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I.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
Denumirea lucrării

PLAN URBANISTIC GENERAL ORAȘ OVIDIU - actualizare

Beneficiar

PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU

Proiectant

SC MINA-M-COM SRL

Număr proiect

15724/07.12.2012

Data elaborarii

2014-2019

I.2 OBIECTIVELE LUCRĂRII
Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii
unităţi administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:
a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul
administrativ al localităţii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare;
f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a
siturilor arheologice reperate;
g) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în
vigoare;
h) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
i) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite,
amenajate şi plantate.
j) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la
măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea
terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.
k) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri
Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:
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a) evoluţia în perspectiva a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de
amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.
d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la
măsurilespecifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor
şi realizarea construcţiilor în aceste zone.
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare
f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de
construire;
g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare
urbană.

I.3 SURSE DOCUMENTARE
SURSE DE DOCUMENTARE PROPRIU-ZISE












Strategia de dezvoltare durabilă a orasului Ovidiu 2016-2020 (SDD-O-2016-2020)
Strategia integrată de dezvoltare urbană a polului național de creștere Constanța
(SIDU) 2017-2023 (SIDU-CT-2017-2023)
Planul de mobilitate urbană durabilă Polul de creștere Constanța (PMUD-CT)
Secțiunile aprobate ale Planului de amenajare a teritoriului național (vezi anexa 2
la RLU)
Strategia de dezvoltare teritorială a României ”România policentrică 2035”
Masterplanul general de transporturi
Planul Urbanistic General Ovidiu pr.nr.35/1996, elaborat de Comercial Proiect 90
SRL
Ortofotoplanuri
Ridicări topografice și planuri parcelare puse la dispoziţie de Primăria OVIDIU și
actualizate de S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L.
Documentare pe teren şi consultări cu autorităţile locale privind tipul de
proprietate asupra terenurilor, necesităţile şi opţiunile populaţiei.
Documentațiile de urbanism aprobate de Consiliul Local OVIDIU, potrivit listei din
ANEXA 4 la Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General

STUDII

INTRODUCERE




8



PUZ Zona Costieră – analiza situației existente – Urbanproiect, 2010
Studiu de fundamentare: ,,Reambularea suportului topografic al orașului Ovidiu”SC CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL
Studiu de fundamentare: ,, STUDIU ISTORIC ŞI MORFOLOGIC DE FUNDAMENTARE
PUG oraș Ovidiu” - Arh. Doina-Mihaela BUBULETE
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Studiu de fundamentare: ,, DELIMITAREA SITURILOR ARHEOLOGICE DIN ORAȘUL
OVIDIU, JUD.CONSTANȚA”- arheolog Dana MIHAI
Studiu de fundamentare: ”Analiza economică a orașului Ovidiu”
Studiu de fundamentare: ”Analiza demografică a orașului Ovidiu”
Studiu de fundamentare geotehnic și de riscuri naturale - SC ROCKWARE
UTILITIES

ELEMENTE LEGISLATIVE

INTRODUCERE

Repertoriul reglementărilor avute în vedere la elaborarea lucrării se regăsesc în ANEXA 2
la Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.

MEMORIU GENERAL

9

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

II.

S.C. MINA-M-COM S.R.L

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE,
DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV
II.1 Stadiul actual al dezvoltării urbanistice
II.1.1 DATE DE SINTEZĂ
Suprafața teritoriului administrativ
Suprafața totală agricolă
Suprafața intravilanului existent
Profil predominant
Număr actual de locuitori (nr.)

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Densitate populație (loc./ kmp.administrativ)

10

8.398,35 ha1
6.370,5 ha
1.072,03 ha2
Industrial-agricol-terțiar
15.620
188 loc/kmp

Densitate brută (locuitori/ ha intrav.exist. – loc/ha)

14,5 loc/ha

Densitate netă (loc./ ha zonă locuit exist. – loc./ha)

50,5 loc/ha

Număr locuințe (nr.)
Suprafața locuibilă (mp AD)
Indice de locuibilitate (supraf.locuibilă/ locuitor – mp/loc)

4846
323.062 mp
20,68 mp/loc

Suprafata spatiilor verzi (ha)

32 ha

Lungimea strazilor orașenesti (km)

47 km

Lungime rețele alimentare cu apă (km)

94 km

Procent locuințe racordate la alimentarea cu apă potabilă (%)

99,2%

Lungime rețele canalizare (km)

29,8 km

Lungime rețele gaze naturale (km)

42,2 km

Suprafata intravilanului propus
Creștere intravilan

1.325,85 ha
253,82 ha (23,68%)

Tabelul 1 Date de sinteză

1

Conf. documentație topo recepționată OCPI cu PV 2913/2019; suprafața publicată de INS (TEMPOonline) este de 8.299 ha
2

În lipsa unor date oficiale înregistrate la OCPI, este suprafața rezultată din analiza proiectantului
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II.1.2 SCURT ISTORIC. EVOLUȚIE
Pe teritoriul localităţii Ovidiu s-au găsit urme de locuire umană încă din paleoliticul
mijlociu (100 000 – 40 000 i.Ch.), săpăturile arheologice demonstrând ca stratul cel mai
profund de locuire este cel traco-get peste care s-a suprapus stratul geto-roman.
Locuitorii erau agricultori şi pescari. Incă din secolul al VII-lea îCh., alături de populaţia
daco-geto-scitică s-au întemeiat colonii greceşti cum era cea de la Tomis.
In a doua jumătate a secolului I îCh, Dobrogea a fost inclusă în provincia Moesia
Inferioară de către împăratul Ocatavian Augustus. El l-a exilat aici pe poetul Publius
Ovidius Naso. .
In partea de sud a localităţii pe marginea lacului s-au descoperit urmele unui castru
roman şi ale unui apeduct.
Unele informaţii conduc la ipoteza că pe insula Ovidiu ar fi locuit poetul roman Publius
Ovidius Naso (43 îCh - 18 dCh) exilat la Pontul Euxin de împăratul Augustus. Aici ar fi
compus operele "Tristele" şi "Ponticele".
In poemele sale se regăsesc informaţii care sugerează obiceiuri specifice populaţiei
locale.
Izvoarele istorice indică posibilitatea ca poetul să fi fost înmormântat aici, însă locul este
necunoscut.

In anul 602 dominaţia Imperiului Roman asupra Dobrogei s-a încheiat.
Până în 1415 Dobrogea a fost dominată de formaţiuni politice şi militare care i-au
asigurat autonomia.
După 1484 Dobrogea intra sub dominaţie otomană.
Se apreciază că prima atestare documentară din epoca modernă a localităţii Ovidiu ar
data din anul 1650, când aşezarea se numea Silişte, fiind o mică aşezare compusă din
câteva case care, mai târziu, din cauza unor distrugeri şi a lipsei apei va fi mutată pe
malul lacului Siutghiol. Administraţia turcească i-a atribuit denumirea de Canara („locul
de unde se scoate piatră”) pentru că în zonă se aflau cariere în dealuri pietroase.
Dupa 1877 Dobrogea a revenit României.
Inainte de anul 1880 localitatea Canara aparţinea din punct de vedere administrativ de
comuna Anadolchioi aflată la 3 km nord de Constanţa pe drumul către Tulcea (in 1975
a devenit cartier al municipiului Constanţa).
Intre 1880 - 1909 satul Canara a aparţinut de comuna Palazu Mare.
Din 1909 satul Canara, având o dezvoltare mai mare decât localitatea de reşedinţă a
comunei Palazu Mare a devenit comună de reşedinţă inclusiv pentru aceasta.
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Dupa anii 1920 - 1922 satul Canara se separă definitiv de Palazu Mare.
In anul 1930 numele comunei Canara a fost schimbat în Ovidiu după denumirea insulei
din lacul Siutghiol.
In anul 1989 localitatea Ovidiu a fost declarată oraş.
Satul Poiana s-a numit până în anul 1926 Horozlar (limba turcă), apoi între 1926-1964 s-a
numit Cocoşu și a aparţinut de comuna Palazu Mare. Din 1964 poartă denumirea
actuală.
Satul Culmea a fost înfiinţat prin Legea nr.48 din 4 aprilie 2011 prin reorganizarea
oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa. Prin această lege, trupurile izolate Grupul Social
Nazarcea şi Grupul Social Culmea au fost reunite în satul Culmea.
Cele două grupuri sociale fuseseră înființate ca niște colonii de muncă pentru realizarea
Canalului Dunăre-Marea Neagră. Ulterior locuitorii, originari în majoritate din Moldova,
au rămas pentru a lucra în agricultură.
Până în 1989 grupul social Nazarcea a aparținut administrativ de comuna Poarta Albă.

II.1.3 CADRUL NATURAL

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

II.1.3.1 AȘEZARE
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Orașul Ovidiu este situată în Dobrogea, în partea de est a judeţului Constanţa, la Nord
de municipiul Constanţa, pe malul vestic al lacului Siutghiol vis'a'vis de staţiunea
Mamaia, fiind străbătut în partea nordică de canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari.

Fig. 1 Localizarea orașului Ovidiu pe harta județului Constanța
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Este traversat de Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari, Autostrada A4 (centură
Constanța), drumurile D.N. 2A si D.J. 228 și C.F. Constanta-Bucuresti/Tulcea (vezi Fig. 7).
Coordonate geografice:
Oraşul Ovidiu

Latitudine : 44°15’25,52”N

Longitudine : 28°33’40,09”E

satul Poiana

Latitudine : 44°13’23,44”N

Longitudine : 28°29’50,98”E

satul Culmea

Latitudine : 44°17'29.89"N

Longitudine : 28°30'25.29"E

II.1.3.2 RELIEF
Oraşul este aşezat pe podişul Dobrogean care are un aspect tabular uşor înclinat către
lacul Siutghiol.
Teritoriul orașului Ovidiu este situat pe subunitatățile Podișului Dobrogean de sud și
anume Podișul Medgidiei și în mică parte Podișul marginal maritim.

Teritoriul localitatii este strabătut de câteva văi, care datorită stratului de loess, nu
păstrează apa:




Valea Canara, scurtă, largă, seacă pe direcția sud-vest/nord-est, care se termină
în lacul Siutghiol, se află la sud de orașul Ovidiu.
Valea Siliștei îsi are obârșia la nord de Movila Ovidiu, pe direcția nord-est/sudvest, trecând pe la nord/nord-vest de satul Poiana.
În partea de vest a orașului și la vest de satul Lumina, se găsește Valea Adânca, ce
este orientată de la nord-est spre sud-vest.

Pe cursul Vaii Carasu s-a amenajat canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari cu funcțiuni
complexe in perioada 1974- 1984 (navigație, irigații, piscicultură, apărare națională,
agrement – turism).
Relieful orașului Ovidiu a suferit importante modificări antropomorfice: canalul,
carierele, depozitele de pământ (zone micro deluroase in Vestul teritoriului), sistemele
de circulatii feroviare și rutiere (ultima intervenție majoră fiind autostrada de centură a
Constanței).
Resursele oferite de peisaj sunt modeste. Cel mai important element natural – lacul
Siutghiol este doar adiacent localității și aproape lipsit de acces public.
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Relieful zonei în care este situat oraşul Ovidiu este specific podişului dobrogean, cu un
aspect ca de câmpie vălurită uşor – altitudine de 3 metri la ţărmul lacului şi 40 de metri
în partea de vest, obsevându-se şi prezenţa unor masive de calcar. Formaţiunile jurasice
adăpoatesc zăcăminte de dolomită exploatate mai ales pentru nevoi locale.
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II.1.3.3 CLIMA
Clima oraşului Ovidiu evoluează pe fondul general al climatului temperat continental
(specific judeţului Constanţa), prezentând anumite particularităţi legate de poziţia
geografică şi de componentele fizico-geografice ale teritoriului.
Regimul climatic se caracterizează prin veri mai puţin fierbinţi, datorită brizelor marine şi
ierni mai blânde, datorită acţiunii moderatoare a Mării Negre.
Existenţa Mării Negre la cca. 5 km de oraşul Ovidiu şi a fluviului Dunărea, cu o
permanentă evaporare a apei, asigură umiditatea aerului şi totodată provoacă reglarea
încălzirii acesteia.
Temperatura aerului, conform datelor înregistrate pe o perioadă de 40 de ani, are
următoarele valori, faţă de care, oraşul Ovidiu se va situa mai aproape de cele
înregistrate la staţia Constanţa – coastă, iar satul Poiana, mai aproape de cele
înregistrate la staţia Valu lui Traian.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Staţia meteorologică
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Temperatura medie
anuală

Constanţa - coastă

11,3 0C

Valu lui Traian

10,7 0C

Maxima absolută /
data
38,5 0C /
10.07.1927
39,5 0C /
23.08.1958

Minima absolută /
data
- 25,0 0C /
10.02.1929
- 33,0 0C /
25.01.1942

Tabelul 2 Temperaturi medii multianuale la stațiile meteo Constanța și Valu lui Traian

Media anuală a precipitaţiilor este considerată ținând seama de cele două stații
meteorologice amintite:
Staţia meteorologică
Constanţa - coastă
Valu lui Traian

Valori medii anuale
378,0 ml
406,2 ml

Tabelul 3 Media anuală a precipitațiilor în stațiile meteo Constanța și Valu lui Traian

Nu este de neglijat fenomenul de ceaţă, care în zona litorală are frecvenţe şi durate
notabile.
La nivelul județului circulaţia maselor de aer este influenţată iarna de anticiclonul
siberian care determină reducerea cantităţilor de precipitaţii, iar vara de anticiclonul
Azorelor provoacă temperaturi ridicate şi secete. Influenţele Mării Negre se resimt prin
toamne lungi şi caăduroase, şi prin primăveri târzii şi răcoroase.
Vânturile sunt determinate de circulaţia general atmosferică şi condiţiile geografice
locale. Vântul predominant este cel care bate în direcţia N-NE, caracterizându-se printr-o
umiditate redusă vara, în timp ce iarna aduce viscole şi geruri. In același timp sunt
caracteristice zonei brizele de zi şi de noapte.
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Direcţia dominantă o înregistrează vânturile din nord (N, NE şi NV), cu o frecvenţă de
39,5% la staţia Constanţa – coastă şi 38,0% la staţia Valu lui Traian, pe aceste direcţii
fiind înregistrate şi cele mai mari viteze.
Vânturile din sud (S, SE şi SV) înregistrează a doua valoare medie, cu 30,0% la Constanţa
– coastă şi 21,9% la Valu lui Traian.
Perioada de calm înregistrează valori mari numai la Valu lui Traian – 25,5%. Datorită
efectului de briză, mai ales în perioada sezonului cald, în zonele apropiate de litoral
perioada de calm este foarte mică.
Particularităţile eoliene ale climei teritoriului oraşului Ovidiu, frecvenţa mare a vânturilor
şi mai ales vitezele mari ale acestora scot în evidenţă un potenţial energetic încă
nevalorificat în această zonă.

Lacul Siutghiol (sau "Ghiolul Mare", sau "lacul Mamaia" ), este una din lagunele din
Dobrogea. Lung de 7,5 km și lat de 2,5 km are cca. 1.900 hectare. Numele este de origine
turcă: Sütgöl = Lacul laptelui/de lapte. Lacul este separat de mare printr-un cordon
litoral, pe suprafața căreia a luat naștere stațiunea Mamaia. Lacul, de tip lagună marină,
are apa dulce, fiind alimentat subteran de ape dulci şi are un volum estimat la 88,7,mil.
m3 cu adâncimi medii de 5 – 6,0 m, ajungând la cca. 17 m în punctele de emergenţă ale
izvoarelor subterane.
Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari străbate median teritoriul orașului.
O notă caracteristică a rețelei hidrografice de pe teritoriul județului Constanța este
densitatea foarte scazută a acesteia, de 0,1 km/km2, reprezentand cea mai redusa
valoare de pe intreg teritoriul țării. Incadrându-se în această caracteristică, teritoriul
orașului Ovidiu este strabătut de câteva văi, menționate mai sus, la capitolul II.1.3.2.

II.1.3.5 CONDIȚII PEDOLOGICE, RESURSE NATURALE
Condițiile pedogenetice, îndeosebi clima, relieful de podiș si depozitele de loess au
determinat predominarea cernoziomurilor carbonatice si cernoziomurilor (inclusiv
castanii și ciocolatii).
Resursele naturale din perimetrul oraşului :




depozite de calcar care au început să fie exploatate intens după construcţia
portului Constanţa .
zăcăminte de dolomită cu calităţi industriale.
Lacul Siutghiol are o insula calcaroasa, Ovidiu , cu o suprafață de cca. 2 ha.

Evoluţia îndelungată paleogeografică şi acţiunea diferenţiată a factorilor subterani
modelatori au dus la formarea unor unităţi de relief caracterizate prin structura de podis
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II.1.3.4 CONDIȚII HIDROGRAFICE
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cu altitudine redusă. In cea mai mare parte a teritoriului administrativ predomină
înălțimile sub 200 m, diferenţele de altitudine între părţile componente fiind reduse.

II.1.3.6 FLORA
Condiţiile fizico-geografice de pe teritoriul localităţii Ovidiu asigură existenţa unui
ecosistem de stepă dar şi a unui ecosistem acvatic (lacustru). Zona stepei cuprinde cea
mai mare parte a teritoriului. Ea a fost desţelenită şi cultivată cu cereale, plante tehnice
şi pomi fructiferi: orz, grâu, porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, viţă de vie, piersic,
cais, etc.

Fig. 2 Floră spontană din zona Ovidiu: pelinița, negara, colilia3

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Vegetaţia spontană este evidenţiată doar în locurile improprii culturilor, pe fâşiile de
păşuni, şi cuprinde cu precădere elemente ca pelinită, alior, păiuș, firuța bulboasă, pirul
crestat, coliliile, negara, coada soricelului, ciulinii, pălămida şi rostogolul.
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Fig. 3 Floră spontană din zona Ovidiu: migdal pitic, pir crestat, stuf4

Se remarcă şi existenţa subarboretului ce acoperă coastele abrupte, formând tufişuri
cunoscute sub numele de sibliac, alcătuite din plante arbustive şi arbuşti termofili ca
păliurul, iasomia sălbatică, scumpia, cărpiniţa, migdalul pitic, păducelul ş.a.
În zona lacului Siutghiol vegetaţia este dominată de stufărişuri formate din trestie,
papură, pipirig, rogoz ş.a., la care se mai adaugă plante submerse ca broscăriţa şi peniţa.

3

sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Ovidiu

4

sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Ovidiu
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II.1.3.7 FAUNA
Fauna este tipică zonei de stepă, dar prezintă un amestec de elemente mediteraneene,
balcanice si pontice, unele fiind endemice, ca urmare a modificărilor pedoclimatice
survenite si a evoluției istorico-geografice.

Fig. 4 Faună din zona Ovidiu: dihor pătat, popândău, potârniche

Fluctuațiile petrecute în componența faunei au făcut ca în prezent să predomine
rozătoarele si păsările.

Dintre speciile de păsări întâlnim graurul, lăcustarul, potârnichea, prepelița, ciocârlia,
eretele alb, sorecarul mare si două specii tipice stepei dobrogene – dropia si sparcaciul –
dar care din păcate au dispărut aproape complet.

