priveliste frumoasa si este dotat cu canapea extensibila, fotolii si masuta, televizor LCD, aer
conditionat si telefon. Dormitoarele au paturi matrimoniale si sunt dotate cu aer conditionat.
In fiecare apartament exista 2 bai, una fiind prevazuta cu cabina de dus, iar cea de-a doua cu
cada. Bucataria comunica cu livingul printr-un spatiu deschis, este complet dotata si utilata cu
frigider, aragaz cu plita electrica, masina de spalat vase si masina de spalat rufe. Balconul
spatios are vedere catre mare sau catre lac, oferind o panorama deosebita. Apartamentele sunt
ideale pentru familiile cu copii, cupluri si oamenii de afaceri aflati in tranzit. Complexul
Samali Residence dispune de internet wireless si internet prin cablu, parcare subterana cu o
capacitate de 11 locuri si parcare supraterana in limita locurilor disponibile, centrala termica,
2 lifturi ultra moderne care faciliteaza accesul catre apartamente si receptie proprie. Este
acceptata cazarea cu animale de companie de talie mica si medie.
Dotari generale:
-36 de apartamente
- Bar
- Internet wireless si cablu
- Parcare subterana (11 locuri), parcare supraterana
(in limita locurilor disponibile)
- Centrala proprie
- 2 lifturi moderne

CONSTANȚA

Hotel Terra Eforie Nord
Descriere hotel Terra:
Hotel Terra 3 stele este un hotel nou, deschis in anul 2007. Ofera cazare in camere duble si
apartamente amenajate cu mobilier nou si modern. De asemenea, toate camerele au aer
conditionat, televizor si mini-bar. Baile au dotari de calitate. Pe langa spatiile de cazare, Hotel
Terra are in dotare un salon pentru servit mic-dejun si o parcare pazita.
Dotari generale:
- 28 camere duble standard, 3 apartamente, 4 camera duble la mansarda
- restaurant, bar
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Club Anca Eforie Nord
Descriere hotel Club Anca Eforie Nord:
Hotel Anca Club 3 stele este situat intre lacul Belona si mare la doar 50 m de plaja si va
ofera cazare in 45 de camere duble, mobilate si utilate astfel incat sa satisfaca gusturile celor
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mai exigenti turisti. Hotelul este construit pe 3 etaje si compus din 2 corpuri, corpul A
dispunand de 30 de camere, iar corpul B de 15 camere.
Dotari generale:
Hotelul este construit in 2007 si este compus din P+3etaje. De asemenea, hotelul dispune de
lift ultramodern si foarte silentios. Holurile hotelului sunt foarte spatiose cu vedere inspre
piscina hotelului. In curtea hotelului se afla piscina, unica in statiunile din sudul litoralului
romanesc cu bar in centru si inconjurata de 2 terase unde se pot servi cele mai racoritoare
cocktailuri dar si cele mai delicioase deserturi. De asemenea, Hotelul Anca mai este prevazut
cu o sala de conferinte de 40 de locuri, cu parcare proprie de 50 locuri, loc de joaca pentru
copii, sauna, masaj,sala de fitness, masa de ping-pong si biliard. Prin pozitionarea sa hotelul
va ofera o minunata priveliste spre lac dar si spre mare si va asteapta sa va petreceti un sejur
de neuitat. Hotelul Anca Club este deschis tot timpul anului

CONSTANȚA

Hotel Belona Eforie Nord
Descriere hotel Belona:
Hotel Belona 3 stele este situat in partea de nord a statiunii, pe malul marii, avand o pozitie
privilegiata. Hotelul Belona a fost complet renovat si modernizat in anul 2008, apoi clasificat
de catre ANAT la categoria de 3 stele. Hotelul dispune de 70 de camere, fiecare dotata cu
frigider, telefon si TV cu cablu. Restaurantul din incinta hotelului este clasificat la categoria
de 3 *** si are o capacitate de 100-150 de locuri in salon, acesta fiind dotat cu aer conditionat
si 80 de locuri pe terasa, aceasta aflandu-se la o distanta de 30 de metri de plaja. Barul are o
capacitate de 20 de locuri si este de asemenea dotat cu aer conditionat. Hotelul dispune si de
parcare proprie.
Dotari generale:
- camere duble, apartamente
- restaurant, bar, terasa
- lift, seif la receptie
- parcare (contra cost)
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CONSTANȚA

Hotel Felix Eforie Nord
Descriere hotel Felix:
Hotel Felix Eforie Nord 3 stele este situat pe Aleea Perla Marii, la 350 de metri de plaja
Belona. Hotel Felix Eforie Nord este o unitate de cazare moderna si accesibila care pune la
dispozitia turistilor camere confortabile, renovate in 2008. Hotel Felix Eforie Nord dispune de
un restaurant de tip autoservire si o minunata gradina de vara unde puteti servi masa in
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acordurile muzicii cafe-concert. Pe langa cazare si masa, Hotel Felix Eforie Nord va ofera si
alte facilitati menite sa va transforme vacanta intr-o escapada relaxanta si confortabila.
Dotari generale:
- 299 de camere duble, 20 de apartamente cu un dormitor
- restaurant, bar, gradina de vara
- parcare (contra cost)

CONSTANȚA

Hotel Grand Eforie Nord
Descriere hotel Grand:
Hotel Grand (3 stele) este situat langa Sanatoriul Grand, la o distanta de aproximativ 500 de
metri de plaja. Inaugurat in anul 2006, Hotel Grand Eforie Nord va ofera conditii de cazare
excelente, facilitati moderne si servicii de calitate superioara. Hotel Grand Eforie Nord va
pune la dispozitie 17 spatii de cazare dotate cu aer conditionat, mobilier nou si internet
wireless gratuit. In cadrul restaurantului din incinta Hotel Grand Eforie Nord puteti servi
preparate din bucataria traditionala romanesca si chinezeasca. Oaspetii hotelului pot opta
pentru pachete de tratament in cadrul Sanatoriului Grand. Animalele de companie sunt
acceptate gratuit, la cerere.
Dotari generale:
- 13 camere duble, 2 apartamente si 2 duplexuri
- restaurant, terasa, gradina
- centru SPA: sauna, jacuzzi, masaj, piscina acoperita, sala fitness
- sala de conferinta
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CONSTANȚA

Hotel Acapulco Eforie Nord
Descriere hotel Acapulco:
Hotel Acapulco Eforie Nord 3 stele este amplasat pe faleza statiunii, la cativa pasi de plaja.
Hotelul a fost inagurat in anul 2004 si va sta la dispozitie cu servicii complete pe toata durata
anului. Unitatea de cazare are 2 etaje si cuprinde 11 camere duble si 2 apartamente dotate cu
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aer conditionat, balcoane spatioase, frigider si TV. Datorita amplasarii hotelului, majoritatea
camerelor beneficiaza de vedere frontala catre mare. Restaurantul Acapulco este un local
modern cu specific international si dispune de mai multe saloane, fiind perfect pentru o cina
intima sau o masa cu prietenii. In timpul sezonului estival puteti servi masa pe terasa
restaurantului, admirand valurile marii. Pe langa facilitatile de masa si cazare, Hotelul
Acapulco este renumit pentru clubul sau de noapte, aflat la nivelul inferior al complexului.
Dotari generale:
-11 camere duble si 2 apartamente
- Restaurant cu linie de autoservire, cafenea, terasa
- Incalzire centrala
- Rampa acces persoane cu dizabilitati
- Loc de joaca pentru copii pe terasa
- Parcare

CONSTANȚA

Hotel Rhodos Eforie Nord
Descriere hotel Rhodos:
Hotel Rhodos Eforie Nord (3 stele) este amplasat in zona Acapulco-Debarcader, la aprox.
150 de metri de plaja. Renovat complet in anul 2009, Hotel Rhodos Eforie Nord este una
dintre cele mai noi si moderne unitati de cazare din statiune. Gazduit de o cladire cu trei etaje,
hotelul va sta la dispozitie cu 36 de camere duble dotate cu aer conditionat, minibar, internet
gratuit si baie proprie. Hotelul nu dispune de restaurant propriu, insa veti gasi in zona
oportunitati diverse de servire a mesei. Hotelul mai este prevazut cu parcare, salon de primire
si receptie 24/24h.
Dotari generale:
- 36 de camere duble
- 2 sali de recreere la fiecare etaj.
- incalzire centrala, aer conditionat
- salon de primire, receptie 24/24h
- parcare proprie

223

CONSTANȚA

Hotel Roxy si Mario Eforie Nord
Descriere hotel Roxy si Mario:
Hotel Roxy si Mario 3 stele este situat in centrul statiunii Eforie Nord, Strada Diamant nr.14,
iar accesul se face din strada, la circa 100 m de intersectia cu soseaua principala. Acesta este
situat la 50 m de Teatrul de Vara, la 100 m de Policlinica Grand, la 900 m de gara si la 5
minute de plaja Debarcader. Hotel Roxi si Mario are o frumoasa gradina interioara cu loc de
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joaca pentru copii care il face unic in statiunea Eforie Nord.
Dotari generale:
- 13 camere duble
- 1 duplex
- restaurant - 50 locuri
- terasa - 70 locuri
- parcare pazita
- masa de tenis
- balansoar
- gratar

CONSTANȚA

Hotel Coral Eforie Nord
Descriere hotel Coral:
Hotel Coral 3 stele este un hotel relativ nou, construit in anul 2009, situat in zona centralnordica a statiunii, la 400 de metri de plaja . Hotel Coral se distinge prin confort, eleganta si
calitate. Hotelul are 58 de camere cu diferite capacitati, foarte curate si amenajate cu bun-gust.
Hotel Coral nu dispune de restaurant propriu, insa, fiind amplasat intr-o zona impanzita de
terase si restaurante, optiunile de masa sunt diverse. Hotel Coral este destinatia ideala pentru
cei care doresc sa petreaca o vacanta confortabila la preturi accesibile.
Dotari generale:
- 36 de camere cu pat matrimonial, 6 camere cu doua paturi si 6 camere triple (1 pat
matrimonial si 1 pat single)
- bar, terasa
- receptie 24 h, camera pentru bagaje, lift, zona pentru fumatori, internet wireless
- parcare (48 de locuri)
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CONSTANȚA

Hotel Golden Beach Eforie Nord
Descriere hotel Golden Beach:
Hotel Golden Beach (3 stele) Eforie Nord este amplasat in zona centrala a statiunii, la
aproximativ 100 de metri de plaja, in vecinatatea hotelului Europa. Inaugurat in anul 2008,
Hotel Golden Beach Eforie Nord dispune de camere duble si apartamente amenajate cu
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mobilier nou si dotari complete. Restaurantul hotelului are o capacitate de 70 de locuri si va
ofera preparate traditionale romanesti si preparate internationale. Pentru relaxare si petrecerea
timpului liber, Hotel Golden Beach Eforie Nord va pune la dispozitie un bar de zi si o terasa.
Dotari generale:
- camere duble si apartamente
- restaurant, terasa, bar
- sala de conferinte
- farmacie, schimb valutar
- parcare proprie

CONSTANȚA

Hotel Philoxenia Eforie Nord
Descrirere hotel Philoxenia:
Hotel Philoxenia 3 stele este situat la aproximativ 200 de metri de plaja Debarcader.
O constructie moderna de 4 etaje, cocheta si intima, ofera cazare intr-un numar total de 14
camere, dintre care 8 duble, 4 triple si 2 apartamente. Spatiile de cazare sunt spatioase si
mobilate modern, in culori vesele. Pentru servirea mesei, Hotel Philoxenia detine un
restaurant cu o capacitate de 30 de locuri. Hotelul este deschis tot timpul anului.
Dotari generale:
-8 camere duble, 4 camere triple, 2 apartamente cu cate 2 camere duble fiecare
-Restaurant, bar de zi, terasa
-Internet wireless
-Rampa de acces persoane cu dizabilitati
-Sala de conferinta
-Parcare
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CONSTANȚA

Hotel Olguta Eforie Nord
Descriere Hotel Olguta:
Hotel Olguta Eforie Nord (3 stele) este o unitate de cazare amplasata in zona Steaua de
Mare, la aproximativ 400-500 de metri fata de plaja. Hotelul este unul nou si ofera facilitati
pentru o vacanta placuta. Unitatea de cazare va pune la dispozitie 27 camere duble si 3
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apartamente dotate cu balcon, grup sanitar propriu cu cabina de dus, pardoseala din gresie,
TV, aer conditionat si minibar. In curtea complexului hotelier sunt amenajate o piscina si o
zona de sezlonguri si umbrele, un foisor cu scaune si mese si un gratar. Cei care iubesc sportul
se pot antrena pe terenulul multifunctional al hotelului. Pentru copii exista in curte un loc de
joaca dotat cu tobogan. Mesele pot fi servite in restaurantul hotelului cu o capacitate de 80 de
locuri si terasa in aer liber. Localul serveste variate mancaruri traditionale romanestiso.
Dotari generale:
- 27 de camere duble si 3 apartamente
- restaurant, foisor si terasa
- loc de joaca pentru copii
- piscina cu sezlonguri si umbrele
- internet wireless in tot hotelul
- gratar
- sala de conferinte (100 locuri)