Fig. 5 Faună din zona Ovidiu: țestoasă dobrogeană, șopârla dobrogeană, bibanul

Herpetofauna este reprezentată de elemente submediteraneene ca: broasca țestoasă
dobrogeană, sarpele rău, broasca de pământ; dintre endemisme, frecvente sunt șopârla
dobrogeană si gusterul vărgat.
Dintre nevertebratele cele mai caracteristice amintim melcii.
Mai găsim în zonă si insecte cum ar fi greierele borțos si călugărița Amelis.
Fauna lacului Siutghiol este reprezentată prin peşti cu valoare economică cum ar fi
crapul, şalăul, plătica, ştiuca, bibanul, carasul, obletul şi babuşca la care se mai pot
adăuga moluştele, viermii şi crustaceii.
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Aici găsim specii de animale specifice stepei ca: iepurele de câmp, grivanul cu coada
scurtă, dihorul de stepă, dihorul pătat, popândăul, grivanul dobrogean, soarecele de
stepă, nevăstuica si, în număr mai mic, vulpea roscată.
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Lacul Siutghiol constituie arie de protecție specială avifaunistică ROSPA0057 (sit Natura
2000), având o suprafață de 2023,3 ha. Custodele ariei protejate: Asociația Black Sea
SPA Constanța.
În canalul navigabil Poarta Albă – Midia – Năvodari nu există specii și biotopuri vegetale
sau animale specifice care să fie ocrotite sau care să necesite protecție.

II.1.3.8 CONSIDERAȚII GEOTEHNICE ȘI HIDROGEOLOGICE
G EOLOGIA
Din punct de vedere geologic, Dobrogea de sud constituie un sector mai ridicat al
Platformei Moesice cu un fundament cutat alcătuit din șisturi cristaline și șisturi verzi.
Cuvertura sedimentară este formată din depozite paleozoice, mezozoice, terțiare și
cuaternare.
Aceste depozite sunt slab cutate sau necutate și se caracterizează prin grosimi mici și cu
multe lacune de sedimentare datorită mișcărilor pe verticală cu faze de exondare.
În zona orașului Ovidiu, pe suprafețe mici apare în suprafață o succesiune stratigrafică
complexă ce începe cu jurasicul și cu numeroase discontinuități ajunge până în
cuaternar.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Jurasicul este reprezentat prin Oxfordian — Kimmeridgian.
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Oxfordianul este constituit din calcare în alternanță cu dolomite calcaroase și calcare
silicioase.
Kimmeridgianul este alcătuit din dolomite, calcare dolomitice, calcare recifale,
marnocalcare și argile.
Dolomitele din zona orașului Ovidiu au rezultat prin dolomitizarea unor recifi și sunt
expoatate în carieră.
Cretacicul aflorează pe malul drept al văii Carasu (canalul Poarta Albă – Midia –
Năvodari) începând cu depozite de vârstă Barremian, apoi Apțian și după o lacună de
sedimentare cu depozite ce aparțin Cretacicului superior (Cenomanian, Turonian și
Senonian).




Barremianul (br) este reprezentat prin calcare zoogene, calcare pseudoolitice,
calcare recifale, marnocalcare și argile marnoase.
Apțianul (ap) este reprezentat prin argile caolinoase multicolore, nisipuri
silicioase, pietrișuri și conglomerate cuarțitice.
Turonianul (tu) este dispus transgresiv peste apțian și este constituit din
microconglomerate silicioase cu ciment calcaros ce trec uneori pe orizontală și
verticală la nisipuri și pietrișuri.
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Senonianul (sn) este reprezentat prin subetajele Santonian, Campanian și
Maastrichtian.
o Santonianul (st) este situat în baza depoziteleor senoniene care aflorează
pe valea Carasu și afluenții acesteia și conține un microconglomerat peste
care urmează gresii calcaroase, albicioase slab glauconitice. Uneori
microconglomeratul este înlocuit de gresii / gresii calcaroase,
conglomeratice.
o Campanianul (cp), este reprezentat prin marne cretoase și cretă albă cu
concrețiuni de silex și uneori cu intercalații subțiri de gresii calcaroase și
cretoase, glauconitice.
o Maastrichtianul (ma), este reprezentat prin cretă, marne cretoase, calcare
parțial silicifiate și intercalații de bentonite.





Tortonianul (to) este reprezentat prin 2 (două) orizonturi distincte:
o un orizont bazal alcătuit din argile verzui sau gălbui, lipsite de stratificație,
peste care se dispune
o un orizont constituit din calcare lumașelice, marnocalcare, gresii
o calcaroase și microconglomerate.
Bessarabianul (bs) cuprinde litofaciesuri carbonatate (calcare oolitice calcare
lumașelice), în cadrul cărora au fost individualizate patru orizonturi litologice,
după cum urmează:
o orizontul argilei verzi, cu grosimi de 10 — 12 m;
o orizontul calcarelor inferioare, are în constituție calcare lumașelice în
alternanță cu strate subțiri de argile sau diatomite;
o orizontul diatomitic-bentonitic, ce este constituit din diatomite, calcare și
argile bentonitice ;
o orizontul calcarelor superioare, ce este dispus peste orizontul
diatomiticbentonitic și este alcătuit dintr-un complex de calcare
lumașelice cu nivele de calcare recifale.

Depozitele cuaternarului sunt reprezentate prin Pleistocen inferior și Pleistocen mediu
— superior.




Pleistocenul inferior (qp11) este reprezentat prin argile verzui și roșcate, uneori
argile nisipoase, sfărâmicioase cu concrețiuni de gips și pete manganoase, cu
grosimea de cca 5.00 m.
Pleistocen mediu — superior (qp22 — qp3) este reprezentat printr-o argilă
nisipoasă roșcată, bogată în concrețiuni calcaroase, ce se dispune peste
depozitele mai vechi.

Aceste argile sunt acoperite cu depozite loessoide alcătuite din prafuri nisipoase și
nisipuri prăfoase gălbui, macroporice cu concrețiuni calcaroase.
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Miocen superior
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În aceste depozite se întâlnesc 2 — 7 nivele argiloase, cărămizii cu structură macroporică
ce reprezintă soluri fosile.
Depozitele loessoide au grosimi de maxim 10.00 m și sunt acumulate în special pe văi si
pe zonele de abraziune marină vechi.

H IDROGEOLOGIA
Acumularea apelor subterane este dependentă de porozitatea și permeabilitatea rocilor
ce alcătuiesc subsolul zonei.
Din acest punct de vedere șisturile verzi sunt impermeabile. Apa se infiltrează doar prin
depozitele deluviale și în loessuri și revine la suprafață sub formă de izvoare cu debit
redus.
Calcarele formează o structură acviferă izolată cu potențial acvifer redus, alimentată
doar din precipitații.
Această structură debușează sub formă de izvoare pe valea Casimcei și țărmul nordic al
lacului Tașaul.
Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi mici în zona litorală și a lacurilor și la adâncimi
de peste 20 m pe zona de platou a podișului.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

C ARACTERIZARE
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GEOTEHN ICĂ

M ORFOLOGIA
Din punct de vedere morfologic relieful teritoriului administrativ al orașului Ovidiu
corespunde Podișului Medgidia și Podișului marginal maritim (terasa de abraziune
marină cu grinduri și cordoane litorale care delimitează lacul Siutghiol).
Relieful prezintă în cea mai mare parte valori ale pantelor cuprinse între 0 — 5 grade.

L ITOLOGIA
Pe baza lucrărilor executate anterior în zona orașului Ovidiu funcție de pământurile care
formează terenul de fundare și zona activă a viitoarelor fundații au fost conturate
următoarele zone:



Zone în care stratul de fundare este constituit din roci semistâncoase - calcare,
gresii, microconglomerate, creta, argile;
Zone cu depozite loessoide grupa A care se tasează suplimentar la umezirea
suplimentară a terenului sub acțiunea încărcărilor repartizate din fundații sau
alte încărcări exterioare. În acestă zonă stratul de loess este constituit
predominant din praf argilos cu consistență ce scade treptat cu adâncimea în
zonele în care nivelul hidrostatic se situează la adâncimi mici. Acest strat se
extinde până la adâncimi de maxim 10.00 m și se dispune pe depozite mai vechi;
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Zona litorală constituită predominant din nisipuri galbene și cenușii cu fragmente
mici de cochilii, saturate, ce trec în jurul adâncimii de 7 — 8.00 m la nisipuri
mâloase cu miros de H2S;
Zone cu umpluturi rezultate în urma excavațiilor de la canalul PoartaAlbă —
Midia Năvodari și depozitate necontrolat cu grosimi cuprinse între 1 și 20.00 m.

C ONDIȚIILE

DE TEREN

Conform Normativului privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice,
indicativ NP 074/2011 și STAS 1243-88, Clasificarea șI identificarea pământurilor,
pământurile se încadrează astfel:



Loess grupa A, nisipuri și umpluturi vechi omogene sunt terenuri medii de
fundare;
Roci semistâncoase argile, șisturi sericito cloritoase, cuarțite, gresii și
conglomerate și calcare jurasice, pietrișuri și nisipuri, constitue teren bun de
fundare.





Adâncimea maximă de îngheț a terenului natural este, conform STAS 6054, de
0,80 m;
Conform SR EN 1991-1-4/NB:2007, Acțiuni ale vântului, valoarea fundamentală a
vitezei de referință a vântului este de 27 - 30 m/sec;
Conform CR1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor, în tabelul A1, teritoriul orașului Ovidiu se situează în zona cu o
valoare caracteristică a încărcării date de zăpadă pe sol sk sk= 1,5 kN/m2.

II.1.4 RELAȚII ÎN TERITORIU
II.1.4.1 CONTEXT TERITORIAL ȘI MACROTERITORIAL
Orașul Ovidiu se învecinează cu comuna Lumina la nord, comuna Poarta Albă la vest,
comuna Valu lui Traian la sud și Municipiul Constanța la sud și est.
Orașul Ovidiu face parte din Zona metropolitană Constanța alături de municipiul
Constanța, orașele Năvodari, Murfatlar, Techirghiol și Eforie și 10 comune (Agigea,
Cumpăna, Valu lui Traian, Poarta Albă, Lumina, Corbu, Mihail Kogălniceanu, Tuzla,
23 August, Costinești).
Distanța din centrul orașului Ovidiu în centrul municipiului Constanța este de cca.20 min.
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Alte elemente necesare proiectării construcțiilor:
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Fig. 6 Ovidiu în cadrul Zonei Metropolitane Constanța
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Fig. 7 Rețeaua de căi de comunicații în zona Ovidiu5

Prin intermediul căilor de comunicație existente Ovidiu este conectat la coridoarele
europene de transport.

5

sursa hartă:www. rajdpct.ro, prelucrare proiectant
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Orașul Ovidiu este favorizat de o accesibilitate deosebită atât pe cale rutieră, datorită
densității și rangului căilor rutiere care o traversează, cât și pe calea ferată, cale aeriană
și maritimă, datorită punctelor de acces situate la distanță de cca.20 min. (cel mult 20
km) de Ovidiu – vezi Fig. 7.
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Fig. 8 Accesibilitatea orașului Ovidiu și a Zonei metropolitane Constanța6
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II.1.4.2 CONEXIUNI EUROPENE
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Fig. 9 Rețeaua TEN_T (actualizată 2017) coridoarele europene de transport

6

sursa: SIDU 2017-2023 al,al Polului de creștere Constanța
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Potrivit ultimelor documente europene7 privind Rețeaua Europeană de Transport TEN-T
aceasta este formată din 9 coridoare complexe, din care două interesează direct
România: Coridorul ORIENT - MEDITERANA DE EST (maron în Fig. 9) și coridorul RIN –
DUNĂRE (bleu în Fig. 9).

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/index_en.htm COMMISION
DELEGATED REGULATION (EU) 2017/849 / 7.12.2016 AMENDING REGULATION (EU) 1315/2013
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Orașul Ovidiu este conectat direct la ultimul prin intermediul Autostrăzii A4 și Canalului
PoartaAlbă — Midia Năvodari. Totoodată este situat la mică distanță de Portul
Constanța, aeroportul M.Kogălniceanu și magistrala 8 de cale ferată care sunt incluse în
Coridor.
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Fig. 10 Coridorul Rin-Dunăre pe teritoriul României (2017)

II.1.4.3 CĂI DE COMUNICAȚIE ÎN TERITORIU
R EȚEAUA

RUTIERĂ DE ACCES



A4 (centura autostrada Constanța) – asigură legătura rapidă cu autostrada A2
București-Constanța si mai departe cu vestul țării și în general cu Europa



DN 2A (E60) – asigură în principal:
o legătura cu municipiul Constanța – capitala județului și Zonei
metropolitane Constanța
o legătura cu DN2 – principala cale rutieră a Moldovei
o accesul la aeroportul ”M. Kogălniceanu” – poarta aeriană a Dobrogei
DN 3C constituie alternativa de ocolire pentru traficul greu la DN 2A și totodată
conexiunea directă cu DN3 (vechiul drum București-Constanța, alternativă la A2)




DN 22 (E87) constituie:
o legătura alternativă cu DN2 – principala cale rutieră a Moldovei

7
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o legătura cu Delta Dunării
DJ 228 asigură legătura cu al doilea municipiu al județului – Medgidia (prin
intermediul DN 22C și totodată constituie calea de legătură între oraș și cele
doua trupuri ale satului Culmea



DJ 228A (fost DC 87) constituie traseu alternativ (prin Poarta Albă) la DJ 228A, cu
traseu paralel cu Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari, prezentând avantajul
conexiunii din nodul A4



DC 88 constituie legătura satului Poiana cu reședința Ovidiu, cu traversarea A4 și
totodată legătura cu Valu lui Traian și DN 3



DC 89 constituie legătura directă a satului Poiana cu municipiul Constanța via
Palazu Mare DN2A, peste A4

L EGĂTURI

NAVALE

Accesibilitatea pe cale navigabilă a orașului Ovidiu este dată de prezența canalului
Dunăre-Marea Neagră – ramura Poarta Albă – Midia – Năvodari.
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Accesul la transportul fluvial se asigură prin intermediul portului Ovidiu (vezi Fig. 17) –
port la Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari ce face parte din coridorul european Rin –
Dunăre, permițînd astfel accesul pe apă la vestul Europei (vezi Fig. 9 și Fig. 10).
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În perspectiva dezvoltării şi realizării proiectelor privind reţelele transeuropene de
transport (TEN-T), prezenţa pe teritoriul regiunii S-E a coridorului Dunărea va favoriza şi
avea efecte pozitive asupra accesibilităţii navale a oraşului Ovidiu.
Relația pe cale maritimă cu mapamondul se realizează prin intermediul portului maritim
Constanța, și a portului turistic Tomis situate la cca. 20 min. de Ovidiu pe șosea.

C ĂI

DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ

Relația pe calea ferată (vezi Fig. 11) se realizează mediat, deoarece, deși pe teritoriul
orașului trece o cale ferată, aceasta are doar caracter de tranzit și e utilizată exclusiv
pentru transportul de mărfuri. Pentru transportul de cale ferată se utilizează terminalele
existente pe raza municipiului Constanța, care prin intermediul Magistralei 800,
modernizată, parte din coridorul european fost denumit IV, asigură legătura cu țara și
Europa.
Căile ferate existente pe raza orașului sunt:
1) Calea ferată secundară (neinteroperabilă) 817 Dorobanțu – Capul Midia (simplă,
neelectrificată) - asigură conexiunea cu rețeaua feroviară interoperabilă la
Dorobanțu (legătura cu magistrala 800)
2) Calea ferată secundară (neinteroperabilă) 818 Palas – Siutghiol – Năvodari (dublă,
neelectrificată pe raza orașului Ovidiu) – asigură legătura cu municipiul Constanța
(Constanța Mărfuri), fiind utilizată în prezent exclusiv pentru transportul de marfă.
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Fig. 11 Conexiuni pe calea ferată – căile ferate ce traversează UAT Ovidiu și magistrala 800 cu cele mai apropiate stații
de orașul Ovidiu: gara Constanța și gara Dorobanțu

AERIENE

Legătura aeriană cu Capitala și alte orașe din România (Cluj, Timișoara, Oradea, Iași)
precum și cu destinații externe din Europa și nu numai (ex.: Londra, Roma, Milano, Paris,
Bruxelles, Istanbul) este asigurat prin intermediul aeroportului Mihail Kogălniceanu,
situat la cca.20 min. de Ovidiu (13 km distanță).

T RANSPORTUL

PUBLIC

Transportul public se asigură prin linii de autobuze și microbuze cu operatori privați
licențiați, potrivit Programului de Transport Județean. Liniile fac legătura în principal cu
municipiul Constanța dar și cu alte localități din județ. Pe raza orașului există 9 stații.
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L EGĂTURI
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Fig. 12 Linii de transport public ce deservesc orașul Ovidiu8

II.1.5 POTENŢIALUL ECONOMIC
II.1.5.1 PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN ORAȘUL OVIDIU
În prezent la nivelul orașului Ovidiu funcționează o economie variată.

8

sursa: PMUD Constanța
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ECONOMICE LA NIVELUL ORAȘULUI

O VIDIU

A GRICULTURA
Suprafața terenului agricol pe raza orașului Ovidiu este de 6370,5 ha (sursă: SDD-O2016-2020).
Din totalul suprafeței agricole, cea mai mare pondere - 80%- o au terenurile arabile, care
ocupă 5113,5 ha (sursă: SDD-O-2016-2020).
Condițiile bio-pedo-climatice favorabile permit practicarea unei agriculturi bazate pe
cultivarea cerealelor (grâu, porumb, sorg), a plantelor leguminoase și oleaginoase. Pe
lângă cultivarea plantelor, în zonă se practică și activități în ferme mixte (cultura
plantelor combinată cu creșterea animalelor).