CONSTANȚA

Hotel Allegro Eforie Nord
Descriere hotel Allegro:
Hotel Allegro (3 stele) este situat in centrul statiunii, la 300 de metri de plaja si 100 de metri
de Hotel Europa. Hotelul a fost deschis in anul 2003 si ofera cazare in camere dotate cu aer
conditionat, minibar si televizor. Pe langa spatiile de cazare, Hotel Allegro Eforie Nord pune
la dispozitia turistilor un restaurant cu meniu international si o terasa spatioasa unde se poate
servi masa. In curtea hotelului este amenajat un loc de joaca pentru copii.
Dotari generale:
- camere duble, camere triple si apartamente
- restaurant, bar, terasa
- loc de joaca pentru copii
- internet wireless in receptie
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Petrolul Eforie Nord
Descriere hotel Petrolul:
Hotel Petrolul (3 stele) este amplasat in centrul statiunii Eforie Nord, la aproximativ 500 de
metri de plaja. Hotelul are 10 etaje si este compus din 2 corpuri. In corpul A sunt disponibile
camere duble de 3 stele dotate cu aer conditionat, minibar, televizor si baie proprie cu cadita
de dus. Masa poate fi servita in restaurantul sau terasa hotelului, care ofera o varietate de
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preparate romanesti si internationale. Salonul restaurantului are o capacitate de 340 de locuri
si a fost modernizat integral in anul 2010. Baza de tratament din cadrul Hotelului Petrolul
Eforie Nord a fost data in folosinta in anul 2011 si cuprinde cabinete si spatii special
amenajate pentru efectuarea procedurilor de hidrokinetoterapie, masaj, bai, electroterapie,
magnetoterapie, ultrasunete, tratamente cu laser.
Dotari generale:
- camere duble 2 stele, camere duble 3 stele
- baza de tratament
- restaurant (340 de locuri)
- internet (contra cost)
- camera pentru bagaje
- salon de infrumusetare (contra cost)
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Arta Eforie Nord
Descriere hotel Arta:
Hotel Arta (2 stele) este situat in apropierea Teatrului de Vara, la 200 de metri de centrul
statiunii si 150 de metri de renumita plaja Belona. Complet renovat in anul 2008, Hotel Arta
Eforie Nord va ofera cazare in 42 de camere duble confortabile.
Dotari generale
- 42 de camere duble
- terasa, gradina
- incalzire centrala, parcare
- internet wireless
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CONSTANȚA

Hotel Diana Eforie Nord
Descriere hotel Diana:
Hotel Diana Eforie Nord (2 stele) este amplasat pe faleza statiunii, la aproximativ 80 de
metri de plaja. Prin amplasarea sa, unitatea de cazare este ideala pentru persoanele care doresc
sa fie cat mai aproape de mare si de plaja. Inconjurat de vegetatie bogata, hotelul va pune la
dispozitie 132 de camere duble prevazute cu baie proprie si TV. De la receptie, turistii pot
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inchiria frigidere, in limita disponibilitatii. Datorita dispunerii paralele cu tarmul marii,
jumatate din camere unitatii sunt orientate catre mare, iar restul catre parcul din spatele
hotelului si statiune. Turistii cazati la Hotel Diana Eforie Nord pot servi masa in restaurantele
hotelurilor Union, Vraja Marii, Perla Marii, Bran - Brad – Bega, categoria I si Venus,
categoria a-II-a, in sistem bonuri valorice. La cerere, se pot pregati si meniuri dietetice.
Dotari generale:
- 132 de camere duble
- camere pentru bagaje
- spatiu de relaxare
-receptie non stop

CONSTANȚA

Hotel Belvedere Eforie Nord
Descriere hotel Belvedere:
Hotel Belvedere (2 stele) Eforie Nord este situat la 350 m de plaja, 50 m de gara, 50 m de
lacul Techirghiol si de centrul de tratament Traian. Unitatea de cazare a fost renovata partial
in anul 2010 si va pune la dispozitie 118 camere duble, dispuse pe 4 etaje. Pe langa facilitatile
de cazare, Hotel Belvedere Eforie Nord dispune de un restaurant cu linie de autoservire, terasa
si bar. Oaspetii hotelului pot beneficia de parcarea gratuita a unitatii in limita locurilor
disponibile.
Dotari generale:
- 118 camere duble
- receptie, seif la receptie
- restaurant, terasa, bar
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Minerva Eforie Nord
Descriere hotel Minerva:
Hotel Minerva Eforie Nord (2 stele) este amplasat pe faleza statiunii, in zona de nord, la
aproximativ 30 de metri de plaja, intr-o zona cu vegetatie bogata. Hotelul va pune la
dispozitie 116 camere single si duble, dispuse pe trei etaje. Toate camerele sunt prevazute cu
baie proprie, televizor si pardoseala acoperita de covor. O parte dintre camerele hotelului sunt
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prevazute cu balcon. Turistii cazati la Hotel Minerva Eforie Nord pot servi masa in cadrul
restaurantului unitatii, in sistem de bonuri valorice. De asemenea, pentru servicii de masa au
la dispozitie restaurantele Venus, Union , Vraja Marii, Perla Marii si Bran - Brad – Bega,
unde pot servi mic dejun, pranz sau cina in sistem de bonuri valorice.
Dotari generale:
- 116 camere single si duble
- restaurant
- camera pentru bagaje
- cutie de valori la receptie
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Venus Eforie Nord
Descriere hotel Venus:
Hotel Venus Eforie Nord (2 stele) este situat in zona de nord a statiunii, pe faleza, la
aproximativ 80 de metri de plaja din zona Steaua de Mare. Hotelul este inconjurat de
vegetatie bogata, lucru care asigura racoare si umbra in timpul zilelor toride de vara. Turistii
se pot caza in cele 115 camere duble care sunt prevazute cu baie proprie, televizor si
pardoseala acoperita cu covoare. Cei care doresc frigider il pot inchiria de la receptia hotelului
contra unei taxe care se va achita pe loc. Pentru servicii de masa, turistii au la dispozitie
restaurantul si terasa hotelului unde pot servi masa in sistem de bonuri valorice. De asemenea,
ei pot servi masa si la restaurantele Union, Vraja Marii, Perla Marii si Bran - Brad - Bega,
categoria I.
Dotari generale:
- 115 camere duble
- restaurant, bar
- camera pentru bagaje
- cutie de valori la receptie
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CONSTANȚA

Hotel Ovicris Eforie Nord
Descriere hotel Ovicris:
Hotel Ovicris (2 stele), ( fostul hotel Selena) este situat in apropiere de centrul statiunii si de
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gara Eforie Nord, la 5 minute de plaja. Hotel Ovicris Eforie Nord va ofera cazare in 200
camere duble si 5 triple, toate avand baie proprie. Masa poate fi servita in restaurantul
hotelului, care ofera mai multe variante de meniu pentru mic dejun, cina si pranz. Hotel
Ovicris Eforie Nord mai dispune de sala de conferinte, bar, terasa, loc de joaca pentru copii si
o zona verde destinata relaxarii.
Dotari generale:
- 200 camere duble si 5 camere triple
- restaurant, bar, terasa
- gratar, gradina, foisor
- loc de joaca pentru copii
- biliard, jocuri mecanice
- parcare proprie

CONSTANȚA

Hotel Vraja Marii Eforie Nord
Descriere hotel Vraja Marii:
Hotel Vraja Marii Eforie Nord (2 stele) este situat in zona sudica a statiunii si se bucura de
o pozitie privilegiata, fiind amplasat chiar pe plaja din zona Belona. Hotelul va sta la
dispozitie cu 30 de camere duble care sunt prevazute cu baie proprie, televizor cu cablu si
pardoseala acoperita cu mocheta. Din punct de vedere al dotarii cu balcoane, camerele din
incinta Hotel Vraja Marii Eforie Nord sunt impartite in trei categorii: camere cu balcon mare,
camere cu balcon mic si camere fara balcon (repartizarea camerelor se face la receptie). Masa
poate fi servita la restaurantul hotelului Venus, categoria a II-a, in sistem de bonuri valorice.
La cerere, turistii pot opta pentru diverse meniuri dietetice.
Dotari generale:
- 30 de camere duble
- bar de zi
- camera pentru bagaje, cutie de valori la receptie
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CONSTANȚA

Hotel Traian Vraja Marii Eforie Nord
Descriere hotel Vraja Marii:
Hotel Traian (2 stele) este situat in partea de sud a statiunii langa gara pe varianta Eforie
Sud-Mangalia. Hotelul asigura cazarea in 228 camere duble, 8 camere triple si 10 apartamente
dotate cu mobilier nou, bai renovate, geamuri termopan, aer conditionat, minibar, televizor,
balcon.
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Hotelul Traian detine una dintre cele mai mari Baze de Tratament din Eforie Nord unde se fac
tratamente pentru o gama larga de afectiuni.
Dotari generale:
- 228 camere duble, 8 garsoniere, 10 apartamente
- restaurant, bar
- baza de tratament
- club-jocuri societate: remmy, table, sah, carti
- gradinita pentru copii, spatii de joaca pentru copii
- sala de conferinta

CONSTANȚA

Hotel Cupidon Eforie Nord
Descriere hotel Cupidon:
Hotel Cupidon (2 stele) este amplasat in sudul statiunii Eforie Nord, la circa 350 de metri de
plaja Belona si la aproximativ 100 de metri de lacul Techirghiol, in zona cinematografului de
vara. Hotel Cupidon este construit pe 3 etaje si ofera conditii bune de cazare in cele 126 de
camere de care dispune. Spatiile de cazare din incinta Hotel Cupidon sunt curate si amenajate
cu bun-gust. Unitatea de cazare nu dispune de restaurant propriu, masa putand fi servita in
restaurantele de categoria a II-a Panoramic, Donelli, Acapulco si Litoral sau categoria 3 stele
– Roxana, in sistem "bonuri valorice".
Dotari generale:
-126 de camere
-Terasa
-Loc de joaca pentru copii (exterior)
-Rummy, table si sah (contra cost)
-Centrala termica proprie
-Internet wireless in camere si in spatiile publice
-Rampa de acces persoane cu dizabilitati
-Parcare (gratuita in limita locurilor disponibile
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CONSTANȚA

Hotel Pescarus Eforie Nord
Descriere hotel Pescarus:
Hotel Pescarus (2 stele) este situat pe faleza din statiunea Eforie Nord, in apropiere de Hotel
Astoria, cu care imparte acelasi parc, si la doar 50 de metri de plaja. Hotel Pescarus este un
hotel micut, cu doar 22 de spatii de cazare. Camerele sunt dotate cu televizor, minibar,
pardoseala din parchet, geamuri PVC si au baie proprie. Baile sunt renovate. Camerele au
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vedere spre mare sau spre parc, nu au balcon, iar repartitia lor se face la Receptie, in
momentul cazarii.
Dotari generale:
- 20 camere duble si 2 apartamente
- restaurant
- terasa

CONSTANȚA

Hotel Jupiter Eforie Nord
Descriere hotel Jupiter:
Hotel Jupiter Eforie Nord (2 stele) este amplasat la 200 de metri de centrul statiunii, in
imediata apropiere a garii si la aproximativ 400 de metri de plaja. Hotelul are 123 de camere
duble cu pat matrimonial sau cu doua paturi, dotate cu frigider, TV, baie proprie cu dus legat
la bateria de chiuveta, fara cadita. O parte dintre camere sunt prevazute si cu balcoane.
Hotelul nu dispune de restaurant, insa turistii pot servi masa la Restaurant Panoramic,
Restaurant Litoral, Restaurant Carmen si Restaurant Doneli. La cerere, hotelul poate asigura
trimiterea turistilor la baza de tratament a hotelului Traian. Hotel Jupiter Eforie Nord dispune
de parcare proprie, iar turistii beneficiaza de locuri gratuite.
Dotari generale:
- 123 camere duble matrimoniale si twin
- parcare
- camera pentru bagaje
- seif la receptie
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CONSTANȚA

Hotel Carmen Eforie Nord
Descriere hotel Carmen:
Hotel Carmen (2 stele) este amplasat in apropierea hotelului Europa, in imediata vecinatate a
plajei. Renovat in 2006, Hotel Carmen se remarca prin faptul ca ofera oaspetilor sai doar
apartamente formate din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial.
Restaurantul hotelului prepara, intr-o maniera delicioasa, mancaruri cunoscute. Turistii cazati
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in cadrul Hotel Carmen pot beneficia de teren de tenis, teren de volei si teren de minigolf.
Plaja din dreptul hotelului este acoperita cu nisip fin, iar intrarea in mare este lina.
Dotari generale:
- 24 de apartamente formate din living cu canapea extensibila si dormitor
- restaurant, bar de zi, terasa
- teren de tenis, teren de volei, teren de minigolf
- internet
- parcare (contra cost)

CONSTANȚA

Hotel Decebal Eforie Nord
Descriere hotel Decebal:
Hotel Decebal (2 stele) face parte, impreuna cu Bungalow Decebal 2 stele, din complexul
turistic cu acelasi nume. Hotel Decebal este situat langa gara din Eforie Nord, la aproximativ
500 de metri de plaja si de centrul statiunii. Pe langa spatiile de cazare, ofera turistilor sai
posibilitatea servirii mesei in cadrul hotelului, in restaurantul aflat la parter sau pe terasa in
aer liber.
Dotari generale:
- 55 camere (22 camere duble cu 2 paturi si 2 apartamente cu pat matrimonial 19 camere
duble cu

2 paturi si 2 apartamente cu pat matrimonial)

- restaurant
- terasa in aer liber, bar, sala de conferinte
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CONSTANȚA

Hotel Hefaistos Eforie Nord
Descriere hotel Hefaistos:
Hotel Hefaistos (2 stele) este amplasat in centrul statiunii Eforie Nord, la aproximativ 650 de
metri de plaja, in vecinatatea hotelurilor Ovicris si Apollo. Hotel Hefaistos Eforie Nord este
construit pe 8 etaje si va ofera cazare in 195 de camere duble. In fiecare camerea aveti la
dispozitie frigider in camera, TV color cu televiziune prin cablu, balcon si grup sanitar
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individual, dotat cu cabina de dus. O parte din spatiile de cazare sunt renovate si dispun de aer
conditionat si mobilier nou. Hotel Hefaistos Eforie Nord dispune de restaurant propriu care
ofera turistilor un meniu diversificat cu specialitati romanesti si internationale. Mesele pot fi
servite atat in sistem a la carte cat si in baza bonurilor valorice pe care turistii le pot
achizitiona in avans. De asemenea, hotelul pune la dispozitia clientilor un bar de zi si o terasa
acoperita ideala pentru zilele toride de vara.
Dotari generale:
-195 camere duble standard si modernizate
- Restaurant propriu, terasa acoperita, bar de zi
- Sala de conferinte (70 de locuri)
- Lift, rampa de acces persoane cu dizabilitati
- Spalatorie, internet wireless
- Parcare proprie (contra cost)

CONSTANȚA

Hotel Azur Eforie Nord
Descriere hotel Azur:
Hotel Azur (2 stele) cuprinzând mai multe vile cu acces direct la plaja de nisip de la Marea
Neagră, Villa Plaja Azur se află la 2 km de centrul staţiunii Eforie Nord. Restaurantul de la
Villa Plaja Azur serveşte specialităţi de peşte şi există 2 terase acoperite, cu facilităţi de
grătar. Toate camerele au terasă cu vedere la mare şi acces direct la plajă. Au aer condiţionat,
frigider, internet prin cablu gratuit şi baie privată cu duş. Vara, se oferă gratuit şezlonguri pe
plaja de la Villa Plaja Azur. Situată între Eforie Nord şi Eforie Sud, Villa Plaja Azur are acces
direct la drumul DN39 şi se află la 15 km de Constanţa. Staţiile de autobuz sunt la 500 de
metri.
Dotari generale:
- 61 camere duble
- terasa in fata hotelului
- mini-bar la receptie, seif, telefon public in holul receptiei, servicii spalatorie / calcatorie
- inchiriere mijloace agreement (sah, table, tenis de masa, rummy)
- parcare supravegheata
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CONSTANȚA

Hotel Migador Eforie Sud
Descriere hotel Migador:
Hotel Migador este un hotel de 3 stele, situat la numai 200 de metri de plaja si la mica
distanta fata de baile de namol. Cladirea hotelului este noua, cu o arhitectura moderna si
construita paralel cu tarmul marii. La parterul hotelului se afla restaurantul, iar camerele sunt
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impartite pe cele trei nivele si mansarda. Hotel Migador mai are in dotare o terasa in aer liber,
bar de zi, parcare, loc de joaca pentru copii si sala de conferinta. Interiorul hotelului este
amenajat in culori calde, cu finisaje moderne si de calitate superioara, iar camerele sunt
mobilate cu mobilier nou.
Dotari generale:
- 24 camere duble, 1 apartament
- restaurant, bar, terasa
- loc de joaca pentru copii
- sala de conferinta
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Amurg Eforie Sud
Descriere hotel Amurg:
Hotel Amurg 3 stele este una dintre cele mai convenabile unitati de cazare din Eforie Sud,
oferind conditii de cazare la standard de trei stele la tarife reduse. Hotel Amurg este construit
pe 2 etaje fiind situat intr-o zona linistita a statiunii, la aproximativ 600 de metri de plaja.
Dispune de un total de 25 de spatii de cazare dotate cu aer conditionat, televizor, frigider,
mobilier nou, telefon si balcon. Pe langa spatiile de cazare Hotel Amurg mai are in dotare un
restaurant cu terasa, sala de conferinte si sala de fitness.
Dotari generale:
-12 camere cu 2 paturi simple, 12 camere cu pat dublu ( matrimonial ), 1 apartament cu 2
camere (living + dormitor + baie), 1 apartament cu 3 camere (living + doua dormitoare +
baie)
-Restaurant, bar, terasa
-Sala fitness
-Sala de conferinte (30 de locuri)
-Parcare gratuita (in limita locurilor disponibile)
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CONSTANȚA

Hotel Splendid Eforie Sud
Descriere hotel Splendid:
Hotel Splendid 3 stele este situat pe faleza Marii Negre din Eforie Sud, la o distanta de
numai 50 metri de mare. Hotelul a fost construit in anul 2006 si dispune de spatii de cazare
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amenajate modern, in culorile marii, dotate cu aer conditionat, mini-bar si televizor. Camerele
sunt spatioase si au balcon.
Dotari generale:
- 12 camere cu 2 paturi, 5 camere duble matrimoniale, 8 camere duble superioare, 3
apartamente
- restaurant (80 locuri), bar de zi, terasa
- magazin de suveniruri si articole de plaja
- parcare pazita

CONSTANȚA

Hotel Victoria Eforie Sud
Descriere hotel Victoria:
Hotel Victoria Eforie Sud 3 stele este pozitionat in centrul statiunii, aproape de parc, la
numai 200 de metri de plaja si faleza. Hotelul face parte din Complexul balnear Vraja Marii,
alaturi de hotelul Flacara, hotelul Marea Neagra si Vila Siret. Hotelul este structurat pe trei
etaje plus mansarda si dispune de 92 de locuri de cazare in camere single si duble, prevazute
cu baie proprie, minibar, aer conditionat, televizor si telefon. Complexul este prevazut cu
piscina pentru adulti si sectiune pentru copii, sezlonguri si umbrele, dusuri si bar la
piscina. Pentru o gama mare de tratamente de specialitate, oaspetii hotelului au acces la unul
dintre cele mai moderne sanatorii balneare din tara – sanatoriul Vraja Marii, parte a
complexului.
Dotari generale:
-camere single si duble
-piscina
-sala de conferinte
-internet, seif si telefon la receptie
-restaurant
-bar la piscina

249

CONSTANȚA

Hotel Capitol Eforie Sud
Descriere hotel Eforie Sud:
Hotel Capitol 2 stele Eforie Sud este situat in zona de sud a falezei din statiunea, la
aproximativ 100 de metri de plaja si 10 minute de mers fata de gara. Hotelul a fost renovat
partial si pune la dispozitia turistilor 112 camere duble, distribuite pe 4 etaje. Spatiile de
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cazare sunt prevazute cu mobilier din lemn si sunt dotate cu baie proprie cu dus, balcon si
televizor, iar la cerere poate fi adaugat si un frigider. Hotelul este dispus perpendicular pe
tarm, de aceea toate camerele au vedere laterala catre mare. Masa poate fi servita in
restaurantul propriu, iar, pe langa meniul obisnuit, bucatarii pot prepara meniuri dietetice. Pe
langa facilitatile mentionate mai sus, Hotelul Capitol Eforie Sud mai dispune o parcare
incapatoare pentru oaspetii sai.
Dotari generale:
- 112 camere duble
- restaurant, bar
- zona de relaxare in lobby
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Gloria Eforie Sud
Descriere hotel Gloria:
Hotelul Gloria Eforie Sud 2 stele este amplasat in zona de nord a statiunii, la o distanta de
100 de metri fata de plaja. Hotelul are 4 etaje si va pune la dispozitie 117 camere utilata cu
mobilier din lemn, masuta, televizor si mocheta. La cerere, camerele pot fi dotate cu frigider.
Hotelul este pozitionat perpendicular pe tarmul marii, de aceea puteti admira marea din
balcoanele camerelor. Pentru servicii de masa, restaurantul hotelului va sta la dispozitie cu un
meniu variat care include si preparate dietetice. Hotelul Gloria Eforie Sud este prevazut cu
parcare proprie care poate fi utlizata gratuit de oaspeti.
Dotari generale:
- 117 camere duble
- restaurant, bar
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Magura Eforie Sud
Descriere hotel Magura:
Hotel Magura Eforie Sud 2 stele este amplasat aproape de zona centrala a statiunii, la o
distanta de aproximativ 300 de metri de plaja. Hotelul are 4 etaje si va pune la dispozitie 227
de camere duble dotate cu mobilier din lemn, balcon, pardoseala acoperita cu mocheta si baie
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proprie cu dus. La receptie puteti inchiria televizoare si frigidere. Masa poate fi servita la
restaurantul hotelului, iar meniul include mancaruri variate si chiar preparate dietetice, la
cerere. Va puteti distra intreaga zi la piscina hotelului prevazuta cu zona de relaxare dotata cu
sezlonguri. Pe langa facilitatile mentionate mai sus, hotelul mai dispune de parcare proprie
care poate fi folosita gratuit de catre turisti.
Dotari generale:
- 227 camere duble
- restaurant, bar
- parcare
- piscina

CONSTANȚA

Hotel Excelsior Eforie Sud
Descriere hotel Excelsior:
Hotel Excelsior este un hotel de 2 stele, situat in zona de nord a statiunii (este al doilea hotel
de la intrarea pe faleza), la numai 50 de metri de plaja. Hotel Excelsior este construit pe 4
etaje si reprezinta una dintre cele mai convenabile variante de cazare din statiune, deoarece
ofera spatii de cazare renovate la tarife scazute. Toate camerele sunt dotate cu televizor si
minibar, aer conditionat. Spatiile de cazare au fost renovate in anul 2007.
Dotari generale:
-112 camere duble
-Restaurant, terasa, bar de zi
-Terenuri de sport (tenis, volei), sala de jocuri
-Camera de bagaje
-Rampa acces persoane cu dizabilitati
-Internet wireless in camere si in spatiile comune
-Sala de conferinte
-Parcare
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CONSTANȚA

Hotel Crisana Eforie Sud
Descriere hotel Crisana:
Hotel Crisana 2 stele este situat pe faleza Marii Negre la aproximativ 150m de plaja. Este un
hotel cu 4 nivele, situat intr-o zona linistita avand ca vecini numai case particulare. Camerele
hotelului sunt renovate, au mobilier nou, au baie proprie cu apa calda nonstop datorita
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sistemului de incalzire solara ce intra in dotarea hotelului. Pentru turistii care sosesc cu
autoturismul, hotelul pune la dispozitie 2 parcari luminate pe timp de noapte.
Dotari generale:
- 149 camere duble
- restaurant
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Claudia Eforie Sud
Descriere hotel Claudia:
Hotel Claudia Eforie Sud 2 stele este amplasat in zona sudica a statiunii, la aproximativ 250
de metri de plaja. Hotelul a fost renovat complet si va ofera cazare in camere duble dotate cu
baie proprie, TV, minibar, geam termopan, mobilier nou, plasa tantari si pardoseala acoperita
cu gresie. Hotel Claudia Eforie Sud dispune de restaurant propriu cu o capacitate de 75 de
locuri, in care turistii pot gasi un meniu variat. La receptia hotelului este disponibil un seif
pentru pastrarea obiectelor de valoare, iar in zona lobby-ului turistii pot beneficia gratuit de
conexiune wireless la internet. Hotel Claudia Eforie Sud dispune de parcare proprie, in limita
locurilor disponibile.
Dotari generale:
- 37 camere duble
- restaurant
- parcare proprie
- seif la receptie
- internet wireless in lobby
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CONSTANȚA

Hotel Riviera Eforie Sud
Descriere hotel Riviera:
Hotelul Riviera Eforie Sud 2 stele este situat pe faleza statiunii, la 50 de metri de plaja, 1
kilometru de centru si 1 kilometru de gara. Hotelul dispune de 129 de camere duble dotate cu
mobilier din lemn, pardoseala acoperita cu mocheta si baie proprie. O parte dintre camere
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dispun de balcon cu vedere laterala catre mare. Masa se poate servi in restaurantul Capitol, in
sistem de bonuri valorice. La cerere, se pot prepara produse dietetice. Pe langa facilitati de
masa si cazare, Hotelul Riviera Eforie Sud dispune si de o parcare pe care turistii o pot folosi
gratuit.
Dotari generale:
- 129 camere duble
- restaurant, bar
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Suceava Eforie Sud
Descriere hotel Suceava:
Hotel Suceava Eforie Sud 2 stele este amplasat in zona centrala a statiunii, la o distanta de
aproximativ 300 metri de plaja. Hotelul este pozitionat intr-o zona cu vegetatie bogata care pe
timp de vara asigura racoare. Unitatea de cazare va sta la dispozitie pe durata intregului sezon
estival cu 43 de camere duble si 6 apartamente prevazute cu baie proprie si balcon. La cererea
turistilor, camerele pot fi dotate cu frigider si televizor. Pe langa facilitatile de masa si cazare,
Hotelul Suceava Eforie Sud mai dispune de parcare si bar de zi.
Dotari generale:
- 43 camere duble, 6 apartamente
- bar
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Ancora Eforie Sud
Descriere hotel Ancora:
Hotel Ancora 2 stele Eforie Sud este una dintre unitatile de cazare amplasate pe faleza
statiunii, la aproximativ 50 de metri de mare, 1 kilometru de centru si 1 kilometru de gara.
Hotelul este asezat perpendicular pe tarmul marii si ofera vedere laterala spre mare. Unitatea
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de cazare va pune la dispozitie 55 de camere duble si 71 de camere triple prevazute cu baie
proprie. Masa poate fi servita in cadrul restaurantului Mercur, iar la cerere bucatarii pot
pregati meniuri dietetice.
Dotari generale:
- 55 de camere duble si 71 de camere triple
- receptie 24/24h
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Vox Maris Costinesti
Descriere hotel Vox Maris:
Complex Vox Maris 4 stele din Costinesti este unul dintre cele mai apreciate locuri de cazare
de pe litoralul romanesc, datorita amplasarii in centrul statiunii si la mica distanta fata de
plaja, a serviciilor de calitate si a intimitatii pe care o ofera. Complexul turistic este construit
pe o suprafata de 7 hectare si este format din mai multe vile, restaurante, terase, 3 piscine
pentru copii si adulti, sala de bowling, discoteca, teren de tenis, loc de joaca pentru copii,
baruri, sala de fitness, sali de conferinta, toate inconjurate de un vast spatiu verde amenajat cu
gazon, arbori, arbusti ornamentali, palmieri si flori. In interiorul complexului accesul este
permis doar turistilor cazati aici, ceea ce asigura intimitate si un grad ridicat de securitate.
Camerele sunt amenajate confortabil, in culori calde si odihnitoare si sunt dotate cu aer
conditionat, balcon cu vedere spre gradina, televizor, minibar si telefon. Masa se poate servi
in Restaurant Vox Maris sau pe una dintre terasele in aer liber. Pentru cei mici, Vox Maris are
amenajata o piscina cu apa mica si un loc de joaca.
Dotari generale:
- 303 camere duble, garsoniere si apartamente
- restaurant, baruri, club Vox Maris (5000 de locuri)
- sali de conferinta (4)
- terasa, gradina
- piscina pentru adulti (2), piscina pentru copii (1)
- sala de fitness, sauna, jacuzzi, masaj, sala de bowling, biliard, teren de tenis
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Intim Costinesti
Descriere hotel Intim:
Hotel Intim 3 stele Costinesti (fostul hotel Scoica) beneficiaza de o pozitionare foarte buna,
fiind construit la doar 30 de metri de plaja, in dreptul "Epavei". Inaugurat in anul 2007, Hotel
Intim Costinesti dispune de 44 de camere duble. Mobilierul camerelor este nou, iar spatiile
comune sunt amenajate modern. Hotel Intim Costinesti mai detine un restaurant cu terasa, o
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curte interioara, bar si parcare, astfel incat turistii sa poata beneficia de servicii complete de
cazare si masa.
Dotari generale:
- 44 camere
- restaurant, bar, terasa
- internet wireless
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Impact G Costinesti
Descriere hotel Impact G:
Hotel Impact G 3 stele este o constructie noua, finalizata in anul 2007, ce se afla situat in
zona centrala a statiunii la aproximativ 100 de metri de plaja, langa lac.
Dotari generale:
- 73 de camera duble
- restaurant, terasa
- seif si magazine la receptie, fax
- internet wireless, internet prin cablu
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Pierre Costinesti
Descriere hotel Pierre:
Hotel Pierre 3 stele este un hotel nou, deschis in anul 2004 si este situat la doar 20 de metri
de plaja din zona Epava.Pozitionarea pe malul marii ofera posibilitatea servirii mesei pe terasa
restaurantului acompaniati de zgomotul valurilor. Hotelul mai detine si o crama frumos
262