Județ/Oraș
Jud. Constanța
Orașul Ovidiu

Total
exploatații
agricole (nr.)
47897
539

Expl. agricole cu supraf.
agricolă utilizată și
efective de animale
34456
329

Expl. agricole numai
cu supraf. agricolă
utilizată
12189
204

Expl. agricole
numai cu efective
de animale
1222
6

Tabelul 4 Exploatații agricole care au utilizat suprafețe agricole și/sau care au deținut efective de animale în orașul
Ovidiu și jud.Constanța în 2010 (RGA 2010)

I NDUSTRIE
Până în 1989, industria a deținut o pondere însemnată în economia orașului Ovidiu,
aceasta fiind reprezentată de unități industriale sau industrial-agrare: termocentrala
Ovidiu II (36 MW, fiind conectată la sistemul energetic național), secția de prefabricate
din beton armat și simplu, cariere de piatră, fabrica de conserve din legume și fructe, 3
cooperative agricole de producție, o bază de aprovizionare tehnico-materială, 2 ferme,
întreprinderea intercooperatistă pentru producerea nutrețurilor combinate. 9
Trecerea la economia de piață a determinat o serie de restructurări în economia
românească, în special în rândul întreprinderilor, transformându-le în societăți cu capital
privat. Astfel, în orașul Ovidiu au dispărut o serie de întreprinderi și au s-au înființat
altele noi.
În prezent, activitățile industriale sunt cele legate de industria extractivă (extracția
rocilor de construcție în special nisip, pietriș, calcar, dolomite, etc.), industria alimentară
(industria de conserve de legume și fructe), industria prelucrătoare (fabricarea de

9

Informații furnizate de Primăria Orașului Ovidiu, http://www.primariaovidiu.ro/orasul-ovidiu.html
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In anul 2010, în orașul Ovidiu s-au înregistrat 539 de exploatații agricole (1,1% din cele la
nivelul județului Constanța), dintre care peste jumătate (61 %) au fost exploatații
agricole cu suprafață agricolă utilizată și efective de animale (329). Cele mai puține au
fost însă exploatațiile agricole doar cu efective de animale, acestea fiind în număr de 6.
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vopseluri, lacuri, produse tipografice, produse chimice, articole de ambalaj din plastic,
construcții metalice, etc.), industria textilă (confecții).
La ora actuală există urmatoarele unităţi de producție (și depozitare) principale:
exploataţiile de cariera (Dobromin S.A. si Uranus-Pluton S.R.L.), S.C. BIOCHEM S.R.L.
(depozit îngrășăminte, semințe, pesticide), S.C. METACOM ANTICOR S.R.L. și S.C.
METACOM SANDBLASTING SRL (obiect principal: tratamentul și protecția suprafețelor),
ENGIE Servicii – Distrigaz Sud (fost S.C. CONGAZ S.A. - bază de producție), SC. SIMPLU
SRL, Poiana (fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor) SC. GC3
SPECIALITY CHEMICALS SRL (fabricarea altor produse chimice), SC. EURO PLAST PROD
SRL, Ovidiu (fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic), SC. ALFA-PLASTIK SRL,
Ovidiu (fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic), SC. BAYEL SRL, Ovidiu
(fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice), SC DA
VINCI SRL, Ovidiu (producţia de profile obţinute la rece – țiglă metalică). Mai pot fi
menționate S.C. Proagroservice S.R.L. (dealer utilaje și piese utilaje pentru agricultură și
service).
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S ERVICII
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ȘI COMERȚ

În ultimii ani, sectorul terțiar a ocupat o ponderea însemnată în economia orașului
Ovidiu, definind și profilul acestuia. Din numărul total de societăți comerciale din oraș,
cea mai mare pondere o ocupă cele care activează în domeniul serviciilor și comerțului.
În general, cei mai mulți operatori economici activează în domeniul comerțului de
produse alimentare și nealimentare, produse farmaceutice, confecții, autoturisme și
autovehicule, echipamente, piese și accesorii auto, carburanți, etc. Serviciile sunt
reprezentate în mod special de activități de management și consultanță, inginerie,
lucrări de întreținere, servicii și lucrări în diverse domenii (instalații electrice și sanitare,
IT, etc.), service auto, etc.

T RANSPORT
O contribuție însemnată la economia orașului Ovidiu o are transportul de mărfuri,
existând 8 firme de transport de mărfuri pe cale rutieră a căror cifră de afaceri depășește
1.000.000 de lei. De asemenea, este dezvoltat și transportul de mărfuri pe calea apei,
prin Portul Ovidiu la Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari, unde se încarcă și descarcă
balast și nisip. Într-un procent mai mic contribuie din punct de vedere economic și
transportul de pasageri.

T URISM
O activitate economică insuficient valorificată dar care ar putea determina creșterea
competitivității orașului Ovidiu este turismul.
În prezent, potențialul turistic este insuficient pus în valoare, principalele obiective și
atracții turistice fiind situl arheologic, Lacul Siutghiol, Complexul turistic ”Insula Ovidiu”
de pe Insula Ovidiu (recunoscută pentru frumusețea peisagistică și excursiile organizate
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cu vasul de croazieră), Centrul cultural ”Elena Roizen”, lăcașurile de cult de pe raza
orașului.
UN ITĂȚI DE CAZARE
Pe raza orașului există:







hostel „HERBERTH’S ” de trei stele apartinând S.C. HERBERTH’S COMPANY S.R.L.,
aflat la iesirea din localitate pe DN 2A, spre Bucuresti, cu o capacitate de 47 de
locuri în 25 camere, care are si un restaurant ce asigura aceeasi capacitate;
Camere de închiriat „Nazarcea” ,clasificat 3 stele, în Culmea, pe DJ 228, cu 12
camere și 4 apartamente, operat de SC MINISOFT PREST SRL,
„Popasul Cismea” pe DN 2A dinspre Constanța (cu specific dobrogean și având 30
de căsuțe și o capacitate de cazare de 200 de locuri, localizat foarte aproape de
oraș) apartinand S.C. PONTUS CISMEA S.R.L.;
case/ vile cu apartamente de închiriat, în majoritate în zona (cartierul) Ovidiu Sud

M EDIUL

DE AFACERI DIN ORAȘUL

O VIDIU

Mediul de afaceri joacă un rol esențial în economia orașului Ovidiu, activitățile
economice fiind agro-industriale, comerciale, de servicii, transport și turistice. Astfel,
activitatea mediul de afaceri din orașul Ovidiu acoperă toate ramurile economice.
Un impact pozitiv în economia locală și care determină creșterea competitivității îl au în
general firmele mari. Pentru o imagine cât mai complexă s-a considerat foarte util
prezentarea prin tabelul de mai jos a celor mai mari firme din orașul Ovidiu în funcție de
domeniile de activitate și încadrarea acestora pe ramuri economice, având ca și criteriu
de selecție cifra de afaceri (peste 1.000.000 de lei).
Ramura
economică

Agricultură

Domeniul de activitate

11

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
oleaginoase
Creșterea porcinelor
Pescuit în ape dulci
Activități în ferme mixte, cultivarea vegetală
combinată cu creșterea animalelor

10

Sursa SIDU ZMC 2017-2023

11

Conform clasificării codurilor CAEN
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Firme cu cifra de afaceri
peste 1.000.000 de lei
AGRECOM SRL; G.N.P INDUSTRIAL
PREST SRL, TRADING AGRO PLUS
SRL
AUTO LIALTI SRL
PESCOM ALIMENT SRL
OIL SIMEX TRADING SRL
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La finele anului 2016, la nivelul Polului de Crestere Constanţa erau 21.619 agenţi
economici activi. Cei mai mulţi erau înregistraţi în Municipiul Constanţa (16.962). În
Ovidiu erau înregistrați 548 operatori economici activi10.

31

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

Ramura
economică

Industrie (și
construcții)

Domeniul de activitate

S.C. MINA-M-COM S.R.L

11

Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului,
cretei și a ardeziei

ANALOG TRANS SRL, TRANSPORT
TOMIS SRL, URANUS PLUTON SRL

Fabricarea betonului

CONCRETE PREST SRL, REPEC SA,
STERTINCO 98 SRL

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și
masticurilor
Fabricarea articolelor de ambalaj și material plastic
Producția de profile obținute la rece
Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale
Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și
caolinului
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a
produselor zaharoase
Tratarea și acoperirea metalelor
Lucrări speciale de construcții
Recuperarea materialelor reciclabile sortate

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Comerț cu amănuntul de produse alimentare
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Comerț

Firme cu cifra de afaceri
peste 1.000.000 de lei

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în
magazine specializate
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine
specializate
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu
vânzare predominantă a produselor nealimentare
Comerț cu cereale, semințe, furaje și tutun
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
materialelor de construcție și echipamentelor
sanitare
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru
autovehicule
Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și
gazoși al produselor derivate
Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
autovehicule
Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,
echipamentelor și furniturilor

ASTEK SA
BAYEL SRL, EURO PLAST PROD SRL
DA VINCI SRL
ANT&LAU CONST SRL, EGO
COMPANY SRL
LUFADORI EXTRACT SRL
NEW MY KITS SRL
METACOM ANTICOR SRL
METACOM SND SRL
RECSAL SRL
COMERCIAL HAV SRL, D&L STARS
COMP SRL, ELY COM PLUS SRL,
RALLUK COM SRL, REVISERV
COMPANY SRL
FARMA MEDIS SRL, GIO MIHA
FARM SRL
KAYA STYLE SRL
MOVER SRL
AGRO-VIC SRL
MIDDLE EAST TRADING SRL, S.L.D.
CEVALIS SRL
RO-STEL LIGA SRL
CO-STELY COMPANY SRL,
PREMAGRO SRL
LIMAR 96 SRL
STRALIS TRADING SRL
PROAGROSERVICE SRL
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Ramura
economică
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Domeniul de activitate

11

Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare sub
3,5 tone

Transporturi rutiere de mărfuri
Transporturi

Transporturi terestre de călători
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Activități de consultanță pentru afaceri și
management
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate
de acestea
Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă.
Servicii de furnizare și management a forței de
muncă
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer
condiționat
Demontarea, dezasamblarea mașinilor și
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor

BAVARIA MOTORS SRL
ADCO TRADING GROUP SRL,
CARDEG-DOBRINAS SRL,
COMPLET EXPEDITION SRL,
CRSILAND TRANS SRL, HOLDING
TRANSPORTURI METROPOLITAN
SRL, MILCRIST TRANSPORT SRL,
PITI MOL TRANS SRL, TRANSPORT
FANY DIVERS SRL
METROPOLITAN SRL, TRACE
TRANS CORPORATION SRL
EXPROTUR TRADING SRL
CMG EUROPEAN CONSULTING
SRL
MADALG NEW SERVICE M.C. SRL
ARDA BERSAN CONSTRUCTION
SRL, PETRO JOBS RECRUITMENT
SRL
RDC&ASOCIAȚII SRL

integrat între timp în GDF SUEZ Energiy (Engie), activitatea de distribuție a gazelor naturale a companiei
a fost preluată de către Distrigaz Sud Rețele, filială a GDF SUEZ Energy România
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Firme cu cifra de afaceri
peste 1.000.000 de lei
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Servicii

Întreținerea și repararea autovehiculelor
Colectarea deșeurilor nepericuloase
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole,
animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

H&H COMPANY SRL
AUTO MOTOR SERV SRL, GEST
2000 SRL
OVI-PRESTCON SRL
RADIS SRL, VOEST BBP SRL

Tabelul 5Firmele din Ovidiu cu cifră de afaceri peste un milion lei, funcție de domeniul de activitate12

Pe lângă firmele amintite anterior, există și firme foarte mari care nu au sediul în orașul
Ovidiu, dar care își desfășoară o parte din activitate pe teritoriul acestuia. Cel mai
elocvent exemplu este SC CONGAZ SA13 care activează în industria gazelor naturale din
1999 și care are ca activitate principală distribuția și comercializarea combustibililor
gazoși prin conducte. Având sediul în municipiul Constanța, această firmă are atât
acționari români cât și germani, activitatea societății desfășurându-se în municipiile

12

sursa datelor: Lista firmelor din orașul Ovidiu din județul Constanța,
http://www.firme.info/constanta/ovidiu.html
13

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU
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Constanța și Medgidia, orașele Năvodari, Ovidiu, Negru Vodă, precum și în comunele
Cogealac, Cumpăna, Lumina și Mihail Kogălniceanu14.
Mai jos este presentată lista societăților comerciale aflate în evidența Primăriei Ovidiu

34

Nr. Crt.
SOCIETATEA
1 SC CONGAZ SA
2 SC RAJA
3 SC NEW MY KITS SRL
4 SC BAVARIA MOTORS SRL
5 GRADINITA ZIG ZAG OVIDIU
6 SC OIL SIMEX TRADING SRL
7 SC PONTUS CISMEA
8 SC TOMIS TEAM SRL
9 SC ENVIROTECH SRL
10 SC SOCUM TRANS SRL
11 SC LEVANT MARITIME SERVICE SRL
12 SC ELECTRICA SERV-AISE
13 SC HERBERTH'S COMPANY SRL
14 CENTRUL CULTURAL OVIDIU
15 COMPANIA NATIONALA POSTA
16 SC BETINA IMPEX SRL
17 SC INSULA OVIDIU SRL
18 SC AUTO MOTOR SERV SRL
19 SC BIOCHEM SRL
20 SC BAYEL SRL
21 SC NHR AGROPARTENERS SRL
22 SC GAM ALQUILER ROMANIA SRL
23 SC REPEC SRL
24 SC MAMAIA LUXURY CONSTANTA
25 SC CN ACN SA CONSTANTA
26 CSO PUBLIC OVIDIU
27 SC GAAD INVEST INTERNATIONAL SRL
28 CONSUM COOP OVIDIU SC
29 SC TOMIS AGREGATE SRL
30 SC IPSO SRL
31 SC INTEX ECO CONSTRUCT SRL
32 SC COMPREST UTIL SRL
33 SC CEC BANK SA
34 SC BITUNOVA ROMANIA SRL
35 SC FERAH SERV SRL
36 SC MV UNICORI SRL
37 SC SIMPLU SRL
38 SC NAFADA CONSTRUCT OVIDIU
39 SC VALENTINA&ANDRA HAV SRL
40 SC LIBRA NAV SRL
41 SC GC3 SPECIALITY CHEMICALS SRL
42 BNPA GHEORGHE DOINA
43 DGI OVIDIUS SRL
44 SC PROFIPET COM SRL

14

OBIECT DE ACTIVITATE
Distributie gaze naturale
Operator apa canal
Fabrica de ciocolata
Comert automobile
Gradinita
Bar
Restaurant
Energii verde
Servicii de decontaminare
Transp. Prin conducte
Mecanica
Intretinere servicii electrice
Restaurant
Centul cultural
Posta
Fabrica de lactate
Insula
Service auto
Comert cu Ingrasaminte chimice
Materiale plastice
Utilaje agricole
Utilaje de constructii
Comert
Constr. Rezidentiale
Ecluzare
Clubul sportiv
Comert
Frizerie si comert
Comert
Utilaje agricole
Ecologizare constructii civile
Statie de betoane
Banca
Covoare asfaltice
Mase plastice
Vulcanizare
Comert
Transp. Prin conducte
Comert
Transport Hidro-naval
Ingrasaminte
Notariat
Statie betoane
Depozit farmaceutic veterinar

NR. PERS
80
51
40
29
26
23
21
20
20
20
19
17
17
16
14
14
13
11
11
10
10
9
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Website-ul oficial al firmei SC CONGAZ SA, http://www.congaz.ro

MEMORIU GENERAL

Nr. Crt.
SOCIETATEA
45 SC FRIGORIFER SRL
46 SC ELY COM PLUS SRL
47 SC BANC POST SA
48 SC DA VINCI SRL
49 SC RO-STEL LIGA SRL
50 SC MOVER SRL
51 SC GREEN LIFE RECICLYNG SRL
52 SC CONVAS CONTRUCT
53 SC REVISERV COMPANY SRL
54 SC EUXIN MAN SRL
55 SC INSTANT ICE SRL
56 SC PERFECT COLOR SRL
57 BIROU NOTARIAL OANA CABA
58 SC BEREME MOTORS SRL
59 SC MIMAD DAN SRL
60 SC PREMAGRO SRL
61 SC CANAL S SRL
62 SC RALUDOR IANCU SRL
63 SC GREEN PHARM SRL
64 SC NAG MARKETING SRL
65 SC SAGESTA INC SRL
66 SC METAL RECYCLING SISTEM SRL
67 SC DOMINUS RECYCLING&INDUSTRIES
68 SC STELY DUO TRADING SRL
69 SC ONYXMAR VISION SRL
70 SC STELCATI SRL
71 SC KOLKIV TOP SRL
72 SC CONCRET FINANCE GOLD SRL
73 II OTAL LILIANA
74 II UNGUREANU CRISTINA
75 SC LONG WALL BRICK SRL
76 SC LACTO STIL SRL
77 SC RAIFFEISEN BANK SRL
78 SC ALM STAR PLUS SRL
79 SC GEOMADICOM TOP SRL
80

SC GREEN TECH SERVICII EC. SRL

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

SC VICA&ROBY STYL SRL
SC FARMARINA SRL
SC MARIN SRL
SC PUBLIC GAMES SRL
SC COMERCIAL UNIC SRL
SC TULCEA SRL
CMI RUTA CAMER
SC ROM PHARM EMMA SRL
SC BARBULEASA SRL
SC FAMILLA PI.CO.RI SRL
SC SAHIN INVEST SRL

92

SC AGROVET CONSTANTA

93

SC CONVAS CONTRUCT
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OBIECT DE ACTIVITATE
Depozit frig
Comert
Banca
Comert
Comert
Comert
Colectare deseuri
Constr. Rezidentiale
Comert
Confectii metalice
Comert gheata
Service auto
Notariat
Service auto
Bar
Comert
Furnizare televiziune si internet prin cablu
Comert
Farmacie
Comert
Bar
Colectare deseuri
Colectare deseuri
Comert
Comert
Comert materiale de constructii
Depozit lemne
Amanet
Comert
Bar
Fabrica produse ceramice caramida, tigla
Fabrica lactate
Banca
Comert
Comert
Servicii salubritate, colectare /reciclare deseuri
industriale
Frizerie
Farmacie
Pescarie
Pariuri sportive
Comert
Bar
Cabinet stomatologic
Farmacie
Comert
Comert
Vulcanizare
Comert produse chimice de uz agricol si
veterinar
Constructii rezidentiale

NR. PERS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Nr. Crt.
SOCIETATEA
94 SC COS VALEX SRL
95 SC AUTO MOTOR PREST SRL
96 FUNDATIA CHIRO
97 SC RAZROB SRL
98 SC GEANINA SRL
99 SC LA LEONTE SRL
100 SC ANIEL IMEX SRL
101 SC ALEXIS MARKET SRL
102 SC TICTACOS NIK SRL
103 SC MIROLCRIS MILU SRL
104 SC CATY ALEX STILL SRL
105 SC AQUA TECHNIC SRL
106 SC ANDREI VAS-MARIS SRL
107 SC FLORENA PROD MIXT SRL
108 SC LIMAR 96 SRL
109 SC ALFA-PLASTIK SRL
110 SC RUBIO COMPANY SRL
111 SC DUMAPREST SRL
112 SC UTIL PRES INTERNATIONAL SRL
113 SC LALAS LEMNE SRL
114 IF CHELARU RODICA
115 SC BNP THEMIS
116 MC OVIDIU SRL
117 SC MEDICART SRL
118 SC APEL SA
119 SC SPORTS WIN INTERNATIONAL SRL
120 CMI IONITA NELY OVIDUTA
121 SC CRISMAR ATLAS SRL
122 SC HORTIFAM SOLUTION SRL
123 SC MARVAS S.B SRL
124 SC IONESCOM STEEL SRL
125 SC GROUP DESING HOUSE SRL
126 II ALEXANDRU EMILIAN
127 SC AGRO INTERNATIONAL SRL
128 SC ADEV OIL SRL
129 II ONICIUC IONUT
130 II SECELEANU I TANTA-DANIELA
131 II GURENCO CRISTINA-MIHAELA
132 II MICU ANICA
133 SC TAIFUN DINAMIC SRL
134 SC STEFI-LUX COM SRL
135 SC MEDICOM NOVO 2010
136 SC PROMEDICA ACTUAL SRL
137 CMI DR STUPARU
138 SC GOLDEN CAMITI SRL
139 SC IFN CAMITI 99 SRL
140 SC AGRO FITO LEADER SRL
141 SC MINI FARM SRL
142 SC REGELCOS SRL
143 IF CIOLPAN MARIAN
144 SC KING INVEST AND TRADING SRL