amenajata.
Dotari generale:
- 28 camere duble cu pat matrimonial, 1 camera dubla twin, 1 apartament cu 2 dormitoare, 1
apartament cu 3 dormitoare
- restaurant, crama, terasa, bar
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Stefania Costinesti
Descriere hotel Stefania:
Hotel Stefania 3 stele este amplasat in centrul statiunii, la o distanta de aproximativ 200 de
metri de plaja si 100 de metri de gara CFR. Hotelul dispune de un total de 200 de locuri de
cazare repartizate in camere de trei si patru stele - cele de trei stele sunt renovate complet in
2006 iar cele de patru stele sunt nou construite.
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Dotari generale:
- 40 camere duble cu dotari de 4 stele, 55 camere duble cu dotari de 3 stele, 3 apartamente
- restaurant, terasa
- sali de conferinta (3)
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Royal Costinesti
Descriere hotel Royal:
Hotel Royal 3 stele este un hotel nou, deschis in anul 2009. Situat la mica distanta fata de
plaja, in zona Golfului Francez, beneficiaza de vedere spre mare de la majoritatea camerelor
precum si de pe terasa. Constructie noua si moderna, Hotel Costinesti Royal reprezinta una
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dintre cele mai bune variante de cazare din statiune. Interioarele sunt amenajate elegant, in
culori calde si odihnitoare. Camerele sunt spatioase si dotate corespunzator categoriei de 3
stele. Serviciile oferite de Hotel Costinesti Royal sunt de calitate, personalul este amabil si
ospitalier, astfel incat sejurul dumneavoastra sa fie unul linistit si relaxant.
Dotari generale:
- 41 camere duble, 5 garsoniere
- restaurant, terasa, bar, sala de banchet
- camera de bagaje
- loc de joaca pentru copii
- parcare

CONSTANȚA

Hotel Iunona Costinesti
Descriere hotel Iunona:
Hotelul Iunona 3 stele este situat in nordul statiunii, la 100 metri de plaja si 200 metri de
gara principala. Hotelul detine, pe langa spatiile de cazare un restaurant si o terasa de vara
unde se poate servi masa. Camerele sunt spatioase si dotate modern. Hotelul Iunona este
clasificat de Ministerul Turismului la categoria "Hotel pentru tineret".
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Dotari generale:
- 55 camere triple (165 locuri)
- restaurant, terasa

CONSTANȚA

Hotel Tiberius Costinesti
Descriere hotel Tiberius:
Hotel Tiberius 3 stele este situat in partea de nord a statiunii, langa gara veche, la
aproximativ 50 de metri de plaja. Reprezinta locatia ideala pentru turistii ce vor sa fie feriti de
zgomotul din statiune deoarece este situat intr-o zona linistita in cartierul residential din
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Costinesti.
Dotari generale:
- 46 de camere duble twin
- restaurant (linie autoservire), cu o terasa de 150 de locuri
- frigider, fax, internet wireless
- gradina/curte

CONSTANȚA

Hotel Forum Costinesti
Descriere hotel Forum:
Hotel Forum 2 stele este situat pe faleza statiunii, in zona "selecta" a Costinestiului, in
apropiere de Clubul Vox Maris, Vilele Amiral si Hotel Azur. Pozitionarea excelenta, foarte
aproape de plaja, de principalele restaurante si terase il recomanda oricarui tip de turisti. In
plus, detine o plaja privata dotata cu sezlonguri si umblele, restaurant, doua terase cu specific
pescaresc si romanesc, sala de conferinte, sala internet, sauna.
Dotari genrale
- 130 camere duble, 4 apartamente
- restaurant, terase, bar
- sala de conferinte
- sala internet, sala jocuri mecanice
- sauna, masaj, salon cosmetica, frizerie
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Meridian Costinesti
Descriere hotel Meridian:
Hotel Meridian 2 stele este un hotel nou, amplasat intr-o zona linistita, la aproximativ 900 m
de plaja. Hotelul Meridian este construit pe 2 etaje sii ofera cazare in camere duble si
apartamente amenajate modern si confortabil.
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Dotari generale:
-47 camere duble, suite
-Restaurant, bar, terasa de vara
-WiFi in camere si in spatiile publice
-Parcare (contra cost)

CONSTANȚA

Hotel Atena Costinesti
Descriere hotel Atena:
Hotel Atena 2 stele este situat la aproximativ 150 de metri de gara veche, 200 de metri de
plaja si de Epava Evanghelia. Este un hotel construit recent, in anul 2009, ce ofera cazare in
camere duble matrimoniale si twin.
269
Dotari generale:
- 37 camere duble matrimoniale si 4 camere duble twin
- fax, fotocopiere
- terasa cu separeuri, gratar
- parcare private

CONSTANȚA

Hotel Principal Costinesti
Descriere hotel Principal:
Hotel Principal 2 stele este amplasat la intrarea in statiunea Costinesti, pe strada principala,
si va ofera facilitati de cazare si petrecere a timpului liber. Camerele sunt prevazute cu
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mobilier nou, aer conditionat, minibar, balcon si bai proprii. Turistii pot beneficia gratuit de
conexiune wireless la internet in intreg hotelul. Hotel Principal Costinesti gazduieste un bar
cu zona de relaxare mare, cu mese si fotolii, iar oaspetii pot folosi facilitatile de gratar
existente in curtea hotelului. La mai putin de 100 de metri de hotel se gasesc magazine
alimentare, iar mesele pot fi, de asemenea, livrate la hotel de la restaurantul din zona.
Dotari generale:
- 26 camere duble
- bar
- internet wireless
- barbeque
- parcare proprie
- camera pentru bagaje, seif la receptie

CONSTANȚA

Hotel Alex Costinesti
Descriere hotel Alex:
Hotelul Alex 2 stele este situat intr-un cartier nou al statiunii Costinesti, pe strada pe care se
afla Primaria, la 200 metri de halta Costinesti Tabara. Distanta pana la plaja se poate strabate
in 10-15 minute de mers pe jos. Hotelul Alex asigura cazarea in camere cu 2, 3 si 4 paturi si
mai are in dotare doua restaurante si o terasa incapatoare. In restaurante se pot servi preparate
traditionale ardelenesti. Terasa este acoperita si are program de discoteca, fiind dotata cu bar,
mese de biliard si ring de dans.
Dotari generale:
- camere cu 2, 3 si 4 paturi (200 locuri)
- 2 restaurante, terasa
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Costinesti Costinesti
Descriere hotel Costinesti:
Hotelul Costinesti 2 stele beneficiaza de o pozitionare foarte buna, la mica distanta de mare.
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Dotari generale:
- camere duble
- restaurant, bar

CONSTANȚA

Hotel Regal Costinesti
Descriere hotel Regal:
Hotel Regal 2 stele este situat la 50 metri de mare, langa Teatrul de Vara din Costinesti si
este deschis tot timpul anului. Hotelul este nou si ofera oaspetilor servicii si dotari de calitate.
Hotel Regal detine, pe langa spatiile de cazare, o gradina interioara foarte frumoasa,
restaurant, terasa si sala de conferint Camerele sunt amenajate modern si confortabil.
Dotari generale:
- 48 camere duble si 4 garsoniere
- restaurant, terasa
- sala de conferinte
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CONSTANȚA

Hotel White Inn Costinesti
Descriere hotel White Inn:
Hotel White Inn 2 stele face parte din Complexul turistic Credo Holidays, alaturi de Vilele
Alfa, Gamma si Beta 2 stele si Vila Delta 1 stea. De asemenea, complexul mai ofera o plaja
privata, baruri, terase, parcare si Sali de conferinte. Complexul este inconjurat de mult spatiu
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verde, care ofera turistilor liniste si aer curat. Hotelul White Inn a fost inaugurat in anul 2000.
Cazarea in cadrul hotelului se face in camere duble sau triple, nu sunt dotate cu baie proprie si
balcon.
Complexul Credo Holidays nu detine restaurant propriu, iar masa poate fi servita in
restaurantele si pe terasele aflate in imediata apropiere. Plaja privata are o suprafata de 3500
mp si este dotata cu bar de zi, sezlonguri si umbrele. Complexul Credo Holidays detine o sala
de conferinte cu 40 locuri si patru sali mai mici, cu 8-10 locuri fiecare.
Dotari generale:
-Parcare pazita.
-Sala conferinta
- Balcon

CONSTANȚA

Hotel Cris Costinesti
Descriere hotel Cris:
Hotelul Cris 2 stele este amplasat pe malul Lacului Costinesti, la circa 200 metri de mare.
Datorita pozitionarii beneficiaza de o panorama deosebita. Astfel, se poate admira rasaritul
soarelui de la balcoanele camerelor. Hotelul este renovat complet si pune la dispozitia
turistilor camere duble mobilate modern si dotate toate cu grup sanitar si televizor. In plus,
camerele de la parter ofera conditiile unui hotel de trei stele si sunt dotate in plus cu mini-bar
si aer conditionat.
Dotari generale:
- camere duble
- parcare
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CONSTANȚA

Hotel Amiral Costinesti
Descriere hotel Amiral:
Hotelul Amiral 2 stele este situat la o mica distanta fata de plaja, aproximativ 300 metri, in
apropiere de Oficiul Postal. Hotelul pune la dispozitia oaspetilor un numar 58 camere,
impartite in camere duble, triple, apartamente si camere cu patru locuri. Camerele sunt
amenajate modern si dotate cu televizor, frigider si balcon.
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Dotari generale:
- 48 camere duble, 4 apartamente, 4 camere cu 4 locuri si 2 camere triple
- restaurant (100 locuri, aer conditionat), bar cu terasa
- parcare proprie

CONSTANȚA

Hotel Haris Costinesti
Descriere hotel Haris:
Hotel Haris Costinesti 2 stele este o unitate de cazare de mici dimensiuni amplasata in zona
de nord a statiunii, la aproximativ 150-200 de metri de plaja. Hotelul va sta la dispozitie cu 32
de locuri de cazare distribuite in 16 camere duble. Toate spatiile de cazare sunt prevazute cu
baie proprie cu dus si TV cu cablu, iar la cerere pot fi dotate cu frigider. Hotelul Haris
Costinesti mai cuprinde un restaurant, bar, barbeque si loc de joaca pentru copii in curte.
Hotelul este dotat cu instalatie de captare a energiei solare.
Dotari generale:
- 16 camere duble
- restaurant si bar
- barbeque
- loc de joaca pentru copii
- sistem de captare a energiei solare
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CONSTANȚA

Anexa 2. Pațrimoniu culțural Zona
Mețropolițana Consțanța
AMFITEATRU
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Localitatea: Constanta
Adresa: In zona hotelului Ibis, in perimetrul străzilor Mircea cel Batran, Ecaterina Varga,
Negru Voda, Dragos Voda.
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-I-m-A-02553.06
Scurtă descriere
Cu prilejul sapaturilor efectuate in anul 1988 si continuate in 1989, pentru fundatia unui hotel
din zona peninsulara a Constantei (faleza de NE) s-au descoperit vestigiile unui amfiteatru
roman, care s-au conservat la subsolul noii constructii. Printre vestigiile descoperite se
numara poarta intrarii principale a amfiteatrului, parti ale arenei, unde se purtau luptele intre
gladiatori sio piatra funerara a unuia dintre gladiatorii care au luptat in amfiteatru, Scirtus
Dacensis, de origine ilirica, care a murit la Pontul Euxin, dupa ce a castigat sase victorii,
impotriva unor animale de temut.

CONSTANȚA

ANSAMBLUL RUPESTRU MUFATLAR
Localitatea: orasul Murfatlar
Adresa: Orasul Murfatlar, Dealu; Tibisir,versantul de N, la 500m SV fata de Biserica Nasterea
Domnului
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT - I - s-A- 02585
Scurtă descriere
Langa localitatea Murfatlar a fost descoperit pe 11 iunie 1957, in urma unor lucrari de
extindere, prin impuscare a zonelor de exploatare a cretei in cariera moderna, un ansamblu de
monumente din sec. X ( 992 ).Cercetarile demarate in 1960 de Institutul de Arheologie
"Vasile Parvan" si Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta au dus la
degajarea complexului si la identificarea monumentului ce continea bisericute, chilii, locuinte
si morminte, tote sapate in dealul de creta, numit Tibisir.De inspiratie certa bizantina sunt
lacasurile de cult, dintre care unul este format din altar, naos si pronaos, cu bolti
semicirculare, iar altul este o bazilica cu trei nave, toate cioplite in stanca de calcar. Pe peretii
incaperilor au fost descoperite inscriptii diferite, cu caractere chirilice, galgolitice si runice, ca
si decoratii geometrice, zoomorfe si antropomorfe.Complexul a pastrat o multime de insemne
ale crestinismului, incepand cu simplele cruci,continuand cu imaginile unei perechi de preoti
pelerini,icoane si terminand cu prima reprezentare a Nasterii Domnului.Aceste insemne si
multe altele fac ca acest complex sa fie unic in Romania.Dincolo deimportanta arheologica,
ansamblul poate fi considerat piatra de capetenie a crestinismului. Se presupune ca, timp de
sute de ani, bazilicile au fost loc de pelerinaj pentru soldati, negustori si preoti.La Murfatlar sau descoperit si schelete ale razbonicilor vikingi.Exista mai multe teorii privind expeditiile
triburilor nordice la Dunare.Cel mai probabil, la Murfatlar au fost inmormantati membrii
convoailor venite din sud, pe asa-numitul "drum al grecilor", ruta principala de comert intre N
si S Europei.
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CRIPTA PALEOCRESTINA
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Traian nr. 19 (in curtea Colegiului National Mihai Eminescu)
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-I-m-A-02553.05
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Scurtă descriere
In jurul anului 1960, in curtea Colegiului National Mihai Eminescu din Constanta s-au
descoperit intamplator ,ruinele unei bazilici paleocrestine - numai cripta de sub altar, care s-a
consolidat ulterior.Cripta este o incapere dreptunghiulara cu laturile de nord si sud de cate
6,15m si cele de est si vest de 3,75m, iar tavanul este boltit.Aproximativ 2/3 din partea de vest
a criptei o constituie o incapere aproapepatrata, de 3,70m / 3,75m, boltita, cu inaltimea
maxima de 2,32m (in mijloc), pe ai carei pereti laterali, de nord si de sud se mai pastreaza o
buna parte din tencuiala pictata cu rosu,verde si galbui, culorile fiind aproape sterse. Pictura
este alcatuita in jumatatea inferioara a peretilor, din chenare dreptunghiulare mai mari, iar in
jumatatea superioara si la baza boltii, din chenare mai mici, crengute si flori stilizate. In restul
de aproximativ 1/3 din partea de est a criptei, de 2,45m / 3,75m sunt zidite trei morminte in
forma de nise, fiecare cu inaltimea de 1,68m si latimea de cca.0,90m. Pe peretii lor se
pastreaza resturi de tencuiala neslefuita, fara urme de pictura. Pe peretele de sud, aproximativ
la jumatatea inaltimii, se afla cate doua mici nise pentru opaite. Inauntrul criptei s-au gasit
fragmente de placi de marmura alba-vinetie, decorate cu semnul crucii suprapunand un glob si
alta, cu o pasare intr-un chenar trapezoidal, provenind de la amvonul ce se afla deasupra,in
bazilica.

CONSTANȚA

APEDUCTE - GALERII
Localitatea: Constanta
Adresa: In subsolul orasului antic Tomis si la baza falezelor, cu intrari la Plaja "Modern",
Portul Tomis, Scoala 2, Tribunalul, Edificiul roman cu mozaic si Bd.Termele romane
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-I-m-A-02553.10
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Scurtă descriere
Catacombele Constantei construite de romani nu aveau rolul de aparare a cetatii, cum s-a
crezut initial, ci de alimentare cu apa. Sistemul de apeducte –galerii de sub Tomis s-a
construit in a doua jumatate a sec. II P. Chr., cand cetatea indeplinea functia de metropola
a Pontului Euxin stang. Dupa cum preciza arheologul Gheorghe Papuc, Tomisul avea ca
sursa de apa malul sud vestic al lacului Siutghiol, la acea vreme, golf al Marii Negre.
Potrivit unui raport din 1958 al lui Vasile Canarache, fostul director al Muzeului de
Arheologie din Constanta, expert al galeriilor subterane, la Constanta exista o intrega retea
de galerii subterane,legate intre ele, prevazute cu cai de ventilatie zidite si numeroase guri
de iesire. Au fost reperate 12 guri de iesire, dintre care doar doua au fost accesibile. Cel
mai lung apeduct venea dinspre Canara, orasul Ovidiu de astazi. Singurele apeducte care
puteau aduce apa in cetatea tomitana sunt cele de zidarie, surprinse pe portiunea dintre
lacul Tabacarie si mare. Cel cu cuveta de 60 m pornea de la Ovidiu pe malul lacului
Siutghiol, ocolea lacul Tabacarie pe la vest si sud si venea spre apeductul mare, care era in
continuarea canalului captat de la Pescarie. Cercetarile apeductului de la Ovidiu au fost
reluate in 1993. Sapaturile arheologice intreprinse in decursul anilor au scos la iveala si alte
apeducte. Primul tronson explorat a fost cel de pe faleza de est a Tomisului, in portiunea
dintre actuala plaja Modern si Portul turistic Tomis, unde apeductul s-a pastrat pe 284,58 m
si unde au fost localizate 5 puturi. Un al doilea tronson era intre Portul turistic Tomis si
Portul comercial, unde au fost identificate 4 puturi. Cele doua tronsoane au fost cercetate
de arheologul Gheorghe Papuc, care a demonstrat ca acestea aprovizionau cu apa potabila
Tomisul.

CONSTANȚA

BANCA NATIONALA (FILIALA CONSTANTA, FOSTUL HOTEL "MERCUR")
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. Revolutiei nr. 1
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02834
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Scurtă descriere
Cladirea este construita pe locul fostului hotel "Gambetta", amplasat aici la sfarsitul
secolului al XIX lea si daramat la solicitarea arh. Nicolae Loghin, seful serviciului tehnic al
Primariei Constanta, dupa cum mentioneaza un document din anul 1911. Autorizatia de
constructie este emisa la 12 iunie 1913, pe numele Stefan Hagi Tudorache, ca reprezentant
al "Societatii Cooperative Mercur", planul cladirii fiind semnat de arh. Nicolae Michaescu
in viziunea caracteristica asupra stilului romanesc. Edificiul este adaptat terenului, prin
prelungirea spre nord, aripa ce asigura un parapet impotriva vanturilor, pentru intreaga
fatada. S-a folosit zidarie de piatra si var hidraulic pana la soclu, restul fiind caramida cu
var gras. Constructia cuprinde subsol, antresol, parter si trei etaje. A fost conceputa ca un
hotel luxos, prevazut cu 2 ascensoare, iluminat electric, bai la fiecare etaj, un elegant salon
de asteptare si lectura la fiecare etaj, terase in
amfiteatru cu vedere la mare si un restaurant
renumit, unde a fost angajat ca bucatar Alfredo
de Lordo ( fost bucatar al Reginei Elisabeta).
Cladirea a suferit vizibile interventii ulterioar,
care nu i-au alterat insa, aspectul pretentios
eclectic. Dupa razboi, pana in 1927 cladirea a
adapostit birourile societatii "Mercur". Din 1927
cladirea a fost cumparata de Banca Marmorosch
Blank & Co., apoi este inchiriata Bursei de
Comert Constanta si ulterior se instaleaza Banca
Industriilor si Meseriilor Dobrogene. Astazi este
in renovare.

CONSTANȚA

BAZILICA CRESTINA
Localitatea: Constanta
Adresa: In zona hotelului Ibis, in perimetrul strazilor Mircea cel Batran, Ecaterina Varga,
Negru Voda, Dragos Voda
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-I-m-A-02553.04
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Scurtă descriere
Cu prilejul sapaturilor efectuate in cursul anului 1988 pentru fundatia unui hotel din zona
peninsulara (faleza de NE) s-au descoperit vestigiile unei bazilici crestine, conservata in
subsolul noii constructii. Edificiul este orientat aproximativ pe directia VNV-ESE.
Dimensiunile exterioare sunt 54,7/24,3 m. La nivelul fundatiilor zidurile au grosimi de
aproximativ 1,25 m. In interior, dimensiunile naos-ului sunt de 31,1/21,7 m; interiorul
bazilicii este format din 3 nave si 2 siruri de coloane. Nava principala (centrala) are
inaltimea de 11,65m, in timp ce navele laterale nu au doar o deschidere de 4m. Absida are
o deschidere de 9,15m, in exterior fiind pentagonala. Nartex-ul are urmatoarele dimensiuni
interioare: 21,65/3,8 m. Peretii au grosimea de 0,90m la est si 1,25m la vest. Alte trei
incaperi (fragmentare) aflate in prelungire catre vest pot constitui un atrium. Constructia
anexa legata structural de corpul bazilicii se compune dintr-un ansamblu de incaperi
succesive (trei la numar), adosate zidului de nord al absidei. Prima incapere are
dimensiunea de 5,7/4m, iar celelalte doua au fiecare 8,9/3,85m. Un portic (fragmentar)
delimita latura de nord a ansamblului.

CONSTANȚA

BAZILICA MARE

Localitatea: Constanta
Adresa: Intre Bulevardul Ferdinand si str. Traian, sub blocul C2.

284

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-I-n-A-02553.01

Scurtă descriere
In urma cercetarilor arheologice din anii 1960 s-a descoperit pe ruinele vechii cetati Tomis,
in partea de vest, o bazilica mare, care se crede ca a ideplinit functia de catedrala a cetetii.
Bazilica este de forma rectangulara, impartita in trei nave, prin 2 siruri de coloane. Are
dimensiunile: L= 48,10m si i= 23,45m, iar oientarea ESE –VNV si absida la rasarit cu o
dechidere de 8,20m. Sub altar se afla o cripta mare in forma de cruce, de aproximativ 50/2
m, cu sapte incaperi si acoperisuri in forma de calota care, cu siguranta au adapostit
moastele unor martiri. La apus se afla nartex-ul, atrium-ul si o fantana (phiali) si de
asemenea, alte incaperi adiacente care n-au putut fi cercetate. Naos-ul a fost placat cu
caramida, iar altarul, probabil, cu marmura.

CONSTANȚA

BISERICA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI"
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. Ion Lahovari nr. 18
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02818
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Scurtă descriere
Biserica a fost construita intre anii 1906-1911 dupa proiectul ing. Polizu. Planul
catapetezmei este realizat de arhitectul G. Mandrea. Piatra fundamentala la temelia
edificiului a fost pusa in 1906, de catre episcopul Dunarii de Jos Pimen Pretura. In 1911 are
loc tarnosirea bisericii de catre episcopul Nifon de la Galati. Este construita in stil bizantinromanesc. La 15 februarie 1910 se incheie contractul intre Primaria Constanta si pictorul D.
Marinescu, pentru pictarea interiorului bisericii, in stil renascentist. Mobilierul si
catapeteazma sunt sculptate de sculptorul C. M. Babic din Bucuresti. Vitraliile de la
ferestre sunt executate de Hugo Gross, la fabrica de oglinzi si vitralii din Bucuresti. Ultima
restaurare este in primavara-vara 2000. Exteriorul este decorat cu mozaic pe o suprafata de
60 mp.

CONSTANȚA

BISERICA ARMENEASCA "SF. MARIA"
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Callatis nr. 1
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02794
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Scurtă descriere
Biserica armeneasca este ctitorita in anul 1880 de Nazaret Torosian, cu hramul "Sfanta
Maria". Vechea constructie din lemn este distrusa in 1941 de un incendiu. Actuala biserica
provine din vechea cladire a Scolii armenesti. Etajul este amenajat ca sala de rugaciuni, iar
parterul adaposteste birourile si sala parohiala. Clopotnita, tipic armeneasca s-a adaugat
bazilicii de forma dreptunghiulara in 1990, conform proiectului arhitectului Dan Rusovan.
Renovarea capitala si completarile din anii 1990-1991, apoi 1998-2002 au vizat interiorul,
acoperisul si tencuiala exterioara. In interior, schimbarile arhitectonice au dus la realizarea
unor arcade largi, a unui altar deschis, lipsit de catapeteasma. Simplitatea si bunul gust se
combina armonios cu elemente specifice artei medievale armenesti, dandu-ti senzatia ca te
afli intr-o manastire armeneasca. Pe pereti se remarca prezenta icoanelor de dimensiuni
mari.

CONSTANȚA

BISERICA BULGARA "SF. NICOLAE"

Localitatea: Constanta
Adresa: str. Maior Gheorghe Sontu nr. 7
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02841
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Scurtă descriere
Documentele de arhiva atesta o cerere a comunitatii bulgare din Constanta, datata la 8
octombrie 1898, in care se solicita Primariei Constanta aprobarea pentru construirea unui
lacas de cult. Biserica pastreaza caracteristicile stilului arhitectonic romanesc, avand pictura
executata de Ioanid Batranul. Dupa 1940, biserica bulgara cu hramul Sf. Nicolae a fost
preluata de Episcopia Tomisului si data cultului ortodox roman. Deoarece inscriptiile erau
in limba bulgara, iar pictura avea nevoie sa fie refacuta, Primaria municipiului Constanta a
angajat pe cunoscutul pictor de biserici Ion Musceleanu ca sa refaca toata pictura,
schimband in acelasi timp inscriptiile in romaneste. In 1998 fresca a fost restaurata de
pictorii Mihail Fordea si Florin Vlad din Bucuresti.

CONSTANȚA

BISERICA DE LEMN "ADORMIREA MAICII DOMNULUI"
Localitatea: Techirghiol
Adresa: Str. Ovidiu, nr. 7
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02916
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Scurtă descriere
Biserica este construita de batranii maramureseni din satul Maioresti, jud. Mures, in 1750,
din lemn si afost impodobita cu pictura naiva , in tempera pe lemn.care isi pastreaza aura
straveche, desi a fost reabilitata de trei ori, fiind deosebit de expresiva. Unele lucrari sunt
unicat: Sf.Hristofor cu cap de caine, Adam si Eva cu sarpele si Patimile Mantuitorului.
Catapeteasma este bine proportionata la dimensiunea bisericii. Icoanele imparatesti de pe
catapeteasma sunt datate in jurul anului 1830 si au 2 medalioane cu picturi rafinate, ce le
confera o deosebita valoare. In 1934, regele Carol al II-lea a stramutat bisericuta la castelul
Pelisor din Sinaia, urmand ca in 1951, din initiativa Patriarhului Romaniei, Istinian Marina
sa fie stramutata la caminul preotesc de la Techirghiol, infiintat mai devreme, in 1928 de
Patriarhul Romaniei, Miron Cristea. Sculptorul Patriarhiei, Grigore Dumitrescu ii va
modifica silueta adaugandu-i un pridvor si doua turle. Barnele de gorun imbinate traditional
in cuie de lemn, imprejmuite de un
brau median rasucit dau intregii
constructii o nota personala. Hramul
bisericii, Sf.Apostoli Petru si Pavel,
conform icoanei hramului a fost
schimbat

la

dorinta

Patriarhului

Iustinian, in hramul Sf. Maria si
Adormirea

Maicii

Domnului.

Biserica a fost restaurata intre anii
1984-1986.