S.C. MINA-M-COM S.R.L

OBIECT DE ACTIVITATE
Comert
Service auto
Asistenta handicap
Comert
Comert
Restaurant
Comert
Comert
Comert
Comert
Frizerie
Restaurant
Bar
Laborator cofetarie
Comert
Materiale plastice
Bar
Vulcanizare
Utilaje agricole
Depozit lemne
Comert
Notariat
Comert
Cabinet medical
Comert
Pariuri sportive
Cabinet medical
Spalatorie
Comert sere
Bar
Colectare mat. Feroase
Comert
Comert
Produse chimice pentru agricultura
Comert combustibili solizi, lichizi si gazosi
Service auto
Frizerie
Comert
Comert
Confectii metal
Comert
Cabinet medical
Cabinet medical
Cabinet medical
Amanet
Amanet
Comert ingrasaminte plante
Farmacie
Comert
Comert
Comert

NR. PERS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Nr. Crt.
SOCIETATEA
145 SC LAUR EL BIA-AUTO SRL
146 CMI LEONTE VIORICA
147 SC TINICHIGERIE LA COSTICA
148 PF ION SOFIA
149 PF FILIP PAVEL
150 SC MARPET DIVERS SRL
151 SC LABORATOR BIOTEST
152 CMI POPESCU ION
153 SC MIRA RAMI SRL
154 SC PROMPTGAZ SRL
155 II BURLACU VIORICA
156 SC MAX A&D COMPANY SRL
157 II SOCIU MIHAELA
158 SC VETO-SERVICE SRL
159 SC CDG CONSTRUCT COMPANY SRL
160 SC GARCINIA FARM SRL
161 SC CATION COMERT SRL
162 SC PC NEXTSOFT SRL
163 IF DINU I VASILICA
164 SC DANINA STAR SRL
165 IF NATI IONEL
166 SC PRIMUL POLAT SRL
167 PFA DINU VIRGINIA ELIZA
168 SC VASEA TRADE SRL
169 SC LOCOSAD SRL
170 PFA PANTELESCU MARIAN-ALEXANDRU
171 SC POPASUL PINILOR SRL
172 PFA DANCU AURICA
173 SC ILVIAN TRADE SRL
174 SC MCM FACILITY BUILDING SRL
175 PFA POCRISTE FLORIN MIHUT
176 PF ENE IOSIF
177 SC MARIS WHITE CLEAN SRL
178 PFA HUTANU DANIEL
179 IF CHELARU EREMIA
180 SC CREATIVE SIGNE SRL
181 II VINTILA C MIRELA
182 SC EL VASCA SRL
183 SC GEORGIANA COMIXT SRL
184 SC CRISSION PREMIUM SRL
185 SC DALYPATY SRL
186 PF DONCEA CRISTIAN-MARIAN
187 SC VALIDANIS SRL
188 SC ANDRIMAR DISTRIBUTION SRL
189 SC FLORIS INTERCRIS SRL
190 SC GEO VELAYOS ALEX SRL
191 SC STELMAR STAR SRL
192 SC COMETA TRADE SRL
193 SC CLIPPER INVEST SRL
194 SC MAUS BABI SRL
195 SC BADA BING SRL

MEMORIU GENERAL
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OBIECT DE ACTIVITATE
Comert
Cabinet medical
Tinichigerie
Florarie
Comert
Bar
Laborator analize
Cabinet stomatologic
Comert
Firma de gaze
Frizerie
Comert
Comert
Cabinet veterinar
Frizerie
Farmacie
Comert
Comert
Comert
Comert
Bar
Comert
Frizerie
Articole funerare
Bar
Comert
Comert
Comert
Comert
Comert
Electric auto
Comert
Comert
Comert
Lemn
Comert materiale de constructii
Frizerie
Comert
Comert
Comert
Frizerie
Service auto
Comert
Comert
Comert
Comert
Comert
Farmacie
Bar
Comert
Comert

NR. PERS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Nr. Crt.
SOCIETATEA
196 PFA CICORCHI ANA
197 IFN CARLA GOLD CORPORATION
198 CMI MIHALE G NICU
199 II CHIRIAC AURA
200 SC GILCOM IMPORT EXPORT SRL
201 SC AGRO FADO SRL
202 SC CORI@ CRIS INTERMED SRL
203 UNIMED OVIDIU SRL
204 SC DARONI COMERT SRL
205 II MIHAILA ST. VASILE
206 SC M&S EXCHANGE OFFICE
207 II MATEI T MARIANA
208 PFA NECULAE ANGELA
209 SC ONIX NOBLESS SRL
210 SC EST VERIA POWER SRL
211 PFA CHIREA I NICOLETA
212 PFA OVESSEA DANIEL
213 SC AGROZEFIR SRL
214 II LUPU ELENA-LIDIA
215 TANO ALIMEX SRL
216 SC OVIDIUS CONFORT SRL
217 IF BIBICIOIU ALEXANDRA
218 SC EVIS FREE 888 SRL
219 SC SANAMED CENTER SRL
220 ELI CATIA FARM SRL
221 BIOS PLANT DISTRIBUTION SRL
222 SC CON-ROBY SRL
223 SC NICOL-DEN SRL
224 SC GNK SHIPPING TRADING LD SRL
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

SC PERFECTA INVEST SRL
SC DEMO CO PLUS SRL
SC COLOR MIXING CAR SRL
SC SPORT BET CHALLENGE SRL
SC AGORA TRADE SRL
SC S.I.R. EXCHANGE SRL
SC RINA CONSTRUCT SRL
SC OVIPUI SRL
SC COLMETAL DILBER SRL
SC STRALIS TRADING SRL
SC VASCOLA SRL
SC CROMAPLUS SRL
PFA DIACONU FLORIN
SC UTIL TEAM SRL
SC ELCOS COMEXIM SRL
SC CANDY BUSINESS SRL
SC GORCOSTA 2012 SRL
SC UITL MARKTOP SRL
SC PAVLOV CARMEN
SC COCLOS NADIA MARINELA
SC LAK-AL-ADO SRL-

S.C. MINA-M-COM S.R.L

OBIECT DE ACTIVITATE
Comert
Amanet
Cabinet stomatologic
Servicii funerare
Comert
Comert
Comert
Cabinet medical
Comert
Comert
Schimb valutar
Comert
Comert
Comert
Comert
Depozit lemne
Comert
Societate agricola
Salon infrumusetare
Cofetarie
Coafor
Comert
Comert
Cab analize
Farmacie
Ingrasaminte
Confectii metal
Comert
Inchirierea si subinchirierea bunurilor
imobiliare
Amanet
Comert
Comert
Pariuri sportive
Comert
Schimb valutar
Confectii metal
Comert
Colectare mat. Feroase
Peco
Bar
Depozit stomatologic
Tinichigerie
Comert
Comert
Comert
Comert
Comert
Comert
Acte auto
Frizerie

NR. PERS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Nr. Crt.
SOCIETATEA
246 SC TEO MAR PRIMUS ELEGANCE SRL
247 SC BERBEC S FLORENTINA
248 SC UNION PANN SRL
249 FICA GRUP BILDING
250 SC GENERAL ELECTRIC IINTERNATIONAL SRL
251 SC GEROX VISION
252 SC CORADO COMINVEST
253 SC GHIDON SRL

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

OBIECT DE ACTIVITATE
Comert
Bar
Cofetarie
Comert
Activitati de inginerie si consultanta
Cofetarie
Depozit
Servicii funerare

NR. PERS
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabelul 6 Societăți comerciale pe raza orașului Ovidiu după numărul de personal15

Tipuri de societati

2011

2012

2013

2014

Microintreprinderi

98

108

112

120

Intreprinderi mici

530

535

550

550

38

40

47

55

686

711

747

725

20

28

38

30

666

683

709

695

Intreprinderi inactive
Total societati existente, din care:
- noi infiintate
- active
Tabelul 7 Evoluția societăților comerciale din orașul Ovidiu16

II.1.5.2 ASPECTE PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ ÎN ORAȘUL OVIDIU
Structura forței de muncă a suferit modificări de-a lungul timpului, principalele direcții
fiind restrângerea sectorului primar (în special industria extractivă) și a celui secundar,
concomitent cu dezvoltarea sectorului terțiar (servicii, comerț, transport și turism).
La sfârşitul anului 2010, populația totală activă a orașului Ovidiu era de 5054 persoane,
cea mai mare pondere fiind în industria prelucrătoare, aproape o treime (27,6%, 1397
persoane), urmată de agricultură, silvicultură și vânat (19,4%, 983 persoane),
transporturi și telecomunicații (11,4%, 578 persoane) și comerț, activități hoteliere și
alimentație publică (9,1%, 463 persoane), la polul opus fiind domeniul bancar (0,1%, 6
persoane) și piscicultură și pescuit (0,2%, 11 persoane). Din totalul populației active din
județul Constanța doar 1,52% era în orașul Ovidiu.
Populația activă pe ramuri ale
economiei
Populația activă - Total
Agricultură, silvicultură, vânat
Piscicultură și pescuit
Industria extractivă

Județul
Constanța (nr)
332930
53455
479
4412

15

sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Ovidiu

16

sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Ovidiu
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Orașul
Ovidiu (nr)
5054
983
11
110

Ovidiu din jud.
Constanța (%)
1.52
1.84
2.30
2.49

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Tabelul 7 relevă evoluția pozitivă a mediului de afaceri.
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Populația activă pe ramuri ale
economiei
Industria prelucrătoare
Producția și distribuția energiei electrice, gazelor și
apei
Construcții
Comerț, activitate hotelieră și de alimentație
publică
Transporturi și telecomunicații
Finanțe, bănci, asigurări
Cercetare-dezvoltare, informatică, ale activități și
servicii economice
Administrație publică și asigurări sociale
Învățământ
Sănătate și asistență socială
Cultură, sport, turism, activități asociative
Alte activități și servicii prestate populației și
neidentificate
Persoane în căutarea primului loc de muncă

S.C. MINA-M-COM S.R.L

Județul
Constanța (nr)
81061

Orașul
Ovidiu (nr)
1397

Ovidiu din jud.
Constanța (%)
1.72

7008

255

3.64

35456

453

1.28

36324

463

1.27

45033
1794

578
6

1.28
0.33

5569

41

0.74

19917
11461
11167
3627

164
86
67
24

0.82
0.75
0.60
0.66

5551

91

1.64

15017

325

2.16

Tabelul 8 Populația activă pe ramuri ale economiei la nivelul orașului Ovidiu și jud.Constanța în17
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La nivelul anului 2016 în Ovidiu se înregistra un numar de 3011 salariați (20% din
populația stabilă).

40

Analizând forța de muncă salariată din orașul Ovidiu pe o perioadă de timp mai mare de
15 ani, s-a observat faptul că aceasta a înregistrat importante evoluții. În perioada 19922002, timp de 10 ani aceasta s-a diminuat de 2,5 ori de la 4464 de salariați în 1992 la
1853 de salariați în 2002. Timp de 7 ani, numărul salariaților a crescut ușor în perioada
2002-2008 cu o treime (28%), ajungând în 2008 la 2372 de salariați, urmatî de o nouă
scădere în perioada crizei economice. Apoi, după 2010, numărul salariaților a început să
crească din nou, lent dar constant.

17

Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Constanța – Zona Metropolitană Constanța,
Anexa II ”Date statistice aferente auditului teritorial”, http://www.zmc.ro/PID/07.Anexa2.pdf, pag.111
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Număr mediu salariați
Salariați - nr.
2500

2372

2223
2008

2000

1905

1926

1980

2016

2011

2012

2013

2014

2120

2131

2015

2016

1500
1000
500
0
2008

2009

2010

Fig. 13 Evoluția numărului mediu de salariați în Ovidiu18

2014

2015

2016

ian. 2017

feb. 2017

mart. 2017

apr. 2017

187
1,8
74
1,4
113
2,2

193
1,9
85
1,6
108
2,1

170
1,7
68
1,3
102
2

130
1,3
49
0,9
81
1,6

107
1
54
1
53
1,1

115
1,1
54
1
61
1,2

128
1,3
52
1
76
1,5

133
1,3
60
1,2
73
1,4

115
1,1
42
0,8
73
1,4

Tabelul 9 Evoluția șomajului în perioada 2010-201719

Evoluția șomajului este ilustrată de graficul de mai jos:
Graficul arată scăderea șomajului în paralel cu creșterea numărului de salariați.

18

sursa: INS TEMPO-online

19

sursa: INS TEMPO-online
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78
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51
1
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2013

221
2,2
88
1,7
133
2,6

iun. 2017

2012

257
2,5
114
2,2
143
2,8

mai. 2017

2011

Nr.
%
Nr
%
Nr
%

2010
Fem.

Masc.

TOTAL

În ceea ce privește șomajul, la nivelul orașului Ovidiu acesta s-a diminuat comparativ cu
cel înregistrat în perioada de criză economică.
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Evoluția șomajului în Ovidiu

Număr șomeri

300

Pondere din resursele de
muncă

257
250

221
187

200

193
170
130

150

107
100

115

128

133

115
78

78

50
0

Fig. 14 Graficul evoluției șomajului în perioada 2010-2017
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II.1.5.3 POTENȚIALUL ORAȘULUI OVIDIU CA OPORTUNITATE DE
DEZVOLTARE ECONOMICĂ
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P OTENȚIALUL

GEOGRAFIC

În unitatea administrativ teritorială Ovidiu, ca de altfel în cea mai mare parte a Dobrogei,
condițiile climatice sunt favorabile atât domeniului agriculturii cât și energiei electrice.
Temperaturile medii anuale de peste 110C și condițiile pedologice (soluri din clasa
molisoluri caracterizate printr-un conținut ridicat de humus) sunt deosebit de favorabile
cultivării cerealelor, legumelor, plantelor tehnice și oleaginoase.
Un loc aparte îl ocupă potențialul energetic pentru producerea energiei din surse
regenerabile.
Vitezele medii ale vânturilor sunt ridicate (peste 10 m/s), acestea deținând un potențial
foarte ridicat pentru valorificarea surselor regenerabile de energie (energie eoliană). De
asemenea, numărul foarte mare de zile însorite pe an comparativ cu alte regiuni ale
României, oferă condiții de valorificare a energiei solare cu rentabilitate ridicată din
punct de vedere economic. Este important să amintim faptul că în Dobrogea (Fântânele
– Cogealac) s-a construit cel mai mare parc eolian din Europa capabil să asigure energia
electrică pentru peste un milion de gospodării din România în fiecare an.
ENERGIA SOLARĂ este aceea care la ora actuală este cea mai uşor de utilizat, cu raportul
cel mai favorabil între investiţii şi rezultatele obţinute atât din punct de vedere
economic, cât şi al rapidităţii.
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In Europa, România se află în zona B de însorire (în zona A fiind Italia, Spania, Grecia
etc.), fiecare metru pătrat de teren primind de la soare, în medie, între 3,4 … 4,7 kWh /
m2.zi.
Zona Dobrogei coincide cu zona 0, în care potenţialul energetic al radiaţiei solare este cel
mai ridicat din România, cu o valoare de peste 1250 kWh/m2.an.

sursa: Google Earth
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Utilizarea energiei solare acoperă domeniul casnic (în special sub forma captatoarelor
solare pentru prepararea apei calde menajere) și domeniul industrial (producerea
energiei electrice în special în parcuri fotovoltaice).
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Fig. 15 Parc fotovoltaic la Ovidiu20

ENERGIA VÂNTULUI. Litoralul și podișul Dobrogei constituie zone favorabile utilizării
forței vântului pentru producerea de energie electrică.

20
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Fig. 16 Parc eolian în Dobrogea21

Pragul de rentabilitate îl constituie o viteză medie a vîntului de 3,5 m/s.
In zona litorală (Constanța) viteza medie a vântului este de 5,1 m/s, în timp ce în podișul
Dobrogei viteza medie variază între 2,8...4,4 m/s.
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Valoarea medie multianuală cea mai ridicată a potenţialului eolian se obţine la staţia
Constanţa. La înălţimea z de 10 m, valoarea potenţialului eolian ε este de 380 W/m2, iar
la z=220 m, valoarea lui ε este de 1670 W/m2.
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Valorificarea resurselor subsolului reprezintă un alt potențial de dezvoltare economică.
Cea mai mare rentabilitate din punct de vedere economic o au depozitele de calcar care
au început să fie intens exploatate după construcția portului Constanța. În 1996,
zăcămintele existente au fost evaluate la 78 de milioane de tone iar zăcămintele de
dolomite la 50 de milioane de tone estimate.
Pe teritoriul orașului Ovidiu există suprafețe întinse de terenuri arabile (87,6% din
terenurile agricole), acesta fiind amplasat într-o zonă favorabilă dezvoltării agriculturii.
Din suprafața totală a teritoriului administrativ al orașului Ovidiu, 78,8% este ocupată de
terenurile agricole.
Suprafața agricolă după modul de
folosință (ha)
Total
Suprafața arabilă
Suprafața livezi și pepiniere pomicole
Suprafața vii și pepiniere viticole
Suprafață pășuni

1992

2002

2005

2010

6667
5196
743
478
250

6554
5316
395
538
305

6618
5605
459
250
304

6618
5796
268
250
304

Tabelul 10 Suprafața agricolă după modul de folosință în perioada 1992-201022

21

Sursa foto: B1 TV - http://www.b1.ro/stiri/economic/parcul-eolian-din-dobrogea-cu-240-de-turbineinstalate-este-cel-mai-mare-din-europa-43154.html
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Deloc de neglijat sunt și particularitățile reliefului care nu impun restricții 23 în
extinderea și dezvoltarea durabilă a orașului Ovidiu atât din punct de vedere al
amenajării teritoriului și urbanismului, cât și economic.

A CCESIBILITATEA
Accesibilitatea este o condiție necesară dar nu și suficientă pentru dezvoltarea
economică a unui teritoriu. O zonă prost servită de rețeaua infrastructurii este mai puțin
favorizată în dezvoltare decât alta bine servită. Simpla prezență a unor drumuri rutiere
sau feroviare importante nu semnifică automat și dezvoltarea teritorială. Atractivitatea
conferă măsura în care accesibilitatea atribuită rețelei infrastructurii de transport a fost
valorificată în planul dezvoltării economice a teritoriului din zona de influență a rețelei.24
Orașul Ovidiu prezintă o accesibilitate sporită pe cale rutieră și feroviară prin
amplasarea orașului Ovidiu pe coridorul pan-european IV: DresdaăNürnberg - Praga Brno - Bratislava - Budapesta - Arad - Bucureşti - Constanţa (drumul european E60 (DN2),
calea ferată București – Constanța)

Raicu, Ș., Popa, Mihaela, ”Transporturile și amenajarea teritoriului – Accesibilitate și atractivitate”,
Buletinul AGIR, nr.4/2009, http://www.agir.ro/buletine/496.pdf
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De asemenea, accesibilitatea orașului Ovidiu este dată și de coridorul pan-european VII,
coridor ce corespunde traseului fluviului Dunărea (Nürnberg - Viena - Budapesta Bratislava - Budapesta - Belgrad - Drobeta Turnu Severin - Vidin/Calafat - Giurgiu/Ruse Galați - Marea Neagră). Coridorul pan-european VII ” Rhine – Main – Dunăre” asigură
infrastructura Europei pe relația est-vest, acest coridor apărând ca urmare a dezvoltării
industriale de la începutul secolului al XX-lea, în vederea eficientizării nivelului de
navigație și de integrare în rețeaua europeană. Un alt coridor pan-european care oferă
accesibilitate orașului Ovidiu este coridorul VIII pe traseul Slivengrad - Burgas - Varna Constanța.
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Pe lângă accesibilitatea rutieră și feroviară, orașul Ovidiu se află la o distanță foarte mică
(13 kilometri) față de aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu.
Privilegiat de poziția geografică, orașul Ovidiu prezintă o foarte bună accesibilitate pe
cale fluvială, maritimă (Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari) prin portul Ovidiu
(având și o bună cooperare teritorială cu orașul Medgidia).
Portul Ovidiu este situat lângă ecluza Ovidiu, aflată pe brațul nordic al Canalului Dunăre
– Marea Neagră, la 11.5 km față de portul Midia. În acest port traficul anual maxim de
încărcături este de 1.800.000 tone, iar lungimea danelor este de 400 m, portul fiind
echipat pentru a opera cu materiale de construcție. Portul are legătură cu șoseaua și
asigură diferite servicii: apă și alimentare, asistență medicală, etc. Referitor la ecluza

22

sursă date: INS

23

cu puține excepții datorate intervențiilor antropice asupra reliefului

24
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Ovidiu, timpul maxim de ecluzare este de 30 de minute. Ecluza are o lungime de 145 m,
o lățime de 12,5 m și o adâncime de 4,25 m, având un pescaj de 3,8 m.