CONSTANȚA

BISERICA GREACA "METAMORPHOSIS"
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. Mircea cel Batran nr. 36
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02826
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Scurtă descriere
Biserica are hramul "Schimbarea la Fata" si este construita prin contributia coloniei grecesti
din oras, care a primit aprobarea sultanului Abdul Aziz. Constructia s-a terminat in 1867
desi, (pe fatada este indicat anul 1868), dupa planul arhitectului grec I. Teoharidi, adaptat
atat normelor dimensionale fixate la Constantinopol, cat si unei aspiratii clasicizante prin
care grecii aflati in exil liber ales intelegeau sa perpetueze, apolitic, spiritul Helladei.
Interiorul de tip biserica sala, impartit atat longitudinal cat si transversal prin stalpi
poligonali cu capitel fitomorf ce sprijina o arcada si cu balcoane pe trei laturi, a fost
zugravit de un pictor adus de la Muntele Athos, Aghiograf. Imaginile deteriorate de timp au
fost inlocuite dupa 1984. Scarile si pavimentul au fost lucrate din marmura adusa din
Grecia. Credinciosii au adus de-a lungul anilor, costisitoare obiecte de cult, achizitionate de
la Constantinopol si din Venetia, pe care le-au donat bisericii. In anul 1897 se efectueaza
primele reparatii. Intre 1922-1924 se zidesc cele patru ferestre de pe latura nordica, desi
ancadramentele lor in piatra, cu
arcada din centru, se pastreaza
pana astazi. In 1947 se adauga
pe

latura

dreapta

un

turn

clopotnita a carui semicupola
se sprijina pe coloane scurte.
Aceasta

constructie

tulbura

simetria

impartita

prin

tarzie
fatadei

pilastri

cu

capitel, in trei registre verticale.

CONSTANȚA

BISERICA SF. ANTON
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. Nicolae Titulescu nr. 11
Conducere: Monsenior, Stefan Ghenta
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Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02846

Scurtă descriere
Biserica romano - catolica cu hramul Sf.Anton a fost construita pe locul unei capele din
1886, recpectiv biserici de aceeasi confesiune, in anii 1835-1837. Arhitectul Romano de
Simon din Bucuresti respecta planul bazilical specific la constructiile din nordul Italiei.
Foloseste caramida aparenta, iar contrafortii si motivele geometrice exterioare amintesc de
stilul romanic din sec. XIII. Silueta eleganta a turnului campanila inaltat pe o baza patrata
atenueaza aerul auster. Interiorul este tot din caramida aparenta, cele doua galerii laterale
superioare fiind sustinute de coloane de marmura, cu capiteluri compozite.

CONSTANȚA

BISERICA SF. GHEORGHE
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. Romana nr. 12
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02835
291

Scurtă descriere
Biserica este construita intre 1914-1925 in stil brancovenesc. In 1914 se pune piatra
fundamentala la temelia edificiului. Lucrarile sunt intrerupte in timpul primului razboi
mondial. Constructia este definitivata intre 1923-1925. Pictura interioara este executata de
pictorul Nicolae Tonitza si terminata in 1934. Pictura (fresca) a fost restaurata in 1977.
Biserica Sf. Gheorghe din Constanta este unul dintre cele mai importante obiective
turistice din Litoral, obiectiv pe care nu ar trebui sa-l ratati daca va aflati in apropiere.

CONSTANȚA

BISERICA SFINTII IMPARTI CONSTANTIN SI ELENA
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Stefan Mihaileanu nr. 66
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02823
292
Scurtă descriere
Biserica a fost sfintita de Patriarhul Romaniei Miron Cristea (1919-1939). Catapeteasma
este sculptata in marmura bogat ornamentata cu motive decorative vegetale. Pictura, de
factura neobizantina este executata in tehnica fresco, pe un fond de aur, de artistul plastic
Nina Arbore. Este construita intre anii 1934-1937 dupa proiectul arhitectului Ionescu
Berechet. Zidurile sunt placate la exterior, pe mai mult de jumatate din inaltime cu plachete
de calcar lucrate in bosaj. Clopotnita ca o campanila, are o inaltime de 3 m, armonizand
perfect cu intregul edificiu.

CONSTANȚA

CASA ALLEON
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. C. A. Rosetti nr. 7
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02837

Scurtă descriere
In anul 1881 bancherul Jean Gerard Alleon dorind sa construiasca o cladire la Constanta pe
str. C. A. Rosetti, il aduce de la Constantinopol pe arhitectul grec, Pelopidas D. Couppa. La
6 octombrie 1882, procuratorul lui Alleon, Isac A. Seni solicita o aprobare pentru o
constructie cu un singur etaj. Din planurile prezentate in premiera se profileaza o casa a
carei eleganta se bazeaza pe sugestiile stilistice ale coloanei dorice, folosita monumental la
intrare. Cladirea prezenta o baza solida, care se gasea in bosajul soclului. Coloana utiliza
liniile simple ale capitelului si avea rolul de a sustine antablamentul. Cele patru
ferestre dispuse intr-o simetie riguroasa aveau ancadramente in relief. Planul 2 al cladirii
dateaza din 25 martie 1883. In acest plan se recunosc elementele viitoarei fatade cu
turn. Astfel, planul din 1883 il modifica pe cel din 1882. Cele 2 coloane de la usa si toate
colonetele de la ferestre se transforma in ancadramente dreptunghiulare. Imobilul este
etajat, iar numarul de ferestre devine impar. Sub cornisa ferestrelor se gasesc capitele
adosate care sugereaza coloana initiala. Fatada catre mare se prelungeste la ambele nivele
cu o travee din piatra inzestrata cu cate o fereastra dreptunghiulara simpla. Comparand
planurile constatam suprimarea unui etaj si disparitia porticului redus la cate o coloana
portanta in colturile fatadei principale de pe str. C. A. Rosetti. Ultimul plan, datat 29 august
1883 inverseaza cele doua proiecte astfel incat, cladirea conceputa initial doar cu subsol si
parter, etajata si extinsa cu traveea laterala, careia i se suprima baza si i se schimba forma
spre a deveni turn suspendat. Numita si "casa engleza", fara nicio acoperire faptica sau
anecdotica, intregul edificiu este alcatuit din piatra de talie. Este contruit in stil eclectic cu
elemente victoriene si de gotic venetian si cuprinde demisol, mezanin, etaj, partial
mansarda Canarache are o compozitie asimetrica in partea stanga cu un balcon de colt in
stil venetian, iar in dreapta o mansarda cu fronton. Are doua fatade principale, formate din
doua parti distincte. Fatada dinspre Aleea V.
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CONSTANȚA

CASA BARZANESCU
Localitatea: Constanta
Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 5
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02803
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Scurtă descriere
Cladirea este construita dupa 1904, in stil Art Nouveau cu structura neoclasica si unele
elemente baroce si detalii Secession. Are o scara la intrarea simpla, marcata deasupra cu o
rozeta sim un decor in caramida aparenta. O friza cu cercuri in partea stanga inferioara,
balconul sprijinit pe patru console masive si o alta friza de caramida aparenta sub cornisa
completeaza aspectul cladirii. Ctitor este Ion Barzanescu.

CONSTANȚA

CASA CAPITAN T. STANESCU
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Marc Aureliu nr. 10
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02822
295
Scurtă descriere
In anul 1913, capitanul T. Stanescu Constantin obtine autorizatia de a construi un imobil de
colt pe strazile Marc Aureliu si Tomis (astazi Sulmona), care din fericire a supravietuit
vremurilor. Schitele si planurile au fost executate de arhitectul Adolf Linz, care a proiectat
o casa cu demisol si parter cu aspect eclectic, pe o structura neoclasica. Fatada principala,
spre Marc Aureliu, cu spatele spre mare are o usa principala dreptunghiulara, cu feronerie
structurata geometric si monograma incadrata. Deasupra se afla o deschidere elipsoidala
inscrisa intr-un camp dreptunghiular cu elemente decorative neoclasice: coronite, crengi de
laur si alte, doua nivele de decoratie depasesc impreuna dimensiunile usii, aproape
excluzand-o din registrul expresiv si sunt alcatuite din elemente fitomorfe, cartus
monograma T. S. Cartusul este inscris intr-o forma trapezoidala cu motive geometrice si
florale si o fereastra semicirculara inalta, sprijinita pe consola. Aceasta structura este
flancata de pilastri decorati care se continua si la nivelul acoperisului, prin doua mensole.
Ferestrele
dreptunghiulare,
disimetrice,

ca

si

cladirea, din cauza
coltului

care

comprima fatada sunt
ingenios decorate cu
elemente neoclasice.

CONSTANȚA

CASA CU BOWINDOURI
Localitatea: Constanta
Adresa: Piata Ovidiu nr. 4
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02829
296
Scurtă descriere
Cladirea este construita dupa planurile arhitectului C. Michaescu in 1911, avandu-l ctitor
pe avocatul C. Serienescu, prin reputata firma bucuresteana Emil Prager. Imobilul este
construit in stil Art Deco si etaleaza elemente constructive si decorative, intre care se
individualizeaza cele doua bowindouri de sectiune poligonala, cu semicalote care ocupa
intreaga latime a cladirii. Feroneria de la ferestre este realizata cu motive Art Nouveau.

CONSTANȚA

CASA CU LEI
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. Dianei nr. 1
Persoană de contact: Gabriel Comanescu, proprietar
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02798
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Scurtă descriere
Construita intre anii 1898-1902 din initiativa unui membru marcant al Comunitatii
Armene, Dircan Emirzian., dupa planurile arhitectului roman Ion Berindei. Cladire pare
deosebit de impunatoare prin stilul in care predomina elemente eclectice, alaturi de
elemente genoveze. Fastuozitatea ii este evidentiata prin cele patru coloane, pe ale caror
capiteluri troneaza cate un leu. Edificiul a fost in 1921 sediu de banca. Cladirea a fost
restaurata si, din 1977 a adapostit saloanele restaurantului "Casa cu lei".

CONSTANȚA

CASA MANICATIDE
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Nicolae Titulescu nr. 36
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02849
298
Scurtă descriere
Denumita asa, dupa numele ctitorului si comerciantlui Take Manicatide, cladirea este
construita in 1899, dupa planurile arhitectului H. N. Mangoianu, in stil eclectic, cu
elemente de decoratie clasicizanta. Este un imobil cu trei nivele - subsol, parter si etaj,
avand fatadele organizate simetric de axa marcata de intrarea cu balcoane deasupra.
Soclul fatadei este realizat in bosaj,cuprinzand si ferestrele subsolului. Intrarea
principala este surmontata de un balcon cu balustrii, sustinut de doua coloane de ordin
compozit, canelate. La ambele nivele, de o parte si de alta se afla cate doua ferestre cu
baza comuna, profilata. Fatada din curte este organizata simetric, pe console cu motiv
floral.

CONSTANȚA

CASA PILESCU
Localitatea: Constanta
Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 21
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02808
Scurtă descriere
Imobilul poarta numele ctitorului, dr. Nicolae Pilescu, medic comunal in anul 1911. Este
construit in stil eclectic la inceputul secolului trecut, in 1903, dar cumuleaza si elemente
neoclasice, rococo si Art Nouveau. Cuprinde doua nivele intr-o dispozitie asimetrica.
Fatada spre bulevardul. Elisabeta are la parter patru ferestre-usi tripartite in arc turtit,
deasupra carora se desfasoara ca elemente decorative, ghirlande, boltari, volute. Cele patru
deschideri ale etajului sunt orientate catre balcoane pe console, decorate cu motive rococo.
Feroneria este realizata cu mestesug si repartizata generos. Cladirea a fost sediul Bancii
Cerealistilor, iar in prezent adaposteste resedinta arhiepiscopala.
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CONSTANȚA

CASA SOMANESCU
Localitatea: Constanta
Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 17
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02807
300
Scurtă descriere
La 15 aprilie 1909, Sava Somanescu din Bucuresti primeste de la Primaria Constanta
autorizatia de constructie, cu conditia respectarii aliniamentului stradal. Imobilul este
construit sub influenta eclectica, cu elemente rococo si Art Nouveau. Are forma disimetrica si
se constituie intr-o succesiune de 3 corpuri in rezalit. Intrarea laterala este incadrata de o
bogata decoratie rococo. Ferestrele au forme diferite, iar lucarnele sunt rococo, reliefate prin
motive decorative armonios incadrate in ansamblu.

CONSTANȚA

CASA THEODOR RUSSO
Localitatea: Constanta
Adresa: str. C. A. Rosetti nr. 6
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02836
Scurtă descriere
Se pare ca imobilul de pe str. C. A. Rosetti nr. 6 nu i-a apartinut lui Alleon, dar se inspira
din stilul neoclasic al arh. Pelopidas Couppa. Constructia este pe patru nivele. Subsolul si
mansarda sunt inalte. Soclul este din piatra de extractie medievala. Constructia are simetrie
pe verticala: cele doua ferestre ale parterului au in partea superioara cate un fronton cu
acrotere sustinut de cariatide bondoace; deasupra lor, ferestrele corespunzatoare sunt
prevazute cu arhitrava sustinuta de console-cariatide, din aceeasi serie tipologica;
balcoanele cu feronerie simpla sunt sustinute lateral, deasupra fiecarei usi de la intrare;
cornisa reliefata puternic este sustinuta pe console cu volute si o friza ingusta cu frunze de
acant. Intre ferestrele decorate ale etajului se afla aproape ilizibila, o inscriptie in lb. greaca.
Usile de la intrare, din lemn, cu decoratie neoclasica, denticuli, capitel au incizata
monograma TR. Astfel se identifica
atat

numele

proprietarului

initial,

grecul Theodor Russo, cat si anul
constructiei, 1897.
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CONSTANȚA

CASA ZOTU
Localitatea: Constanta
Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 9
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02805
302
Scurtă descriere
Imobilul a apartinut lui G.

Zotu, unul din cei mai distinsi magistrati ai Constantei,

presedinte al Tribunalului Constanta, cu incepere din 1895. Casa este construita la
inceputul secolului XX si prezinta motive rococo incluse intr-o viziune eclectica. Cu doua
fatade, spre curte si strada, cu coltul rotunjit si bowindow prismatic la etaj, cladirea are
ferestre surmontate cu motive rococo, de o larga diversitate vegetala. In 1928, casa este
sediul Consulatului Lituaniei la Constanta, prin anii 30 ai secolului trecut casa este vanduta
Societatii de Asigurari Steaua Romana, iar astazi este sediul Bancii ING Baring.

CONSTANȚA

CATEDRALA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. Arhiepiscopiei nr. 25
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02793
Scurtă descriere
Arhitectii care au lucrat in etape si cu pondere diferita la proiectul Catedralei sunt: Al.
Savulescata conform planului si instructiunilor date de Dirigintele Arhitecu, (plan
abandonat), Al. Orascu si Carol Benes. Constructia este savarsita de Carol Benes. Piatra
fundamentala la temelia edificiului a fost pusa la 4 septembrie 1883, dar lucrarile au
continuat in cursul anilor 1884-1885, facandu-se o receptie provizorie la 25 septembrie
1885. Sfintirea bisericii cu hramul Sfintii Apostoli Petru si Pavel are loc abia la 22 mai
1895. Decorarea interiorului este executata de arhitectul Ion Mincu (pentru mobiliercatapeteasma, sfesnice imparatesti, candele, strane etc, lucrate in stil romanesc), si pictorul
George Demetrescu Mirea pentru fresca. Doar portretele regelui Carol I si al reginei
Elisabeta sunt executate de pictorul Oscar Obedenaru (1866-1915). Grav avariata in timpul
razboiului pentru reantregirea neamului, in 1922 s-a pus problema reparatiilor. Deja fresca
pictata de Mirea era innegrita datorita unei defectuoase preparari a tencuielii. Este autorizat
sa restaureze interiorul catedralei, de catre Ministerul Cultelor si Artelor, pictorul
bisericesc, Gheorghe Raicu. In august 1941, catedrala sufera iar deteriorari ale acoperisului,
zidariei si picturii, insa reparatiile demareaza abia in 1946, dupa devizele arhitectului
Ionescu Berechet. Biserica se redeschide
in 1951, fiind sfintita de PF Iustinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane si
Episcopul Chesarie. Asupra frescelor s-a
revenit mai tarziu, repictarea executata
in stil neobizantin realizandu-se de
pictorii Gheorghe Popescu si Niculina
Dona Delavrancea in perioada 19591961.
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CONSTANȚA

CAZINOUL
Localitatea: Constanta
Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 2
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-028801
Scurtă descriere
304

Cazinoul este situat in zona in care intre anii 1880-1902 se afla o "cazina"- constructie din
lemn, unde se dadeau concerte, spectacole de teatru si baluri. Constructia unui edificiu cu
functii asemanatoare marilor cazinouri europene a inceput prin anul 1904. Dintre
antreprenorii edificiului se evidentiaza singurul fiu al ilustrului povestitor, capitanul C. I.
Creanga, "cofetar si bucatar din Bucuresti", cu care Primaria Constanta incheiase la 8 mai
1902, un contract de inchiriere. In 1903, primarul Cristea Georgescu incheie un contract
pentru constructia unui cazinou, cu arhitectul Daniel Renard. In 1906 a fost pusa piatra
fundamentala la cazinou in varianta proiectului lui Petre Antonescu. Initial, planurile au
fost intocmite de arhitectul Petre Antonescu. El proiectase o cladire al carei stil
arhitectonic se inspira din traditiile artei romanesti. Dupa terminarea fundatiilor, planurile
au fost schimbate, Primaria incredintand modificarea lor unui arhitect francez, Daniel
Renard, care renunta la principiile stilului romanesc in favoarea celui eclectic, cu elemente
decoraive din Art Nouveau. Edificiul s-a terminat in 1910, iar in 1912 i s-au facut ultimile
retusuri. Prezinta in partea centrala terasa fatadei, sprijinita pe un portic larg, care e
dominat de un vitraliu in
forma de evantai. Se remarca
partea superioara a cladirii,
decorata

cu

elemente

arhitecturale de forma navelor
antice, cu capete de berbec si
ghirlande de alge marine. A
fost restaurat in anii 1951,
1981, iar in 2008 a intrat in
reparatii capitale.

CONSTANȚA

CERCUL MILITAR (FOSTA PREFECTURA CONSTANTA)
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Traian nr. 29
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02856
Scurtă descriere
O prima mentiune despre Palatul Administrativ (Prefectura), dateaza din 1892 si se refera
la negocierile intre Primarie si Dna. Baratz, pentru a-i cumpara proprietatea de pe str.
Traian, necesara construirii edificiului mentionat. In 1898 este chemat de la Bucuresti
arhitectul Baicoian, pentru modificari ale proiectului din 1892, iar arhitectul Savulescu
reface imobilul destinat Prefecturii, in componenta lui intrand si apartamentele regale.
Dupa o pauza de patru ani, la 21 septembrie 1902 se organizeaza prima licitatie. In 1903 se
obtin avizele pentru constructie, iar lucrarile vor incepe in martie 1903, la 15 octombrie
1904 cladirea fiind inaugurata. Dispusa pe doua nivele, de dominanta orizontala, cladirea
este sobra, cu o scara monumentala care conduce catre o usa prevazuta cu arcada in plin
centru sustinuta pe console puternic reliefate. Forma ancadramentului este reluata la cele
doua ferestre ale corpului central. Un balcon pe console, cu motive decorative in casete
devine element expresiv importanta. Cele trei deschideri dreptunghiulare mari sunt
subliniate printr-un brau, care inscrie in derularea sa, trei frontoane. Traveele laterale
pastreza forma ferestrelor deja analizate. Acoperisul inalt are doua lucarne prinse in
structura unui element

ornamental. Pana in 1948. 1949 edificiul a adapostit

Prefectura, pana in 1969 Comitetul regional de partid Dobrogea, apoi Casa Armatei.
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CONSTANȚA

COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” (FOST GIMNAZIUL MIRCEA CEL BATRAN)
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Traian nr. 19
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02855
Scurtă descriere
Terenul vechiului Palat Administrativ scos la licitatie in 1904 in vederea vanzarii este
306

adjudecat de Primaria Constanta, cu scopul de a construi o scoala comunala. In acest sens,
proprietara terenului (pe str. Traian) organizeaza o licitatie la 29 aprilie 1906. Castigatorul
licitatiei este desemnat constructorul Francisc Lescovar. La cererea Ministerului de resort, se
transforma in Gimnaziu sau chiar in Liceu. Modificarile de transformare ale acestui local, in
Gimnanaziu s-au facut de arhitectul G. Mandrea. In proiect se prevedeau 8 sali a cate 60 m
patrati, desfiintarea catorva pereti interiori, cei de la nivelul superior urmand a fi sustinuti
prin grinzi de fier si un numar de usi, ferestre. Se modifica fatada principala, in sensul unei
intrari centrale. Termenul de finalizare se preconiza a fi 1 martie 1908. Transformarea scolii
primare in Gimnaziu a antrenat schimbari care nu puteau fi prevazute in conract. S-a ajuns
astfel la schimbarea termenului de predare a lucrarilor, la 1 octombrie 1908. Dupa cum ne
informa colonelul Ionescu Dobrogianu in anul 1931, cladirea gimnaziului a fost vanduta
Ministerului Instructiei, pentru suma de 200.000.

CONSTANȚA

HOTEL BELONA
Localitatea: Oras Eforie Nord
Adresa: str. Falezei
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02880
307
Scurtă descriere
Edificiul este construit intre anii 1933 -1936 dupa proiectul arhitectului George Matei
Cantacuzino. Se remarca tendinta in tratarea volumelor, cu registre orizontale, alternand
suprafetele pline cu zonele vitrate, marcate pe alocuri de accente verticale.Cladirea
aminteste de silueta unui vas de linie. Este renovatat complet in 2008. Hotelul dispune de:
11 apartamente, 9 camere cu pat matrimonial si 25 de camere cu 2 paturi, fiecare avand
televizor, aer conditionat, frigider, telefon si baie proprie.

CONSTANȚA

HOTELUL " INTIM"
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. N. Titulescu nr. 9
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02845
308
Scurtă descriere
Numit la inceput Hotel "REGINA", apoi Hotel "INTIM", edificiul a fost fondat in anul
1906, pe locul unui spatiu turistic, numit "Hotel d ANGLETERRE". Constructia initiala
avea probabil 2 fatade care datau din 1882. Antreprenorul hotelului este un anume
Panaitopulo. Hotelul este consemnat intr-o harta din 1903 elaborata de Union ElektrisitasGeselschaft din Berlin, la dorinta lui Moses Schwartz de a redeschide in 1906 fostul hotel
"ENGLITERA". Arhitectul Daniel Renard proiecteaza constructia hotelului "REGINA
MARIA" care este pus la dispozitia publicului la 18 ianuarie 1909. Este vandut lui Moses
Schwartz, vechi anreprenor al hotelului. Constructia este in stil eclectic, cu elemente de Art
Nouveau si structura neoclasica a fatadei catre str. N. Titulescu. Intre 1989-1990 hotelul
este restaurat. In prezent este inchis.

CONSTANȚA

MOSCHEEA CAROL I
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. Crangului nr. 1
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02796
Scurtă descriere
Moscheea a fost construita intre 1910-1913, pe locul unei foste geamii, Mahmudia (din
1822-1825), la initiativa regelui Carol I si cu banii statului roman. Proiectul ii apartine
arhitectului

Victor Gh.

Stefanescu,

modalitatea

de

realizare fiind

a lui

Gogu

Constantinescu, sosit special de la Londra pentru aceasta constructie. Edificarea efectiva a
antreprizei ii apartine ing. Ion Neculcea. Arhitectul a fost decorat cu acest prilej de
catre reprezentantul sultanului Abdul Hamid II , cu ordinul Medgidie. Este construita in stil
arabo-bizantin, cu motive arhitecturale romanesti. Din vechea moschee s-a mai pastrat
minaretul, in stil maur. Moscheea se compune din 2 parti: o curte interioara cu doua portice
in care credinciosii se pot adaposti si isi pot spala picioarele, inainte de a-si incepe
rugaciunea. Suprafata totala este de 450 m patrati, inaltimea cupolei de 25 m cu diametrul
de 8 m, iar inaltimea minaretului de 37 m. Constructia este din piatra si caramida,
exceptand cupola si minaretul
care

sunt

din

beton

armat.

Portalul principal este din piatra
de Dobrogea, iar usa de marmura
neagra cu incrustatii de bronz.
Coloanele interioare sunt din
marmura

de

Campulung

(Mateias). Varfurile cupolei si
minaretul vor fi acoperite cu
versete din Coran, pe un fond
auriu, iar restul peretilor sunt
imbracati in faianta galbena si
verde.
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CONSTANȚA

MUZEUL DE ARTA
Localitatea: Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis nr. 82
310
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02852
Scurta descriere

Muzeul de Artă, este un muzeu județean din Constanța, amplasat în B-dul Tomis nr. 82-84.
Înființat pe baza colecției de pictură și sculptură, provenită de la Pinacoteca primăriei orașului
Constanța, muzeul s-a îmbogățit cu lucrări transferate de la Muzeul Național de Artă și prin
achiziții și donații făcute de Marius Bunescu, Ion Jalea, Boris Caragea. Prima construcție,
datată 1895, are elemente de decorație exterioară în stil neoclasic, cealaltă, modernă, ridicată
între 198 -1982. În prima clădire, la parter, sunt puse în valoare lucrări de referință semnate de
Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian. Expoziția de la parterul
muzeului este completată cu opere semnate de mari sculptori ai aceleași epoci: Ioan
Georgescu, Ștefan Ionescu Valbudea, Friederic Storck, Dimitrie Paciurea. La etajul I, simeza
unei vaste Săli Pallady susține nu mai puțin de 35 de lucrări: naturi statice, nuduri și peisaje
inspirate de malul mării la Constanța. Tot aici pot fi întâlnite portrete mici și compoziții
semnate de Ion Jalea, Cornel Medrea și de alți sculptori. Etajul al II-lea prezintă amplu
"Grupul celor 4", alcătuire de referință a artelor anilor 1924-1933: Nicolae Tonitza, Ștefan
Dimitrescu, Francisc Șirato și sculptorul Oscar Han. În clădirea a doua se întâlnesc opere
semnate de Camil Ressu, Sabin Popp, Ion Theodorescu Sion etc. În alte săli sunt prezenți
Vasile Popescu, Dimitrie Ghiață, Ion Țuculescu, Lucian Grigorescu. Unele opere datorate lui
Corneliu Mihăilescu, M. H. Maxy, Magdalena Rădulescu, Marcel Iancu fac legătura cu arta
contemporană a lui Ion Musceleanu, Spiru Chintilă, Ion Pacea, Ion Sălișteanu.

CONSTANȚA

MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE
Localitatea: Constanta
Adresa: Piata Ovidiu nr. 12
Telefon: 0421614562
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02831
Scurtă descriere
Piatra fundamentala la temelia Palatului Comunal este pusa in 22 mai 1912, de catre
mostenitorul tronului, Principele Ferdinand. Dupa serviciul religios, oficiat de Episcopul
Nifon, Principele Ferdinand a semnat actul comemorativ, alaturi de: Episcopul Nifon,
Constantin Pariano, Primarul Titus Cananau si alti consilieri. Initial, proiectele prevedeau
pentru fundatii o adancime de 3-4 m, apoi de 5-7 m, pentru ca, in final sa se ajunga la nu
mai putin de 17 m, pana ce constructorii au intalnit pamant solid. Edificiul este ridicat prin
desfiintarea strazilor Neptun si Thetis, pe vechiul drum de acces in port. Lucrarile sunt
sistate din cauza costurilor mereu amplificate in 1913, reluate in vara anului 1914 si oprite
iar, din cauza primului razboi mondial, pentru o perioada. Intre 1919-1921 lucrarile
efectuate de antrepriza ing. C. M. Vasilescu, dupa proiectele arhiectului Victor Stefanescu
se incheie, iar la 17 iulie 1921 are loc inaugurarea Palatului Comunal, relatata in doua
numere succesive ale ziarului "Farul", de reputatii condeieri I. N. Duployen si I. N. Roman.
La initiativa lui Ion Theodorescu Sion se propune pictatrea salii de receptie a Palatului
Comunal, dar fresca este executata mult mai tarziu, in anii 1966-1968, intr-o viziune
neobizantina, de catre pictorii Niculina Dona Delavrancea si Gheorghe Popescu.
Constructia masiva si impunatoare se inscrie in seria edificiilor publice construite in stil
neoromanesc: loggia ritmata de coloane, bogat decorata la baza si capitel, care sustine o
arcada cu deschiderea semicirculara, puternic subliniata
prin benzi cu decoratie. Intrarea si cele doua ferestre ale
corpurilor laterale mai avansate are ancadramente din
piatra. Orizontalitatea riguroasa a cladirii este subliniata
printr-un brau masiv de piatra bruta.
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CONSTANȚA

PALATUL ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. Arhiepiscopiei nr. 23
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-mA-02792
Scurtă descriere
Cladirea se executa dupa planurile arhitectului Ion D. Enescu (1884-1973). Piatra de
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temelie a fost pusa la 24 mai 1925, in prezenta Ptriarhului Miron Cristea, a ministrului
Cultelor, Al. Lepadatu, a Prefectului Constantaei, Nicolae Negulescu, a Primarului Virgil
Andronescu. Edificiul s-a ridicat in 1928 si s-a finalizat abia in anii 1931-1932. De
proportii impunatoare, in acord cu stilul neobizantin al Catedralei, Palatul Episcopal,
structurat in adancime, deci paralel cu biserica si cu str. Arhiepiscopiei, (fosta Cantacuzino)
are

2

fatade,
4
nivele,
pilastri
de ordin
colosal,
ferestre
semicir
culare,
dreptun
ghiulare si in arc frant, grupate cate trei la ultimiul nivel. Ridicat mai tarziu decat Primaria
din Piata Ovidiu, Palatul reia unele dintre solutiile sale plastice si in ideea unei unitati (ca
de pilda ancadramentele ferstrelor semicirculare de la parter), bazate pe elemente extrase
din vocabularul stilului romanesc.