Fig. 17 stânga: Portul Ovidiu25, dreapta: Ecluza Ovidiu26

Inaugurat în 1984, Canalul Dunăre – Marea Neagră are o lungime de 64,2 km, o lățime la
bază de 70-90 de m și un pescaj de 3,8 m. Pe canal există porturile Medgidia și Basarabi
și un șantier de reparații navale. Ulterior a fost construită ramura spre Midia pentru
legătură cu portul petrolier, având două canale laterale: Ovidiu - Siutghiol și spre Tașaul
la Lumina Canalul este destinat îndeosebi mărfurilor grele (minereu, cocs, cărbuni și
îngrășăminte).
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TURISTIC

La nivelul oraşului Ovidiu potentialul turistic natural este dat de lacul Siutghiol şi insula
lui Ovidiu.
Insula lui Ovidiu este un inedit obiectiv turistic situat pe lacul Siutghiol, la 5 kilometri
depărtare de malul staţiunii Mamaia si aprox 200 m de oraşul Ovidiu, o oază de verdeaţă
preferată de turiştii care vor să se desprindă, măcar pentru câteva ore, de agitaţia
litoralului.
Creată cu mii de ani în urmă,insula Ovidiu a devenit locul legendar unde poetul Publius
Ovidius Naso a fost exilat de împaratul Augustus şi unde a scris operele "Tristele" şi
"Ponticele".
În prezent, pe insulă se poate ajunge cu un vaporaş sau o şalupă care pleacă zilnic între
orele 10.00 - 24.00,în funcţie de solicitări, de la un ponton special amenajat în staţiunea
Mamaia. Odată ajunşi pe insulă, după o relaxantă călătorie care durează circa 20 de
minute, turiştii se trezesc într-o liniştită oază de verdeaţă de circa 26.000 de metri
pătraţi,din care aproximativ jumătate este amenajată în scop turistic.

25

Sursa foto: Panoramio - http://www.panoramio.com/photo/1291928

26

Sursa foto: A.C.N. SA -, http://www.acn.ro/index.php?id=4
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Fig. 18 Insula lui Ovidiu

Un alt element al cadrului natural care aduce potenţial turistic localităţii, lacul Siutghiol,
prezintă oportunităţi pentru dezvoltarea turismului sezonier şi de week-end. Aici pot fi
practicate sporturi nautice (jet-sky, plimbări cu barca, hidrobicicleta, parapantă,
yachting, wind-surfing, etc).
Pe raza orasului Ovidiu s-au identificat posibilitati de dezvoltare a urmatoarelor sectoare
de turism:
1. Turismul de odihna si recreere
Acest tip de turism are ca scop fundamental al practicării sale, satisfacerea nevoilor
recreative ale populaţiei, antrenată în munci solicitante, cu un mare consum de energie
fizică şi psihică, sau locuind în habitate recunoscute prin stresul cotidian.
Cu privire la durata actului recreativ, predomină, în general, turismul de scurtă şi medie
durată, echivalent week-end-ului sau unei fracţiuni din concediul de odihnă.Turismul de
recreere valorifică, în primul rând, însuşirile estetice ale fondului turistic natural.
Pe de o parte, turismul de recreere reconstruieşte o punte între om şi natură, oferindu-i
acestuia posibilitatea ca într-un cadru nou, să se elibereze de presiunea vieţii de zi cu zi.
2. Turismul de agrement
Există numeroase posibilităţi de agrement (oferite de lacul Siutghiol): plimbări cu
hidrobiciclete, ridicări cu paraşuta, scufundări, windsurfing, yachting, tractări cu banane
gonflabile, tractări cu colaci gonflabili, scutere acvatice, agrement cu bărci cu vele tip
Catamaran şi Caravelle. De asemenea, la dispoziţia turiştilor se pot amenaja piscine,
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Oportunitatea dezvoltării turismului legată de proximitatea insulei există şi în oraşul
Ovidiu, fiind de luat în calcul posibilitatea realizării unei rute pe cale navigabilă Oraş
Ovidiu – Insula lui Ovidiu. Având în vedere identitatea culturală a localităţii dată de
existenţa insulei, valorificarea proximităţii insulei va constitui motor de promovare a
activităţii turistice viitoare.
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terenuri de sport (tenis, volei, baschet şi minigolf) sau puncte de închiriere biciclete
duble.
3. Turismul sportiv
Este o formă a turismului de agrement, motivat de dorinţa de a învăţa şi de a practica
diferite activităţi sportive, ca o consecinţă tot mai pregnantă a vieţii sedentare a
populaţiei urbane din zilele noastre. Ponderea cea mai mare în turismul sportiv îl ocupă
sporturile nautice de vară (canotaj, schi nautic, yahting – pentru care cadrul îl constituie
lacul Siutghiol), la care se adaugă dorinţa de cucerire a naturii, plimbările şi excursiile,
pescuitul sportiv şi vânătoarea sportivă.
Pescuitul se situează la limita dintre sport şi divertisment, oferind, de obicei, mari
satisfacţii celor care practică aceste genuri de relaxare. Ele devin întâlniri cu natura, cu
apele sau pădurile, nu numai pentru obţinerea trofeului, ci şi pentru respectul faţă de
natură.
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Turismul de pescuit sportiv este o formă de turism atractivă atât pentru turiştii români
cât şi pentru cei străini. Programele pentru pescari sunt diversificate: caravane, tabere,
concursuri, pescuit subacvatic în lacurile adânci, pescuit la ştiucă, pescuit la copcă.
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Pe malul lacului Siutghiol exista o unitate piscicola a Institutului de cercetari marine din
Constanta si o pescarie a SC Marin, care are exclusivitate asupra luciului de apa si care a
luat masuri de interdictie a pescuitului in zona pe o perioada de 5 ani, pentru refacerea
fondului piscicol.
4. Turismul pentru practicarea sporturilor nautice
Un loc important în îmbogăţirea ofertei turistice pentru tineret îl reprezintă
diversificarea agrementului nautic şi al altor forme specifice acestui segment.
În cadrul turismului naval, care foloseşte ca mijloc de transport navele maritime şi
fluviale, s-a dezvoltat turismul nautic sportiv, care constă în excursii şi plimbări de
agrement cu bărci cu motor şi vele, cu caiacuri canoe, pe traseele oferite de porţiunile
navigabile, precum şi de oglinzile de apă ale lacurilor naturale, ale deltelor şi lacurilor de
acumulare.
Se pot organiza concursuri de bărci cu rame, cu ambarcaţiuni, pânze, ştafetă cu bărci,
concursuri tehnico-aplicative cu bărci de agrement, de îndemânare pentru pescuit,
caravane nautice, croaziere şi concursuri internaţionale.
5.Turismul de afaceri
Este favorizat de existenţa facilităţilor pentru seminarii, conferinţe, reuniuni din cadrul
hotelurilor; este o formă de turism în plină ascensiune a cărui promovare va conduce la
atenuarea sezonalităţii.
6.Turism cultural-arheologic
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Existenta pa malul lacului Siutghiol a unui patrimoniu arheologic unic la nivel national
ofera oportunitati considerabile de dezvoltare a acestui tip de turism.
7.Turismul prilejuit de evenimente. Pe litoral si în vecinatatile imediate in sezonul estival
se desfăşoară evenimente precum festivaluri şi concerte, concursuri sportive, expoziţii,
târguri şi sărbători locale, activităţi care atrag turişti din toată ţara. Localitatatea Ovidiu
prezinta oportunitati de dezvoltare si a acestui sector de turism.
8.Turismul uval
Este favorizat de existenţa unei traditii viticole recunoscute.
La nord de localitate se afla Unitatea de vinificatie Nazarcea, care a fost preluata de
actionari, in mare parte, Arhiepiscopia Tomisului si S.C. MURFATLAR S.A si se intinde pe
o suprafata de 250 de hectare, aflandu-se in zona doua cele doua trupuri ale satului
Culmea cu un numar total de 1240 locuitori.

AL

Dezvoltarea turismului local are ca obiectiv general crearea unor surse suplimentare de
venit la nivel local si crearea de noi locuri de munca, prin mai buna valorificare a
patrimoniului natural si antropic, cu potential turistic ce poate contribui la dezvoltarea
economica a orasului.
Se propun investitii in urmatoarele domenii:
 Dezvoltarea bazei materiale (hoteluri, restaurante, divertisment) si a
infrastructurii (transport, comunicatii, servicii publice)
 Valorificarea resurselor turistice naturale in contextul unei dezvoltari durabile
 Imbunătățirea activităților de marketing si promovare locală
 Restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural
Se recomanda elaborarea unei strategii de dezvoltare a sectorului turistic, construită pe
principiile dezvoltării durabile, însoțită de o analiza a capacității de primire turistică.
Strategia ar trebui sa fie de tipul unui model sistemic, ce acordă o atentie deosebita
interactiunii elementelor de potential turistic, modului in care aceste elemente
interfereaza in cadrul sistemului preponderent prin relatii paralele, anumite aspecte
evidentiindu-se prin relatii retroactive multiple.Elementele definitorii ale modelului
sistemic ar fi:potentialul natural, potentialul cultural si potentialul economic.
Dezvoltarea durabila a turismului este strans legata de notiunea de capacitate optima de
primire. Indiferent de continutul definitiei sale, capacitatea optima de primire se
masoara prin tipuri de exploatare (intensiva, moderata, extensiva) sau numar de
vizitatori pe care-i poate gazdui un areal fara a se ajunge la impact negativ asupra
mediului fizic si a aceluia de acceptare a turistilor si populatiei locale. Intr-o acceptiune

MEMORIU GENERAL

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

P ROPUNERI PENTRU VALO RIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC , POTRIVIT
S TUDIULUI DE FUNDAMEN TARE ”V ALORIFICAREA POTENȚI ALULUI TURISTIC
ORAȘULUI O VIDIU ”
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mai actuala, capacitatea optima de primire reprezinta numarul maxim de turisti ce pot fi
gazduiti simultan intr-o zona astfel incat toti turistii sa beneficieze de toate dotarile
existente, tinand cont ca baza materiala, alaturi de factorii naturali contribuie la crearea
conditiilor necesare asigurarii unui produs turistic de calitate
In baza analizei si evaluarii aspectelor relevante ce vizeaza dezvoltarea turistica
propunem urmatoarele masuri :
La nivelul mediului extern:






Dezvoltarea unitara in corelare cu localitatile componente ale zonei
metropolitane a mun. Constanta, cu modelarea și promovarea individualității
orașului.
Realizarea unor trasee de biciclete care sa lege principalele obiective turistice ale
zonei metropolitane
Creare unor trasee turistice care sa includa Situl arheologic de la Ovidiu si insula
lui Ovidiu
Crearea unui nod de transfer interconectat- transport rutier, alternativa la
transport rutier(bicicleta), transport pe apa, circulatie pietonala.
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La nivelul mediului intern:
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Dezvoltarea facilitatilor si serviciilor turistice
Crearea unei retele de puncte de atractie turistică
Îmbunătăţirea conditiilor de primire turistică
Elaborarea unor pachete turistice personalizate
Dotarea cu mobilier urban de calitate
Dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor turistice
Amenajări peisagistice
Promovarea obiectivelor turistice în presa locală

Avantajele atestării ca statiune turistică
a) Facilităţi generale:





includerea în catalogul anual al staţiunilor turistice editat de Ministerul
Turismului si Dezvoltării;
prezentarea pe site-ul oficial al Ministerul Turismului si Dezvoltării
includerea în toate materialele de promovare editate de Ministerul Turismului si
Dezvoltării;
includerea în harta staţiunilor turistice editată de Ministerul Turismului si
Dezvoltării.

b) Facilităţi specifice staţiunilor turistice de interes naţional:
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organizarea de Ministerul Turismului si Dezvoltării de evenimente de promovare
şi dezvoltare a turismului, cu precădere târguri, burse, manifestări expoziţionale,
în locaţităţile atestate ca staţiuni de interes naţional;
organizarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării, de cursuri de formare
profesională în domeniul turismului pentru personalul din cadrul structurilor de
primire turistice din staţiuni turistice de interes naţional;
finanţarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării a programelor de
acreditare a sistemului de management a calităţii pentru administrarea staţiunii
turistice de interes naţional;
finanţarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării a serviciilor în vederea
elaborării planurilor de dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional;
se acordă prioritate în cadrul programelor speciale de investiţii cu finanţare de la
bugetul de stat şi din fonduri europene pentru staţiunile turistice de interes
naţional.







organizarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării, de cursuri de formare
profesională în domeniul turismului pentru personalul din cadrul structurilor de
primire turistice din staţiuni turistice de interes local;
finanţarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării a programelor de
acreditare a sistemului de management a calităţii pentru administrarea staţiunii
turistice de interes local;
finanţarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării a serviciilor de elaborare a
planurilor de dezvoltare a staţiunilor turistice de interes local.

E LEMENTE

DE ATRACTIVI TATE , REGENERARE SAU OPORTUNITATE ÎN PERSPECTI VA

DEZVOLTĂRII ECONOMIC E

 Industrie: Existența șantierului naval Constanța poate deschide noi perspective de
dezvoltare a industriei și crearea de noi locuri de muncă
 Infrastructura: Redimensionarea și retehnologizarea infrastructurii suport pentru
dezvoltarea activităților economice
 Capitalul uman: investiții - pornind de la ideea că adevărata bogăție a unei țări
este calitatea capitalului uman
 Administrația publică locală: Acordarea de facilități pentru potențiali
investitori,dar și pentru noi întreprinzători
 Fonduri europene nerambursabile: Dezvoltarea de parteneriate între diverse
societăți comerciale atât din zonă cât și la nivel județean, național și european.
Constituirea de parcuri industriale (în special eco-parcuri industriale), incubatoare
de afaceri, clustere (în special clustere inovative).
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c) Facilităţi specifice staţiunilor de interes local:
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II.1.6 POPULAȚIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE
II.1.6.1 ELEMENTE DEMOGRAFICE
S TRUCTURA

DEMOGRAFICĂ

S TRUCTURA

PE SEXE

Datele relevă la nivelul anului 2017 o structură demografică relativ feminizată, (7797
bărbaţi şi 7908 femei), respectiv 50,35% femei, caracteristică prezentă şi la populaţia
înregistrată la recensământul din 2002: (6438 bărbaţi şi 6696 femei), respectiv 51%, dar
nu și la cel din 1992 la care populația masculină avea o pondere sporită (6205 bărbați la
6099 femei) respectiv 49,57 femei.
Daca urmărim structura pe sexe şi vârste la recensământul din anul 1992 comparativ cu
anul 2017 se poate observa că, deși pe ansamblu populația a crescut, creșterea s-a
înregistrat pe segmentul de vârste mature, populația tânără scăzând și ca pondere și în
cifre absolute. Ponderea sporită a femeilor la populaţia cu vârsta peste 60 ani este o
constantă a perioadei (vezi Fig. 19 și Fig. 20).
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Viziune comparativă 1992-2017, a populației
pe grupe de vârstă
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Fig. 19 Viziune comparativă a populației 1992-2017 pe sexe și grupe de vârstă27
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sursă: INS, TEMPO-online
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STRUCTURA POPULAȚIEI PE GRUPE MARI DE VARSTA 1992-2017
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Fig. 20 Structura populației pe grupe mari de vârstă și sexe - 1992-2017

Din diagrama de mai sus se observă, la nivelul anului 2017, existenţa unui excedent
masculin la segmentul de populație între 0-49 ani şi excedent de populaţie feminină
pentru grupa de vârsta peste 60 ani.
PE GRUPE DE VÂRSTĂ

Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea gradului de îmbătrânire
al populației.
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Fig. 21 Structura pe grupe mari de vârstă 1992, respectiv 2017 – ilustrare a îmbătrânirii populației28

În intervalul analizat a scăzut ponderea tinerilor de la 26 la 16% şi au crescut ponderile
persoanelor adulte cu 2% şi celor în vârstă cu 8%.
Această situaţie arată începutul unui proces de îmbătrânire demografică.

28

Sursa INS TEMPO-online
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Modificarea structurii pe grupe de vârstă este mai importantă decât creșterea efectivului
populaţiei. Tendinţele de reducere a numărului de tineri şi de îmbătrânire demografică
cu greu pot fi contracarate de sporul migratoriu în condițiile în care acesta este format
din populație matură și vârstnică, nu din populație tânără, la vârsta de procreere, care să
asigure un spor natural sănătos.

P IRAMIDA

VÂRSTELOR

Piramida vârstelor realizată pentru anul 2017 are baza redusă comparativ cu situația din
1992, rata natalităţii menţinându-se, în ultimii ani, la un nivel relativ scăzut, în ciuda
creșterii numerice a populației pe seama sporului migratoriu. Corpul piramidei arată o
structură relativ echilibrată a populaţiei adulte, numeroasă în special la grupele de
vârstă 25-49 de ani. Partea superioară a piramidei arată începutul unui proces de
îmbătrânire demografică şi un număr mai mare de femei decât bărbaţi la această grupă
de vârstă.
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PIRAMIDA VÂRSTELOR COMPARATIV 1992-2017
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Fig. 22 Piramida vârstelor. Prezentare comparativă 2017-199229

Creșterea numărului de locuitori cu varsta de peste 65 de ani, în special pensionari,
necesită o atenție specială în ceea ce privește dezvoltarea sistemului de asistența socială

29
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ținând cont de faptul că veniturile acestei categorii sunt reduse, iar nevoile, în special
cele medicale, sunt mari.
Trendul descrescător al numărului de tineri și creșterea numărului vârstnicilor, corelate
cu creșterea medie a speranței de viața conduc la premisa că mediul urban va fi
caracterizat de îmbătrânire demografică.
Ponderea mică a persoanelor tinere și scaderea continua a acestora poate genera în
timp deficit de forța de muncă.

R ATA

BRUTĂ A NATALITĂ ŢII ŞI MORTALITĂŢII

Populaţia oraşului Ovidiu se caracterizează prin excedent demografic, respectiv număr
mai mare de născuţii vii decât persoane decedate. Populaţia din zona de studiu are un
comportament caracterizat de o rată relativ ridicată a natalităţii, respectiv o medie de
10,0‰ faţă de 9,9‰ rata mortalităţii pentru intervalul 2007-2011.

Evoluția natalității și mortalității în Ovidiu
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Fig. 23 Evoluția natalității și mortalității în Ovidiu în perioada 1992-201630

Rata natalităţii a cunoscut o valoare maximă în anul 1990 de 20,1‰ şi valoarea minimă
de 9,69‰ în 2014. Menţinerea unei rate a natalităţii ridicată poate fi explicată de
numărul mai mare de stabiliri în oraş sau de o mai mare stabilitate a tinerilor.
Sporul natural Definit in literatura de specialitate ca diferenta între numărul născuţilor
vii si cel al decedaţilor într-un an, acest indicator relevă creşterea sau diminuarea
efectivului populaţiei.

30

Sursa date: INS, TEMPO-online
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Sporul natural în Ovidiu
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Fig. 24 Sporul natural în orașul Ovidiu în perioada 1992-201631
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În intervalul analizat, sporul natural a înregistrat doar două valori negative, în 1996 şi
2002, valorile acestui indicator fiind preponderent pozitive. Excedentul demografic este
explicat de numărul redus de populaţie cu vârsta peste 60 de ani şi rata ridicată a
natalităţii.
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S PORUL

MIGRATORIU

Calculat ca diferenţă între numărul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul migraţiei
relevă creşterea sau diminuarea populaţiei datorată fluxului rural-urban sau urban-rural
– numit şi de întoarcere.

31
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Mișcarea migratorie în Ovidiu
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Fig. 25 Mișcarea migratorie în orașul Ovidiu în perioada 1992-2016

În intervalul analizat, 1992-2016, numărul stabilirilor în localitate a fost mai mare decât
numărul plecărilor, sporul migratoriu fiind permanent pozitiv.
POPULAŢIEI

După1990 se remarcă o tendință permanentă de creștere a populației orașului Ovidiu,
explicabilă prin apropierea faţă de municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia, localităţi
care oferă numeroase oportunităţi de ocupare a forţei de muncă.
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Fig. 26 Evoluția populației orașului ovidiu în intervalul 1992-201732
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E VOLUŢIA
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Densitatea populației în orașul Ovidiu este de 188 locuitori/kmp. Media din județul
Constanța este de 98,7 locuitori/kmp.
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Fig. 27 Sporul populației orașului Ovidiu în perioada

1992-201633

ETNICĂ

Oraşul Ovidiu se distinge prin structura multi-etnică. La recensământul din 2011,
numărul etnicilor români era preponderent, de 11.432, reprezentând 92,6% din total
populaţie, acceaşi pondere care s-a înregistrat la recensământul din 2002.
2002
2011

Total
Români
Romani
Turcă
Tătară
Alte etnii
13134
12175
117
357
442
43
12342
11432
134
358
379
39
Tabelul 11 Structura etnică în orașul Ovidiu la recensămintele din 2002 și 201134

S TRUCTURA CONFESIONAL Ă

11310

51

11

821

34

Religie
nedeclarată

Alte religii,
fară religie,
atei35

20

Musulmană

24

Adventista
de ziua a
şaptea

Penticostală

13847

Baptistă

Total

Romanocatolică

Din punct de vedere confesional populația oraşului Ovidiu este majoritar ortodoxă. La
recensământul din 2011, din totalul de 13.847 locuitori, 81,68% s-au declarat creștini
ortodocși, 5,93% s-au declarat musulmani, 11,38% fiind fără religie declarată, restul de
1% având altă apartenență.
Ortodoxă
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S TRUCTURA
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79
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Tabelul 12 Structura confesională în orașul Ovidiu la recensămintul din din 201136
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Sursa date: INS, TEMPO-online
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, http://www.constanta.insse.ro/phpfiles/COMUNICAT_RPL_CONSTANTA.pdf

35

Mai puțin de 10 persoane declarate la fiecare categorie/ religie
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II.1.6.2 PROGNOZA POPULAȚIEI
Evoluţia comparativă a stabilirilor şi plecărilor arată o tendinţă de stabilizare a populației
în oraşul Ovidiu şi, mai mult, oraşul atrage locuitori din regiune. Putem vorbi de o
creştere a atractivităţii pentru locuire în zona analizată.
Trebuie avut în vedere și faptul că există un segment important de constănțeni care își
construiesc case în Ovidiu dar păstrează și apartamentul din municipiu și totodată
domiciliul în municipiu, ceea ce crează distorsiuni în aprecierea reală a populației
(situație întâlnită în toate zonele metrpolitane).
Pentru prognoza populație s-a considerat metoda sporului mediu anual de creștere a
populației.
Pentru perioada 1992-2016 creșterea medie anuală a populației a fost de 132,71
locuitori.

În același timp trebuie avut în vedere că, deși populația, în ansamblu, cunoaște o
creștere (vezi Fig. 26), în același timp se manifestă o tendință de îmbătrânire (vezi
punctele Structura pe grupe de vârstă și Piramida vârstelor).
Având în vedere tendința de îmbătrânire a populației trebuie avut în vedere că grupa de
vârstă peste 65 ani va creşte în următorii ani. Acest grup de vârstă va avea nevoi ridicate
în ceea ce priveşte serviciile de sănătate şi cele sociale. Este vorba de amenajări de
îngrijire pe de o parte, dar şi de asigurarea cu infrastructură specifică pentru persoanele
care nu se mai află în procesul muncii însă au cerinţe privitoare la educaţie, cultură şi
amenajări de petrecere a timpului liber.

II.1.7 ANALIZA MORFO-SPAȚIALĂ; ELEMENTE DE PATRIMONIU
ISTORIC ȘI PEISAJ
II.1.7.1 ANALIZĂ MORFO-SPAȚIALĂ
Peisajul natural predominant este de câmpie ușor vălurită, cu pantă ușoară spre lacul
Siutghiol, cu inserții ale unor masive de calcar.
Lacul Siutghiol domină limita estică a orașului dar, din păcate, este destul de puțin
prezent în spațiul public datorită lipsei perspectivelor deschise spre apă.

36

Sursa: http://www.rpl2011.djsct.ro
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În cazul scenariului de intervenție ”pesimist/ pasiv” ca și în cazul ”alternativei zero”
(vezi cap.IV.2 Scenarii de interventie) se consideră că se păstrează această tendință de
creștere. În această ipoteză, în anul 2028 populația cu domiciliul în Ovidiu va ajunge la
cca 17.000 locuitori.
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Pentru localitatea Ovidiu, DN 2A reprezintă axul central structurant, paralel cu malul
Lacului Siutghiol, „mobilat”majoritar în lungul său cu construcţii colective relativ mici
(P+1-3 niveluri) şi cu principalele obiective administrative şi socio-culturale de interes
orăşenesc (primărie, şcoli, lăcaşuri de cult, etc). In aceste condiţii, reţeaua stradală
relevă o ierarhizare clară, bazată pe axul central şi o reţea cu „ochiuri” ordonate ce
înglobează grupuri de parcele individuale între străzi cu caracter secundar. Traficul greu
este susţinut în principal de traseul autostrăzii ocolitoare a Constanţei.
Traseul sinuos al căii ferate, la rândul său, induce probleme prin parcurgerea incomodă a
intravilanului, fapt ce implică şi restricţionări de viteză pe zona de acces în Constanţa.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

În lungul axului reprezentat de DN 2A un parcelar cu loturi uşor alungite flanchează
artera într-o organizare compactă. În rest, parcelarul de tip semirural „acoperă” grupări
de lotizări individuale cu fronturi la străzi. Către malul lacului lotizările se prezintă în
forme mai organice, dependente de geometria locului, în timp ce în părţile de sud şi de
nord ale intravilanului sunt sesizabile organizări riguroase, generate de planuri
prestabilite prin documentaţii mai recente. Fondul construit este în general variat,
construcţiile individuale sau colective (tip vilă) sunt amplasate ignorând, de regulă, un
regim riguros de aliniere şi chiar de relaţionare între orientări cardinale şi aspecte
dimensionale ale obiectelor. De asemenea, varietatea de volume, înălţimi, arhitectură,
materiale trădează absenţa unor reglementări ordonatoare.
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Fig. 28 Utilizarea terenurilor37

O grupare relativ compactă de construcţii colective (cartier rezidenţial nou) se remarcă
în localitatea Ovidiu, spre malul lacului Siutghiol, în zona nordică, parţial relaţionată
funcţional cu zona de acces dinspre Bucureşti şi cu zona Canalului peste Dunăre. Nu se
identifică preocupări de punere în evidenţă a unor reguli de constituire a ţesutului
urban, de marcare a reprezentativităţii fondului construit, în sensul accentuării unui
caracter specific orăşenesc, nu există o susţinere volumetrică şi stilistică a malului lacului
(nici prin volume construite, nici prin plantaţii, nici prin valorificarea arealului protejat al
Castrului roman) şi nici a centrului localităţii. Se constată, de asemenea o destructurare a
ariilor care au fost ocupate cu funcţiuni industriale, ca urmare a scăderii volumului unor
activităţi economice sau a schimbărilor de profil şi o lipsă de atenţie pentru aspectul şi
starea terenurilor de la limita intravilanului, multe fiind „invadate” cu gunoaie, (în pofida
existenţei unui depozit ecologic de deşeuri) în mod dezorganizat şi dăunător. În aceeaşi
măsură nu se face remarcat accesul în localitate din nici o direcţie (lipsa totală de
reprezentativitate urbană şi rigoare spaţială) şi nici relaţia cu Canalul Poarta Albă – Midia
– Năvodari.

37

sursa: http://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012/view
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Fig. 29 Silueta orașului Ovidiu38
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Nu în ultimul rând este evidentă o lipsă totală de control al aspectului stilistic al
fondului construit, foarte multe construcţii preluând genul arhitecturii specifice
montane (stil cabană), inclusiv gama de materiale şi culori care nu aminteşte nimic
despre identitatea peisajului dobrogean, respectiv a teritoriului de la confluenţa DunăreMarea Neagră.
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Fig. 30 Ovidiu. Zone noi construite39

Satul Poiana are o morfologie tipic rurală,cu o reţea stradală şi un parcelar relativ
ordonate, cu multe terenuri libere şi cu un fond construit care evidenţiază interes pentru
investiţii imobiliare. În aceste condiţii se constată din nou, o tendinţă de depersonalizare
datorată unei stilistici necaracteristice (volume, acoperiri, culori, materiale, vegetaţie) şi

38

Sursă foto: arhivă proiectant

39

Sursă foto: arhivă proiectant
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a unei dezordini spaţiale (lipsa alinierilor stradale, amplasarea aleatorie a unor dotări de
interes public, etc.).
Vizual, toate aşezările componente ale oraşului Ovidiu prezintă elemente de disconfort
generate de inadecvarea volumetriei construcţiilor, de dezordinea urbanistica derivând
din lipsa reglementărilor de detaliu, de indiferenţa faţă de anumite elemente de interes
natural. Relieful relativ plat al zonelor pe care se desfăşoară aceste localităţi nu reuşeşte
să estompeze erorile de constituire a siluetei urbane sau a personalizării volumetrice şi
arhitecturale a localităţilor. Accesele rutiere şi de cale ferată neevidenţiate, lipsa de
accente pe direcţia de relaţionare cu municipiul Constanţa, nemarcarea relaţiilor
oraşului cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, dar mai ales lipsa de preocupare pentru
„cultivarea” relaţiei directe cu Lacul Siutghiol, şi a relaţiei de imagine cu Insula Ovidiu şi
cu Staţiunea Mamaia sunt aspecte care prejudiciază mult „ţinuta” şi reprezentativitatea
oraşului Ovidiu.

II.1.7.2 PATRIMONIU ISTORIC
În acest moment, oraşul Ovidiu deţine ca patrimoniu clasat (conform Listei
Monumentelor Istorice din 2010):
„Situl arheologic de la Ovidiu” (denumirea oficială) având drept Cod LMI : CT-I-s-A02723 şi Cod RAN 60696.01 cu componentele:



„Castru” - CT-I-m-A-02723.01, datat sec. IV –VI p.Chr., Epoca romană
„Aşezare” – CT-I-m-A-02723.02, datat Epoca romană
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Concluziile analizelor de mai sus indică necesitatea de a reglementa dezvoltarea
urbanistică mult mai riguros, prin noul Plan Urbanistic General. Valorificarea
caracteristicilor peisajului dobrogean, a situării arealelor intravilane în apropierea
Canalului Dunăre-Marea Neagră, relaţionările favorizante cu municipiul Constanţa, cu
litoralul românesc, cu Lacul Siutghiol, oportunităţile de dezvoltare a turismului şi
tradiţiile unor activităţi economice profitabile, obligă la o abordare strategică ce are în
vedere şi etapa de finanţare europeană 2014–2020 şi corelarea cu dinamica Ariei
Metropolitane Constanţa.

63

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

S.C. MINA-M-COM S.R.L

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Fig. 31 Ruinele castrului roman de la Ovidiu
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Conform Fişei analitice minimale anexate la studiul istoric de fundamentare, starea
conservare a sitului este actualmente precară, nefiind luate măsuri speciale
protejare şi valorificare culturală. În egală măsură nu sunt sesizabile intenţii
evidentiere a cercetărilor arheologice privitoare la apeductul de la Ovidiu şi nici
clarificare a realităţii informaţiilor privind prezenţa poetului Ovidiu în zona insulei.

de
de
de
de

În mod prioritar, zona sitului arheologic trebuie delimitată (cu aria de protecţie
aferentă), semnalizată, este necesară iniţierea unui studiu de valorificare prin măsuri
specifice, inclusiv prin iniţierea unui program complex de integrare într-un circuit de
vizitare care poate avea şi importante valenţe de turism cultural-ştiinţific.

II.1.7.3 ELEMENTE DE PEISAJ
Cazul oraşului Ovidiu cu aşezări distanţate într-un teritoriu adminitrativ străbătut de
trasee funcţionale foarte importante: canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari,
ocolitoarea municipiului Constanţa, traseul căii ferate spre Constanţa şi sudul litoralului
este un caz tipic aşezărilor urbane medii şi mici din sud-estul României (teritoriul
dobrogean de la confluenţa Dunării cu Marea). În egală măsură, un relief slab ondulat
care are o generalizată funcţionalitate de teren agricol şi oferă unghiuri de vizibilitate
largă, legătura intimă cu Lacul Siutghiol şi cu Insula Ovidiu care reprezintă un element
deja cunoscut de mare atractivitate turistică şi de agrement (cu accesibilitate facilă
datorată apropierii geografice) reprezintă elemente de identificare a unui peisaj
complex, cu potenţial de personalizare suplimentară favorabilă.
Aşezările transmit în mod evident „mesaje” dintre care suprapunerile peste elemente
istorice a mutaţiilor socio-economice şi a transformărilor contextuale ale cadrului fizic
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local şi zonal/regional, precum şi modificările climatice contribuie la construirea
tabloului oraşului Ovidiu ca peisaj complex.

Delimitarea prin suprapunerea unor caracteristici implicite şi explicite, a unor „unităţi de
peisaj” va asigura o corectă reglementare a utilizării terenurilor. Este de dorit ca
reglementările PUG să aibă o configurare prudentă, în vederea conservării unui peisaj
expresiv tipic regiunii dobrogene şi la scară umană, care să constituie însăşi marca
specifică a locurilor. Acest peisaj poate reprezenta, la rândul său un fundal-cadru atractiv
pentru valorificare diversificată (activităţi economice, turism, cadru rezidenţial definitiv
sau pentru vacanţă etc). Un element suport care merită o tratare foarte atentă trebuie
să fie vegetaţia specifică ce va putea contribui definitoriu la reconfigurarea, după caz a
unor unităţi recognoscibile de peisaj (siluete în lungul malului lacului, acompaniere
generoasă a unor spaţii publice şi a unor accese importante, protejarea şi valorificarea
sitului arheologic, creearea în cadrul parcelelor a unui microclimat favorabil unei locuiri
de calitate, direcţionarea unor trasee turistice, etc.)

Fig. 32 Insula lui Ovidiu

II.1.7.4 CONCLUZII ALE ANALIZEI MORFO-SPAȚIALE
Luarea în considerare a trăsăturilor istorice şi implicit morfologice, funcţionale, de peisaj
ce caracterizează aşezările componente ale oraşului Ovidiu poate favoriza o abordare
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Dacă în interiorul învăluitoarei intravilanelor propuse, delimitarea unor unităţi teritoriale
de referinţă va putea utiliza rezultatele unor analize „de rutină”, (ierarhizarea reţelei
stradale, rigoarea parcelărilor şi a reglementărilor de ocupare şi utilizare a terenurilor,
volumetrii şi relaţii spaţiale, alternanţe spaţii libere-spaţii construite, siluete, accente,
etc.), la limita intravilanelor şi în extravilan terenul va trebui investigat cu atenţie din
punct de vedere al elementelor definitorii ale peisajului natural, al factorilor de
antropizare (căi de acces cu accentuarea direcţiilor de interes, delimitări teritoriale de
areale naturale cu funcţionalităţi diferenţiate, elemente construite izolate, implantări de
obiective construite noi, parcursuri/trasee pe zona malului Lacului Siutghiol asociate
unor vederi panoramice peste lac, relaţii cu insula Ovidiu, etc.), al tradiţiilor de
frecventare şi/sau de utilizare a spaţiului.
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realistă a dezvoltării. Aceasta înseamnă înţelegerea evoluţiei spre „urban” a unui
teritoriu cu puternice trăsături rurale şi accente identitare/de tradiţie adecvate peste
care se poate suprapune „sănătos” o voinţă de modernizare, adaptare, evoluţie.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Câteva din aspectele pozitive care reprezintă fundamentul dezvoltării oraşului Ovidiu
sunt:
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aşezare geografică într-un teritoriu însemnat cu caracteristici şi repere precum:
Podişul Dobrogei de sud (depozitar al unor importante resurse de calcar şi
dolomită), apropierea de confluenţa dintre Dunăre şi Marea Neagră, vecinătatea
imediată a rezervaţiei naturale Lacul Siutghiol, înglobarea în teritoriul
administrativ a unui segment din Canalul Dunăre – Marea Neagră (inclusiv a
Portului Ovidiu), apropierea de litoralul românesc al Mării Negre (stimulent al
activităţii de turism), vecinătatea municipiului Constanţa (furnizor de resurse
compensatorii de activităţi pentru locuitorii din Ovidiu), accesibilitate mare,
internă şi internaţională;



conservarea unor informaţii istorice privind manifestarea unor trăsături ale
civilizaţiilor antice (greceşti, romane) pe teritoriul ce înglobează oraşul;



conservarea unor informaţii privind secvenţele procesului de evoluţie a aşezărilor
componente, cu toate conotaţiile schimbărilor de statut politic, administrativ,
funcţional, social;



perpetuarea unor activităţi ce conturează, aproape tradiţional, un profil
economic al oraşului, apt să asigure un suport temeinic de dezvoltare urbană;



oportunităţi de cooperare complexă interurbană cu municipiul Constanţa şi de
relaţii parteneriale concertate în Zona Metropolitană Constanţa;



importante resurse de terenuri pentru dezvoltarea localităţilor;



existenţa unui important fond construit nou şi a unor oportunităţi excepţionale
de sporire a accesibilităţii în oraş şi dinspre oraş spre teritoriul regional, naţional
şi internaţional;



existenţa unor resurse naturale care asigură un semnificativ potenţial de iniţiere
şi dezvoltare a unei noi vocaţii turistice a oraşului;



multiculturalitate derivată din multietnie şi multiconfesionalitate.