CONSTANȚA

SCOALA DE MARINA (ASTAZI MUZEUL MARINEI ROMANE)
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Traian nr. 53
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02859
Scurtă descriere
Pe suprafata de teren unde a functionat Spitalul Militar al Constantei, la 25 iulie 1908 au
inceput lucrarile de constructie ale Scolilor de Marina realizate de antreprenorul A. Frank.
Arhitect se pare ca a fost Ion Socolescu. Proiectul a reprezentat in epoca un program
arhitectural de avangarda, pentru constructiile destinate invatamantului. Compozitia
arhitecturala se bazeaza pe simetrie, accentul principal fiind marcat de un portic cu coloane,
care sustin arcade semicirculare la parter si in acolada la etaj, forme clasice care se regasesc
in profilatura si la cele 2 rezalite laterale, suprainaltate. Decoratia fatadei este marcata de
influenta specifica neo romaneasca, stil arhitectonic consolidat la inceputul secolului XX,
care se exprima prin profilarea ferestrelor, prin ancadramente, glafuri, medalioane.
Edificiul inaugurat in aprilie 1909 prezenta doar tronsonul central. In prima parte a
deceniului patru sec XX se construiesc sipartile laterale. In 1941 Scoala Navala este
evacuata din cladire, din cauza bombardamentelor din timpul celui de-al II lea Razboi
Mondial.
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CONSTANȚA

SEDIUL AMIRALITATII (FOSTUL HOTEL CAROL)
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Remus Opreanu nr. 13
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02828
Scurtă descriere
Dupa cum este mentionat in cartea colonelului Ionescu Dobrogianu, Tomi-Constanta, 1931,
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hotelul a fost construit de o societate engleza "Danube and Black Sea Railway", condusa de
John Trevor Barkleay, dupa planurile arhitectului Alexandru Orascu, intre anii 1879-1881,
in stil neoclasic cu frontoane, capiteluri si statui decorative. Cladirea a fost folosita vreme
indelungata ca hotel, initial numit "Terminus", apoi,"Carol". Dupa primul razboi mondial,
cladirea a fost preluata de Liga Navala "Yacht Club", apoi de Cercul Militar, iar intre 19251927 devine camin ofiteresc. In anul 1958 este sediul unor intreprinderi locale si din 1978
devine sediul Comandamentului Marinei Militare. Constructia are o fundatie solida, pe
stanca de 14 m adancime, din pietre caramizii zidite cu mortar de var hidrauluic. Intre
1924-1927 cladirea este supraetajata, iar intre 1982-1983 se restaureaza pastrandu-se stilul
neoclasic.

CONSTANȚA

SILOZURILE "ANGHEL SALIGNY"
Localitatea: Constanta
Adresa: Portul Constanta, danele 17–18
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02786
315
Scurtă descriere
Edificii emblematice pentru portul Constanta, cele trei silozuri, construite de ing. Anghel
Saligny, dintre care doua au fost finalizate si au intrat in circuitul portuar in 1909, avand o
inaltime de 44,6 m, inglobau la acea vreme cele mai noi si revolutionare procese
tehnologice. Pentru inceputul secolului XX, silozurile erau niste obiective impresionante,
dominand aspectul platformei portuare. Saligny a recurs la experienta construirii silozurilor
de la Braila si Galati. El avea in vedere constructia a patru corpuri-magazii, dispuse in doua
perechi. Primele 2 corpuri se vor realza sub directa sa conducere, fiind date in functiune
odata cu inaugurarea portului, la 27 septembrie 1909. Conform conceptiei lui Anghel
Saligny, fiecare magazie trebuia sa cuprinda 250 compartimente (silozuri) de beton armat,
cu o capacitate totala de cca. 30000 tone de cereale. Debitul practic al unei magazii, la
primire era calculat la 125 tone/ora, iar la predare de 200 tone/ora. In privinta aspectului
silozurilor este relevanta conceptia dispunerii in 2 perechi, cu estacada de-a lungul
cheiului, la inaltimea de 23 m deasupra nivelului marii, in mijlocul laturii centrale a
patrulaterului care formeaza bazinul planuit de Saligny. Fatadele au 7 pilastri tencuiti cu
praf de piatra, panourile dintre ei, fiind din caramida aparenta. Cea de-a treia magazie a
ramas la stadiul fundatiilor.

CONSTANȚA

Teatrul „Elpis”
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Aristide Karatzali nr. 16
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02814
Scurtă descriere
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La 10 iunie 1898, N. Capsida solicita autorizatia de a construi pe str. Ceres (astazi Aristide
Karatzali ), o sala cu parter si etaj in curtea Bisericii Elene, proprietatea comunitatii elene
din Constanta. Edificiul a avut doar parter si etaj. Frontul catre str. A. Karatzali era alcatuit
dintr-un tronson simetric si o aripa laterala. Intrarea principala era decorata in partea
superioara cu o friza ingusta bazata pe meandrul grec si deasupra cu o caseta
dreptunghiulara, care continea forme geometrice. La parter mai existau 3 intrari, doua
simetrice si una laterala, mai mica. Usile si ferestrele acestei zone erau despartite prin
bosaje de tencuiala in forma de pilastru cu capitel ingust. Cornisa care prelua in cheie
decorativa functiile antablamentului purta intr-un panou dreptunghiular central, inscriptia
"COMUNITATE ELEN", iar deasupra, in fronton era inscrisa intr-un cartus, data finalizarii
constructiei - 1898. In celelalte registre, cornisa era flancata de mici balustri cu rol
functional. Forma deschiderilor, patrata la parter si rotunjita in partea superioara s-a pastrat
la etaj. Frontonul si cornisa au disparut. Cladirii supraetajate i s-au adaugat in 1919, o alta
parte laterala si o alta fatada principala, catre curte, in alcatuirea careia, patru coloane
simple

sprijina

pe

toata

latimea vestica un fronton
monumental, fara inscriptie
sau decoratie.

CONSTANȚA

TRIBUNALUL CONSTANTA (FOSTA RESEDINTA REGALA)
Localitatea: Constanta
Adresa: str. Tarian nr. 31
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-028557
Scurtă descriere
Constructia demareaza odata cu cea a Prefecturii (Palatului Administrativ), in primavara
lui 1903, cand se obtin avizele la nivel central pentru constructie. Antrepriza este
adjudecata de inginerul arhitect Titus Cananau, dar o noua decizie anuleaza atribuirea
mentionata si-i acorda arhitectului Daniel Renard posibilitatea de a regandi constructia
rezidentiala, facand si modificari la marirea salonului de receptie. Inaugurarea Resedintei
Regale s-a facut in 1904. Stilul in care este conceputa cladirea difera de clasicismul adaptat
al Prefecturii si al Palatului de Justitie, prin elemente disimetrice eclectice: alconul tip
foisor, turnul de colt, terasa cu geamlac inalt si prin liniile curbe menite sa atenueze
unghiurile. Din 1914 cladirea a adapostit Curtea de Apel.

317

CONSTANȚA

VILA CANANAU
Localitatea: Constanta
Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 7
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02804
Scurtă descriere
La 13 august 1913, fostul primar conservator al Constantei, Titus Cananau obtine
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autorizatie de constructie pe terenul sau din bulevardul Elisabeta. Cladirea, conceputa dupa
proiectele arhitectului Victor Gh. Stefanescu, sub influenta eclectismului european,
prezinta si elemente neoromanesti, iar ornamentatie Art Nouveau. Dispune de elemente
volumetrice deosebit de interesante si ornamente simple, sobre. Partea laterala stanga este
iesita in rezalit, cu un bowindow semicircular cu friza decorata cu frunze de castan in care
se deschide o fereastra si o usa incadrata in arc frant. In partea dreapta se afla o mica loggie
cu doua coloane scurte, masive, cu capitel ornamentat cu imposta si doua vase de piatra.
Etajul partii drepte a cladirii cuprinde un balcon cu usa si fereastra, un vas mare de piatra
cu o friza in relief si un
horn inalt de piatra, in
stil gotic, in prelungirea
fatadei, cu contraforti si
aplice de fier in forma
de floare de crin. Coltul
drept
rotunjit

al

cladirii
iar

laterala

e

fatada
prezinta

ferestre
dreptunghiulare

cu

baghete si ferestre semicirculare la etaj. Compozitia asimetrica este specifica caselor
feudale. Multa vreme aici a functionat Banca Nationala, astazi este sediul Consulatului
Chinez.

CONSTANȚA

VILA SUTZU
Localitatea: Constanta
Adresa: Str. Zambaccian Krikor nr. 1
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A -02863

Scurtă descriere
Vila Sutzu al carui ctitor este numismatul Mihail Sutzu a fost construita in 1899 dupa
planurile arhitectului Grigore Cerchez, in stil maur. Cladirea este amplasata pe stanca. La
exterior are o terminatie-galerie, al carei acoperis este sustinut de colonade cu arcade si o
terasa creneleta. Interiorul este alcatuit din diverse sali decorate in stilul palatelor arabe, cu
elemente specifice palatelor din Constantinopol. Salile au plafoane policrome, de la
portocaliu, pana la bronzul auriu, cu incrustari de motive florale stilizate. Pictura este in
ulei. Plafoanele sunt ornamentate in stucatura, singura sculptura in piatra fiind o himera
situata in peretele exterior din terasa.
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CONSTANȚA

FARUL CAROL I
Localitatea: Port Constanta
Adresa: Dana 0, in larg
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02782
320
Scurtă descriere
Aflat in incinta portului Constanta, farul este montat intr-un turn de piatra si are o inaltime
de 21,75 m deasupra nivelului marii. Este decorat cu basorelieful regelui Carol I, cel care
la 27 septembrie 1909 a inaugurat deschiderea portului Constanta, precum si o placa cu
inscriptia "Portul Constanta".
.

CONSTANȚA

FARUL GENOVEZ

Localitatea: Constanta
Adresa: intersectia Bulevardul Elisabeta cu str. Remus Opreanu
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02800
Scurtă descriere
Intre 1858-1860, compania engleza "Danube and Black Sea Reilway Co:Limited",
condusa de John Trevor Barklay, construieste (probabil pe locul unui far ridicat de
catre genovezi, care faceau comert in aceasta zona a Pontului Euxin, pe la anul 1300),
Farul genovez. Lucrarile de constructie au fost conduse de maiorul Artin Aslan, de la
antrepriza engleza, vames sef al Portului Constanta in 1858 si terminate in 1860.
Monumentul este o constructie paralelipipedica la baza, pana la 3,5m si octogenela in
rest. Turnul hexagonal este din calcar cenusiu, iar inaltimea farului este de 8m. In varf
are o cupola metalica, iar spatiul intern este cilindric, din el desfasurandu-se o scara
metalica cu trepte de piatra. Farul a functionat pana in 1913, cand noul Far Carol I ii
preia rolul.
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CONSTANȚA

FOSTA GARA MARITIMA, (ASTAZI SEDIUL ADMINISTRATIEI PORTURILOR
MARITIME)
Localitatea: Constanta
Adresa: Portul Constanta danele 11-12
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02789
322
Scurtă descriere
Cladire emblematica a Constantei, Gara Maritima a fost construita intre anii 1930-1935, ca
terminal de pasageri. Dupa instaurarea comunismului si-a pierdut vechea functionalitate,
devenind sediul preferat al diverselor autoritati care au functionat in portul Constanta,
astazi fiind sediul Administratiei Porturilor Maritime, companie detinuta de statul roman,
care are rol de autoritate portuara pentru porturile maritime romanesti, Constanta, Midia,
Mangalia si portul turistic Tomis.

CONSTANȚA

FOST HOTEL INTREPRINDEREA "MINIERA" (ASTAZI, BAROUL
AVOCATILOR CONSTANTA)
Localitatea: Constanta
Adresa: str. N. Titulescu nr. 7
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02845
Scurtă descriere
Inainte de 1903, pe acest loc se afla o constructie pe care antreprenorul Gr. Gheorghiu a
dorit sa o transforme in hotel. Se va numi Hotel "SPLENDID", mai apoi hotel
"PANAIOTI", iar din 1909 "CABARETUL BRITANIA". Daca initial a fost hotel,
restaurant si cabaret, mai tarziu a gazduit baroul de avocati, in proprietatea caruia s-a aflat,
cat si alte institutii si intreprinderi. Transformarile si degradarile s-au datorat functiilor
detinute succesiv, ultimele interventii fiind datate in 1974 -1977, cand au fost adaptate a
gazdui birourile intreprinderii "Miniere". Cladirea prezinta elemente decorative eclectice si
detalii Art Nouveau. Pilastrii corespunzatori celor 2 nivele, ancadramentele dreptunghiulare
ale ferestrelor sunt elemente de decoratie suficient afirmate.
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CONSTANȚA

GEAMIA AZIZIA SAU HUNCHIAR
Localitatea: Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis nr. 41
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02851
Scurtă descriere
324

Geamia este construita in 1860 de sultanul Abdul Aziz. Este numita si Geamia Hunchiar
(sultan). 34 de ani mai tarziu, colonelul Marin Ionescu Dobrogianu in monografia sa, mai
adauga 2 ani, mentionand ca data a constructiei 1862. Monumentul se caracterizeaza prin
simplitate, fiind construit in stil maur, cu sanctuarul in forma patrata. Interiorul pastreaza
aceleasi caracteristici ale ornamentatiei orientale. Zidaria este din piatra. Minaretele nu au
ferestre, ci doar o scara interioara prin care se accede la balconul cu rol ceremonial.