În mod negativ, evoluţia teritoriului aferent oraşului este marcată de:


evoluţia accelerată de la „rural” la „urban”, fără pregătirea suficientă a unor
infrastructuri - suport (social, tehnic, economic, cultural);



traversarea mai multor etape de tranziţii şi crize politice şi/sau economice care
au produs transformări cu efecte negative greu de remediat;
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mişcarea variată a fondului uman, de la integrarea forţată a unor populaţii
nelocale (colonizările forţate pentru muncă la Canal sau pentru muncă în
agricultură din perioada de după război) până la fenomenul migratoriu actual
(local, zonal sau internaţional);



incapacitatea cronică a autorităţilor centrale şi locale in susţinerea valorificării
patrimoniului natural şi cultural local,



maturizarea lentă a spiritului antreprenorial al autorităţilor locale şi al populaţiei.

Sunt sesizabile o serie de oportunităţi de dezvoltare logică

după cum urmează:



realizarea prin activităţi şi accesări coodonate de fonduri la nivelul Zonei
Metropolitane Constanţa, a unor proiecte necesare dezvoltării oraşului Ovidiu;



interesul investiţional manifest pentru zonă, susţinut prin posibilităţi reale de
conexare multi-modală teritorială;



interesul naţional şi european pentru diversificarea şi dezvoltarea unor programe
de turism prin înţelegerea acestei activităţi ca un „catalizator” al valorificării
patrimoniului natural şi construit, dar şi ca o sursă de beneficii economice.


aplicarea „timidă” a unor măsuri de control al dezvoltării urbanistice, lasând loc
unor presiuni investiţionale neadecvate (transformarea localităţilor în aşezări de vacanţă
sau de weekend pentru cei interesaţi de turismul pe litoral, cu ignorarea abuzivă a unor
prescripţii privind logica ocupării şi utilizării terenurilor, configurarea spaţiilor) şi
promovării neselective a unor „mode şi modele” anticulturaleşi depersonalizante;

întârzierea protejării şi valorificării patrimoniului natural şi construit local, cu
prejudicierea rezistenţei resurselor şi pierderea caracterului identitar zonal.
Propunerile prezentului studiu conduc spre:


Pe palierul urbanistic: întocmirea foarte riguroasă a noului Plan Urbanistic
General, cuprinzând reglementări bine argumentate, adecvate, complementare
şi flexibile, la scara localităţii şi a teritoriului administrativ;



Pe palierul arhitectural-funcţional; indicarea sau sugerarea prin regulamentul
local aferent PUG a unor operaţiuni adecvate de omogenizare a fondului
construit şi de coerentizare a spaţiilor sau după caz, de reabilitare, cu materiale,
pe cât posibil, tradiţionale sau cu materiale contemporane bine alese,
temperarea oricăror acţiuni de demolare abuzivă urmată de reconstruire,
eliminarea pastişelor sau a modelelor importate neselectiv, studierea atentă a
inserţiilor, analizarea prealabilă a necesităţilor funcţionale şi eventuala atragere
de funcţiuni stimulatoare pentru valorificarea fondului construit, stimularea unor
activităţi care să „reînvie” utilizarea tipică a gospodăriilor locale, tratarea atentă a
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Potenţiale riscuri ale dezvoltării pot fi considerate:
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faţadelor, a spaţiilor libere şi a spaţiilor verzi publice şi private, dezvoltarea unor
areale omogene de interes comunal cu evidenţierea unui grad sporit de
reprezentativitate.


Pe palierul protecţiei legale a patrimoniului: propunerea de instituire şi
reglementarea a unei zone de protecţie şi valorificare a sitului arheologic clasat,
definirea şi delimitarea peisajelor, iniţierea demersurilor de reabilitare a
patrimoniului natural şi cultural existent prin toate mijloacele legale actuale;



Pe palierul mentalităţii: respingerea oricăror intervenţii care atentează la
menţinerea coerenţei şi continuităţii, crearea cadrului de educare a populaţiei în
menţinerea spiritului apartenenţei la comunitate şi la cadrul său fizic, crearea
condiţiilor de ocupare a populaţiei cu activităţi adecvate nevoilor actuale
iniţierea de evenimente culturale, sportive sau a unor târguri, cu caracter
repetabil care să stimuleze participarea comunităţii.

În mod concret:
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Pe palierele: urbanistic, arhitectural-funcţional şi de protecţie a patrimoniului
se recomandă:
- Abordarea strategică a dezvoltării oraşului în respectul păstrării scării sale,
al „resuscitării” valorii proprii, generate de aşezarea geografică, al
susţinerii multi-culturalităţii ca garant al continuităţii istorice, al
revitalizării patrimoniului construit; delimitarea sitului arheologic clasat şi
a zonei sale de protecţie şi prevederea măsurilor adecvate de valorificare
culturală, sugerarea unei ambianţe generale sau pe unităţi morfologice
(zone rezidenţiale cu standard definit, zone/nuclee centrale ale
localităţilor, areale industriale moderne, zone de acces, malul Lacului
Siutghiol, etc.), capabile să re-creeze o identitate distinctă în toate
localităţile componente ale oraşului;
- Valorificarea contextului teritorial prin îmbunătăţirea reţelelor şi
infrastructurilor de comunicaţii; se va acorda o mare atenţie marcării
acceselor în teritoriu: drumurilor, podurilor, căii ferate, transportului în
comun;
- Reglementarea construirii în intravilan bazată pe o definire multicriterială
a UTR-urilor (coroborarea caracteristicilor morfologice ale ţesutului urban,
a funcţionalităţii acestuia, a relaţiilor dintre intravilan şi extravilan, a
cerinţelor de conservare, protecţie şi revitalizare a patrimoniului natural şi
construit): definirea UTR-urilor va asocia omogenitatea morfologică cu
potenţialul funcţional, urmărind subordonarea acestei asocieri criteriului
primordial al dezvoltării durabile;
- Delimitarea intravilanului pe limitele cadastrale ale loturilor, limitând
transformările pentru înglobări de terenuri agricole (există în momentul
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actual rezerve suficiente de terenuri neutilizate care pot prelua necesităţi
de extindere a localităţilor pentru clădiri de locuinţe sau pentru servicii)

- Formularea de reglementări raţionale care să creeze un bun echilibru între
restricţii şi permisivităţi (detalieri privind funcţiuni admise/interzise,
structura „gospodăriilor”, morfologia ţesutului: parcelar, reţea stradală,
volume construite, spaţii libere, aşezarea construcţiilor, aspecte esteticearhitecturale (inclusiv sugestii privind volumetrii, elemente constructive
caracteristice, înălţimi, forme, materiale, culori, etc.), indicatori urbanistici
relevanţi (POT, CUT), protejarea şi valorificarea obiectivelor de patrimoniu;
se vor lua în considerare sugestiile formulate în cadrul prezentului studiu,
urmărind păstrarea, în cea mai mare măsură a parcelarului existent, bine
conservat, a ierarhizării reţelei stradale, a corelării adecvate a spaţiilor
lineare de tip stradă cu pieţe, piaţete, scuaruri, zone verzpentru
diversificarea percepţiei dinamicei, acceptarea unui regim modest de
înălţime a construcţiilor (P+1-4, cu eventuale accente studiate P+5-6 în
zonele de legătură cu Canalul şi spre accesul în municipiul Constanţa),
configurarea de nuclee centrale mai reprezentative, utilizarea unor
materiale de construcţie tradiţionale (cărămidă, lemn, piatră) şi a unor
finisări adecvate, evitarea arhitecturii montane şi a stridenţelor,
conservarea dominantei funcţionale de locuire, amenajări de pensiuni şi
spaţii de alimentaţie publică şi comerţ de dimensiuni moderate;
- Sugerarea unor demolări, înlocuiri de construcţii, amenajări de spaţii
publice, ”toaletări” sau amenajări de spaţii verzi cu vegetaţie adecvată
locală, operaţiuni urbanistice (inclusiv controlul atent al extinderilor de
intravilan, respectiv al construirii unor zone cu reşedinţe noi, cu standard
ridicat de confort şi/sau al unor zone de construcţii pentru tineri)); se
impune cu acuitate amenajarea urbanstică complexă a malului Lacului
Siutghiol ca unitate complexă de peisaj, analizarea constituirii şi marcării
unor trasee turistice care să valorifice elementele de interes vechi şi noi,
precizarea unei zonificări funcţionale logice şi bine corelate cu existentul,
evaluarea responsabilă a „nevoii” de construcţii noi pentru locuinţe
(inclusiv tipologia locuirii) sau pentru obiective de utilitate publică,
reevaluarea dimensiunilor intravilanului existent în raport cu evoluţia
populaţiei şi a dezvoltării economice preconizate; se va urmări
amplasarea judicioasă a oricăror ansambluri noi şi protejarea fondului
construit existent de riscurile naturale majore (tip inundaţii, alunecări de
teren);
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- Evitarea densificărilor prin construire în planul principal al loturilor (la
stradă), extinderile fiind recomandate în planul secundar, cu legări
funcţionale la construcţiile existente; evitarea de supraetajări sau
mansardări neadecvate ale construcţiilor existente.
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- Crearea posibilităţilor de autorizare directă prin reglementări
nuanţate, dar bine argumentate, consistente şi ferme, în zone cu
morfologie bine constituită, greu de modificat şi prin conştientizarea
rolului factorilor avizatori sau ai funcţionarilor însărcinaţi cu autorizarea
din administraţia locală (educare,pregătire continuă, motivare
financiară);
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- Stimularea, prin planificare strategică, a unor activităţi care să conducă
spre formarea unui mod de viaţă cu implicaţii favorabile asupra
valorificării tradiţiilor generate de multiculturalitate, spre ridicarea
standardului general de viaţă, spre crearea unui nou profil funcţional cu
accent pe activitate turistică, generatoare de beneficii culturale şi
materiale; caracterul de reglementare specific PUG-ului va impune
îmbogăţirea documentelor fundamentale (strategia de dezvoltare şi
Regulamentul Local de Urbanism) cu documente asociate (broşuri,
publicaţii locale, îndrumare, ghiduri) iniţiate de administraţia locală,
menite să expliciteze concepţia şi implementarea previziunilor şi regulilor
de edificare; conţinutul acestor documente va „ţinti” spre evidenţierea
unei specificităţi a dezvoltării bazată pe atu-uri create de cadrul spaţial,
dar şi de cultură şi istorie;
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- Corelarea tuturor intervenţiilor urbanistice cu posibilităţile materiale reale
ale comunităţii, prin construirea unei „scări” realiste a operaţiunilor şi
accentuarea demersurilor primăriei şi investitorilor pentru accesarea de
fonduri din programe europene adecvate; o viziune realistă a dezvoltării
va impune susţinerea, prin toate mijloacele (legale, materiale,
educaţionale) a iniţiativelor populaţiei şi va putea fi susţinută de o
planificare adecvată a programelor şi proiectelor de dezvoltare şi
practicarea unui larg sistem consultativ.


Pe palierul mentalităţii este utilă o bogată activitate culturală, capabilă de
stimulare a interesului pentru oraş, atât din interior spre exterior, cât şi invers;
„traducerea” acestei concepţii înseamnă o viziune antreprenorială a
administraţiei, care să stimuleze practicarea unor meserii adaptate la
tradiţii/vocaţii locale (pescuit, cultivarea legumelor, fructelor, florilor în
gospodării individuale, gastronomie cu specific local), dar şi la cerinţe
„suprateritoriale” (ex.: activitatea de turism), programe educaţionale pentru
populaţia cu un nivel mai scăzut de cultură, programe culturale care să reînvie
tradiţii etnice locale, promovarea sportului, susţinerea multi-culturalităţii
inclusiv cu antrenarea reprezentanţilor diasporei. Tranformarea atitudinii
„reactive” a administratiei intr'o atitudine „activa”
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II.1.8 CIRCULAȚIE ȘI TRANSPORTURI; DIAGNOSTIC DE
MOBILITATE
După cum s-a arătat la capitolul II.1.4, Ovidiu beneficiează de accesibilitate deosebită,
având acces direct la autostradă și un port fluvial de mărfuri (pe Canalul Poarta Albă –
Midia – Năvodari) - fiind situat la aprox.1/2 oră distanță de portul maritim Constanța, de
Gara Constanța și de aeroportul Mihail Kogălniceanu (vezi Fig. 7)

II.1.8.1 CIRCULAȚIA RUTIERĂ
S TRUCTURA

REŢELEI MAJ ORE DE CIRCULAŢIE

Reţeaua stradală majoră a oraşului Ovidiu este de tip cvasi-rectangular, compusă din
strazi cu două benzi de circulație ce debuşează in artera principală - DN2A
(str.Națională).

D RUMURI

CLASATE











A4 (centura autostrada Constanța) – cu traseul Ovidiu (DN2A) – Agigea (DN39) –
Portul RO-RO
DN 2A (E60) cu traseul Urziceni (DN2) – Slobozia – Țăndărei – Giurgeni – Vadu Oii
– Hârșova – Mihail Kogălniceanu – Ovidiu – Constanța; în Ovidiu poartă numele
de Strada Națională
DN 3C cu traseul DN3 – b-dul Aurel Vlaicu (DN3AC) – Ovidiu (DN2A); în Ovidiu
poartă numele de str.Portului
DN 22 (E87) cu traseul Rîmnicu Sărat (DN2) – Brăila – Măcin – Isaccea – Tulcea –
Babadag – DN 2A (Ovidiu) (traversare Dunăre cu bacul)
DJ228 cu traseul DN22C – Complex Nazarcea – DN2A
DJ228A (fost DC 87) cu traseul DN2A (actual: nod A4) – Ovidiu – Nazarcea –
Poarta Albă
DC 88 cu traseul Valu lui Traian - Poiana – Ovidiu cu traversare peste A4; în
Ovidiu se numește str.Poianei, în Poiana urmează traseul str.Cerealelor – Str.
Pinilor – str.Albatros – Str.Islaz
DC 89 cu traseul Palazu Mare (Constanța) DN2A – Poiana – Nisipari; în Poiana se
numește str.Albatros

POZIȚIA LIMIT ELOR ADM INISTRATIVE ÎN RA PORT CU REȚEA UA DE D RUM URI
NAȚIONALE
A4
Incepe de pe teritoriul orașului Ovidiu la intersecția cu DN 2A (Km.0+000) și iese din
limita administrativă la Km.4+420 st/dr – graniță cu municipiul Constanța
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Principalele căi rutiere (drumuri clasate) sunt:
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DN 2A
Limita administrativă este cuprinsă între



Km 193+570 st / Km 195+560 dr - cu comuna Lumina
Km 201+300 dr / Km 202+000 st cu municipiul Constanța (localitatea
componentă Palazu Mare)

DN 3C
Limita administrativă este situată la Km 7+000 st / dr - cu municipiul Constanța.
Drumul se termină pe teritoriul orașului Ovidiu la Km.11+300 (nod rutier cu A4, DN 2A,
DJ 228A).
DN 22
Limita administrativă este situată la Km 286+180 dr / Km 286+240 st - cu comuna
Lumina. Drumul se termină pe teritoriul orașului Ovidiu la Km.287+050 (intersecția cu
DN 2A).
LIMIT ELE INTRA VILAN U LUI EXIST ENT ÎN RA PO RT CU REȚEA UA DE DRU M URI
NAȚIONALE

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

A4
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Autostrada începe din intravilanul existent al orașului Ovidiu, la intersecția cu DN 2A
(Km.0+000) și iese din intravilan la Km.0+140 st/dr.
DN 2A (str.Națională)
Intravilanul existent este cuprins pe tronsoanele:




Stânga
o Km 194+675 st - Km 194+980 st
o Km 195+845 st - Km 195+925 st
o Km 196+205 st - Km 196+260 st
o Km 196+330 st - Km 199+200 st
o Km 201+800 st / Km 201+920 st
Dreapta:
o 195+560 dr - Km 201+300 dr

DN 3C (str.Portului)
Intravilanul existent este cuprins pe tronsoanele:




Stânga:
o Km 7+475 st - Km 7+600 st
o Km 8+300 st - Km 11+300 st (capăt – nod rutier A4)
Dreapta:
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Km 7+400 dr - Km 7+700 dr
Km 8+300 dr - Km 8+500 dr
Km 8+750 dr – 9+000 dr
Km 9+350 dr – km 9+750 dr
Km 10+070 dr - Km 11+300 dr (capăt – nod rutier A4)

DN 22
Drumul este integral în intravilan pe teritoriul orașului Ovidiu, respectiv de la Km
286+180 st / Km 286+240 dr până la Km.287+050 (intersecția cu DN 2A)
LIMIT ELE EXTRAVILANULUI EXIST ENT ÎN RA PORT CU REȚEA UA DE DRUM URI
NAȚIONALE
A4
Autostrada este situată în extravilan pe tronsonul Km.0+140 st/dr. – Km Km.4+420 st/dr
DN 2A (str.Națională)





Stânga
o Km 193+570 st - Km Km 194+675 st
o Km 194+980 st - Km 195+845 st
o Km 195+925 st - Km 196+205 st
o Km 196+260 st - Km 196+330 st
o Km 199+900 st / Km 201+800 st
o Km 199+900 st / Km 201+800 st
Dreapta:
o – (partea dreaptă este inclusă în intravilan pe toată lungimea teritoriului
administrativ)

DN 3C (str.Portului)
Soseaua este în extravilan pe tronsoanele:




Stânga
o Km 7+000 st - Km 7+475 st
o Km 7+600 st - Km 8+300 st
Dreapta:
o Km 7+000 dr - Km 7+400 dr
o - Km 7+700 dr - Km 8+300 dr

DN 22
Nu are tronsoane în extravilan
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Soseaua este situată în extravilan pe tronsoanele
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INTERSECȚII CU ALT E DRUM URI CLASIFICATE
A4





Km.0+000 st/dr – cu DN 2A (giratoriu)
Km.0+140 st./dr. (nod rutier) cu:
o DN 3C
o DJ 228A
Km.2+429 st./dr – supratraversare DC88 peste autostradă

DN 2A (STR.NAȚIONALĂ)



DN 3C

193+750 st – cu DJ 228
Km 196+220 dr – cu DN22 (intersectie complexă)
Km 197+600 st - cu A4 (giratoriu)
(ST R.PORTULUI)

Intravilanul existent este cuprins pe tronsoanele:
 Km 10+200 dr – cu DC 88
 Km 11+300 (capăt) - cu A4 (nod rutier)
DN 22

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Km.287+050 (capat) - intersecția cu DN 2A
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LUCRĂRI D E A RTA
A4




Km.0+140 - Nod rutier
Km.2+429 - subtraversare DC88
Podete la km.2+600, 3+500, 4+420

DN 2A (STR.NAȚIONALĂ)




Km 194+060 – pasaj inferior cu CF (DN subtraversează CF Dorobanțu-Cap Midia)
Km 196+930 – pod peste Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari
Km 199+900 - pasaj inferior cu CF (DN subtraversează CF Palas-SiutghiolNăvodari)
DN 3C (ST R.PORTULUI)
 Km 8+300 - podet
DN 22
Fără lucrări de artă
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JUDEȚENE

D J 228




Se desfășoară între:
o DN22C - Nazarcea (comuna Poarta Albă) – Km.0+000
o DN2A (Ovidiu) A fost reabilitat în cadrul unui proiect finanțat prin POR Axa 2, în perioada 2009-2012. S-a
urmarit ca profilul transversal sa aiba platforma de 9.00 m astfel: parte carosabila: 2 x
3.50 m, cu acostamente de 2 x 1.00 m.

D J 228A



Se desfășoară între:
o comuna Poarta Albă
o Nod complex A4-DN3C-DN2A (Ovidiu) –km.14+500 (cf.proiect reabilitare)
A fost reabilitat în cadrul unui proiect finanțat prin POR Axa 1 în perioada 2013-2015

C IRCULAȚIA

LOCALĂ

CATEGORIE
DRUM
Drum comunal
Drum vicinal
Străzi
TOTAL

NUMĂR
128
128

DRUMURI
-total km5,5
6
104
115,5

TROTUARE
-total km150
150

ALEI PIETONALE
-total km3,20
3,2

PARCARI
-nr. locuri120
120

Tabelul 13 Trama stradală locală40

Potrivit Strategiei de dezvoltare a orașului Ovidiu 2016-2020, starea tehnică a drumurilor
în intravilanul existent din localitatea Ovidiu este bună, 95% din drumuri fiind asfaltate.
Practic, cea mai mare parte din drumurile din zona urbană este modernizată (o parte
prin POR Axa 1 în perioada 2011-2014).
În localitatea Poiana, drumurile laterale, în lungime de 15 km, sunt doar pietruite și se
încadrează în categoria de trafic usor. Modernizarea urmează a se corela cu execuția
infrastructurii de apă-canal programată pentru perioada 2014-2020.
În trupurile satului Culmea drumurile sunt, în majoritate pietruite.
Sunt amenajate trotuare pe o lungime de 150 km.
Acostamentele sunt în marea majoritate realizate în intravilan, din asfalt și pavele din
beton diferite culori.
Sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent drumurilor este realizat cu rigole
din dale de beton și pereu de piatră. În zona de sud, centrală și de nord a localitătii

40

sursa: Biroul Urbanism, Primăria Ovidiu, în Strategia 2016-2020
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Ovidiu există canale colectoare de preluare a apelor meteorice deschise, în zona centrală
mai existând un canal colector de apă pluvială închis pe o lungime de 200m. În aceste
condiții, se realizează un drenaj corespunzător al apelor pluviale și prin urmare starea
drumurilor este menținută la parametrii proiectați de funcționare.
Lungime drumuri (km)
Categorie drum

Drum comunal
Drum vicinal
Străzi
TOTAL

Total (km),
din care:

Drumuri
asfaltate

Drumuri de
pamant

5,5
6,0
104,0
115,5

5,5
6,0
38,0
49,5

-

Drumuri
reabilitate /
modernizate in
perioada 2008-2015
5,5
6,0
38,0
49,5

Tabelul 14 Detalierea structurii rețelei rutiere locale41

II.1.8.2 CIRCULAȚIA LENTĂ
Circulația pietonală este relativ deficitară în afara străzii Naționale, trotuarele fiind
înguste și adesea prost pavate.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Se semnalează un număr mare de accidente în care sunt implicați pietoni în zona
str.Naționale, mai ales în zona de nord (nodul rutier cu A4).
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Pentru circulația bicicliștilor nu există facilități.
Pentru circulația persoanelor cu dificultăți de deplasare sunt facilități insuficiente (în
general doar în zonele modernizate în ultimii ani).

II.1.8.3 TRANSPORTUL PUBLIC
În orașul Ovidiu nu există transport public local.
Transportul de persoane se face potrivit Programului de Transport Județean. cu mijloace
de transport de tip microbuz aparținând unor firme particulare licențiate (Trans Evren,
Trace Trans Corporation etc) prin curse regulate efectuate între Constanța și Ovidiu, dar
și pe alte trasee care includ orașul Ovidiu, precum: Constanța-Năvodari, MedgidiaConstanţa, Constanța – Nazarcea – Liceul Poarta Albă, Constanța – Lumina, ConstanțaM.Kogălniceanu. Există și o linie Poiana – Constanța.
Transportul de persoane în prezent se desfaşoară pe str.Națională (DN2A).
Nu exista transport în comun care să lege cartierele oraşului Ovidiu. Deasemenea
lipseste legatura firesca de transport in comun ce ar trebui sa lege portul, zona

41

sursa: Biroul ADPP, Primăria Ovidiu, în Strategia 2016-2020
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industrială de cartierele rezidenţiale sau o legătură a Academiei de Fotbal de centrul
oraşului.

II.1.8.4 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
În Ovidiu se înregistrează un număr semnificativ de accidente, fie că este vorba de
coliziuni între vehicule, fie că sunt implicați și pietoni, zona din Ovidiu din șoseau
Națională din apropierea giratoriului cu autostrada A4 fiind subliniat în PMUD Constanța
la ambele categorii de accidente.

II.1.8.5 CIRCULAȚIA FEROVIARĂ





Linia 817/ Dorobatu- Năvodari, cu următoarele caracteristici:
o Traversează teritoriul administrativ al orașului Ovidiu. în partea de nord
o Este o linie neinteroperabilă, utilizată pentru transportul de marfă
o Linie simplă, neelectrificată
o Între pozițiile kilometrice km 10+275 - km 16+810, pe intervalul CF intre
statiile Nazarcea-Lumina,
o limita zonei CF, atât pe partea stângă, cât si pe partea dreaptă variază
intre 12m si 20m (distanta masurata din axul liniei CF)
o Există o trecere la nivel la km.12+608, semnalizată IR (punct de conflict)
o Există lucrări de artă după cum urmează:
•
Podețe la km.11+532, 12+093, 16_494
•
Pod la km.14+845, cu lumina de 5,0m și lungime de 20,64m
•
Pod/ pasaj inferior peste DN 2A la km.16+783, cu deschiderea
de 42,0m și lungime de 42,50m
Linia 818/ Palas – Năvodari cu următoarele caracteristici:
o Traversează teritoriul orașului Ovidiu prin partea estică, pe direcție nordsud, cu un traseu sinuos
o Traseu situat în cea mai mare parte prin intravilan, taie în două localitatea
Ovidiu, fiind situată la nivel, la distanță foarte mică de locuințe
(disfuncționalitate majoră)
o Este utilizată pentru transportul de marfă (disfuncționalitate: nu
deserveste si traficul de călători desi, trecând prin mijlocul localității ar
putea fi utilizat pentru transportul navetiștilor către Constanța sau zona
industrială Lumina)
o Linie simplă, neelectrificată
o Linie neinteroperabilă închiriată de SC Grup Feroviar Român
o Între pozițiile kilometrice km.8+860 la km 16+810, pe intervalul CF intre
stațiile Constanța Mărfuri- Siutghiol,
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Pe unitatea administrativ teritoriala a orasului Ovidiu sunt situate urmatoarele obiective
feroviare:
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o Există două treceri la nivel, la pozițiile kilometrice 11+300 și 12+450
(puncte de conflict), amenajate cu dale de beton și semnalizate IR
o limita zonei CF variaza, pe partea stanga intre 10m si 30m, iar pe partea
dreapta intre 15m si 25m.
o Pozițiile kilometrice ale lucrărilor de artă:
•
Podețe la km.9+671, 9+883, 10+307, 11+584, 13+179
•
Pod/ pasaj inferior la km.11+021 peste DN2A cu deschidere de
44,0m și lungime de 48,40m
•
Pod la km.13+760 peste Canalul Poarta Albă – Midia –
Năvodari, cu deschidere de 285,0m și lungimea de 292,50m

II.1.8.6 CIRCULAȚIA NAVALĂ
Unitatea administrativ teritoriala Ovidiu este traversată de Canalul Poarta Albă – Midia –
Năvodari.
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Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari face legătura acvatoriului portului maritim Midia
și al celui al portului Luminița din Lacul Tașaul (Năvodari) cu Canalul Dunăre – Marea
Neagră, în zona localității Poarta Albă. El a fost deschis navigației la 26 octombrie 1987.
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Are o lungime de 31,2 km și este situat între Portul Midia, km 0 al canalului, și confluența
cu Canalul Dunăre-Marea Neagră la km 36 al acestuia, în dreptul localității Poarta Albă.
La km 3 are o bifurcație (cu o lungime de 5,5 km) ce face legătura cu Portul Luminița.
Atât porturile Luminița și Ovidiu sunt parte integrantă a canalului.
Pe canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari (PAMN) este permisă navigația pentru:
a)



b)



c)

convoi de nave:
lungimea maxima = 120 m;
latimea maxima = 11,5 m;
pescajul maxim = 3,8 m;
nave fluviale si maritime care navigheaza independent:
lungimea maxima = 110 m;
latimea maxima = 11,5 m;
pescajul maxim = 3,8 m;
înaltimea maxima de la linia de plutire pâna la cel mai înalt punct al navei va fi de
12,5 m atât pentru situatia prevazuta la lit. a), cât si pentru cea prevazuta la lit.
b).
d) navigatia navelor cu vele si a plutelor este interzisă
Pe raza orașului Ovidiu este amplasată, la 11,5 km față de portul Midia, o ecluză. Ecluza
Ovidiu are o lungime de 145m, o lățime de 12,5m și o adîncime de 4,25m. Timpul de
ecluzare este de cca.7 min.
Portul este situat lângă ecluza Ovidiu, la km 11 față de portul Midia.
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Traficul anual maxim este de 2.000.000 to.
Lungimea danelor este de 450 m.
Portul este echipat pentru a opera cu materiale de construcţie.
Agenţii diferitelor încărcături operate în port trebuie supervizaţi de Administraţia
Canalului.
Probleme de semnalat în relația canalului Poarta Albă – Midia – Năvodari cu dezvoltarea
urbanistică a orașului Ovidiu:





Regulamentul Canalului face dificilă exploatarea în scop turistic.
Prevederile legale rigide (zona de siguranță de 10,0 m care este practic zonă de
excludere) nu permit amenajarea malurilor în scop turistic (promenade,
vegetație etc).
Portul este echipat pentru o singură utilizare, ceea ce ii reduce eficiența
economică.

II.1.8.7 CIRCULAȚIA AERIANĂ

zonă din perimetrul sau din vecinătatea unui aerodrom/heliport, indiferent de proprietar, instituită cu
scopul de a limita înălţimea obstacolelor şi de a preveni efectele negative de orice natură, directe şi/sau
indirecte, asupra operării avioanelor/elicopterelor şi ansamblului activităţilor aeronautice în interesul
siguranţei zborului şi securităţii aeronautice

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu se află situat la distanță redusă de Orașul
Ovidiu (vezi cap.II.1.4.3 punctul Legături aeriene), determinând servituți aeronautice
civile asupra teritoriului orașului, stabilite potrivit reglementării RACR-ZSAC, ediția
1/201542 (cu modificările ulterioare).
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Pe teritoriul orașului Ovidiu sunt instituite zone de servituți aeronautice civile, după
cum urmează:
a.
b.
c.

42

Suprafețe de protecție43 aeronautică;
Zone de protecție44 aeronautică ;
Zone de siguranță45 aeronautică;

Aprobată cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr.735/2015

43

suprafață ce include un mijloc CNS sau meteorologic, delimitată conform anexei nr. 2 la Reglementare,
în interiorul căreia amplasarea obiectivului/ obiectivelor, indiferent de înălțime, poate influența parametrii
nominali de funcționare și performanțele operaționale ale mijloacelor CNS sau meteorologice
44

zonă ce include un mijloc CNS sau meteorologic, delimitată conform anexei nr. 2 la Reglementare, și în
interiorul căreia amplasarea obiectivului/ obiectivelor, în special în cazurile în care este penetrat volumul
de spațiu protejat, determinat conform anexei nr. 2 (la Reglementare) pct. 4 și 5, poate influența
parametrii nominali de funcționare și performanțele operaționale ale mijloacelor CNS sau meteorologice
45
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Z ONE
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DE REFERINȚĂ PEN TRU IDENTIFICAREA AM PLASAMENTELOR AFLATE SUB

INCIDENȚA SERVITUȚILOR AERONAU TICE CIVILE

Corelat cu zonele de siguranță din vecinătatea aeroportului se consideră zonele de
referință, instituite pentru facilitarea identificării de către autoritățile administrației
publice locale a amplasamentelor aflate sub incidența servituților aeronautice civile și a
înălțimilor peste care obstacolele corespondente trebuie evaluate și avizate de AACR
(vezi schema din Fig. 33 și planșele de Reglementări urbanistice din PUG).
Pe teritoriul orașului Ovidiu au fost identificate următoarele zone de referință:
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1)
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2)

3)

Zona I, cu următoarele caracteristici generale:
a. Suprafaţă trapezoidală înclinată (la fiecare capăt al pistei, în prelungirea
axului);
b. Baza mică a trapezului coincide cu marginea benzii pistei – cotă +107,6 m
față de nivelul mării46;
c. Simetrică faţă de prelungirea axului pistei;
d. Evazare spre exterior: 15°;
e. extindere/distanţă orizontală de la capătul benzii pistei, pe direcţia axului
pistei: 8.500 m până la 15.000 m, în funcţie de categoria operaţiunilor de
apropiere la aterizare;
f. înălţimea bazei mari a trapezului la 8.500 m: +137,6 m față de nivelul
mării47 (panta 1:285 de la marginea benzii pistei, spre exterior);
g. pentru înălţimi în sectorul 8.500 m 15.000 m: pantă 1:50 de la cota de
+137,6 m48 față de nivelul mării;
h. pentru înălţimi în sectorul 8.500 m 15.000 m: pantă 1:50 de la cota de
+137,6 m49 față de nivelul mării.
Zona III, cu următoarele caracteristici generale:
a. Suprafaţă orizontală care începe de la extremitatea Zonei II şi din care se
exclude Zona I;
b. extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice
direcţie: 8.500 m (exclusiv Zona I şi Zona II);
c. înălţimea suprafeţei: +137,6 m50 față de nivelul mării.
Zona IV, cu următoarele caracteristici generale:
a. Suprafaţă conică, începând de la extremitatea Zonei III şi din care se
exclude sectorul Zonei I de la 8.500 m la 15.000 m, după caz;
b. extindere/distanţă orizontală: în orice direcţie, până la limita CTR (zona de
control)/ TMA (regiune terminală de control);

46

Cota 0,0 a aerodromului

47

+30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m

48

De la cota +30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m

49

De la cota +30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m

50

+30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m
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c. interesează obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari decât cota
+152,6 m51 față de nivelul mării.

echipament/sistem amplasat la sol, utilizat pentru furnizarea serviciilor de comunicații (COM), navigație
(NAV) sau supraveghere (SUR);

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Cota 0,0 m a aerodromului la care se raportează zonele de referință este +107,6 m față
de nivelul mării.
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Fig. 33 Zone de referinţă pentru amplasamentele obiectivelor care necesită avizul de specialitate al AACR 52

M IJLOACE CNS 53 AMPLASATE PE RAZA OR AȘULUI O VIDIU SAU A CĂROR
SUPRAFAȚĂ / ZONĂ DE PROTECȚIE AFECTEAZĂ TERITORIUL O RAȘULUI O VIDIU
Este instituită suprafață de protecție aeronautică suprafața ce include mijlocul CNS
DVOR/DME. DVOR/DME constituie Trupul T31.
Sunt instituite zone de protecție aeronautică aferente următoarelor mijloace CNS:
a.
b.

DVOR/DME (CNS situat pe raza orașului – Trup T31)
ILS_LOC (situat în perimetrul aeroportului, în afara teritoriului administrativ
al orașului)

51

+45,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m

52

extras din RACR-ZSAC, ediția 1/2015

53
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c.
d.
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ILS_GP (situat în perimetrul aeroportului, în afara teritoriului administrativ al
orașului)
MSSR-Mode S MK (situat în perimetrul aeroportului, în afara teritoriului
administrativ al orașului)

Zonele de referință precum și suprafața de protecție aferentă DVOR/DME și zonele de
protecție aferente DVOR/DME, ILS_LOC, ILS_GP și MSSR-Mode S MK sunt marcate pe
planșele de reglementări urbanistice din PUG.

II.1.9 ORGANIZARE FUNCȚIONALĂ EXISTENTĂ: INTRAVILAN,
ZONIFICARE, BILANȚ
II.1.9.1 OBSERVATII GENERALE
Sub aspect funcţional, caracterul dominant al aşezărilor componente ale oraşului Ovidiu
este cel rezidenţial.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

În ceea ce priveşte localitatea Ovidiu, aceasta a fost constituită pe cariera de piatră
pentru construcţii (calcar şi dolomită), extracţia fiind principala activitate industrială a
zonei. Odată cu construirea Canalului Poarta Albă – Midia – Năvodari şi a hotelurilor din
staţiunea Mamaia, extracţia pietrei s-a consolidat ca principală activitate a zonei.
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Înainte de 1990, ponderea activităţilor industriale cu profil variat (prefabricate din
beton, cariere de piatră, conserve din legume şi fructe, ferme de prelucrarea aviei de
producere a nutreţurilor, caşi o mare termocentrală) a fost foarte importantă. După
1990 s–a produs un colaps al unor activităţi s-au produs restructurări sau au apărut
activităţi noi. Au rămas în activitate: exploataţiile de carieră, susţinute şi de Portul Ovidiu
la Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari (cu încărcare de balast şi nisip), fabricaţia de
conserve şi de confecţii, baze de aprovizionare generale pentru sectorul agricol şi cu
piese aferente, depozitări. Vecinătatea lacului Siutghiol şi relativa apropiere de
municipiul Constanţa, respectiv de litoralul Mării Negre, traversarea de către centura
ocolitoare a Constanţei, accesul facil la aeroportul internaţional Mihail Kogălniceanu şi
existenţa Portului Ovidiu la Canal sporesc interesul pentru investiţiile de toate tipurile,
inclusiv în turism.

II.1.9.2 INTRAVILAN
Din suprafata teritoriului administrativ de 8.398 ha intravilanul existent ocupă
1.072,03 ha.
Corpurile principale de intravilan sunt : trup OVIDIU si trup POIANA la care se adauga
cele doua trupuri ale satului Culmea (fostele colonii Culmea și Nazarcea). Acestora li se
adaugă trupurile izolate aprobate prin PUG96 si corpurile constituite prin PUZ-urile
aprobate ulterior.
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II.1.9.3 ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ
In mare, orașul Ovidiu are doar doua mari zone funcționale: zona de locuit și zona
industrială.
Zona de locuit include un nucleu de zona centrală, dezvoltat linear de-a lungul DN2A
(str.Națională).
In rest, exista dotări de interes public și activități terțiare diseminate, dar cu o
concentrare superioară în zona DN 2A
Zona de locuit: In marea majoritate locuirea este de tip individual, In zona centrală a
orașului sunt mici inserții de locuințe colective cu maxim 4 etaje.
Zona industrială: este concentrată în general în partea de nord a orașului Ovidiu, cu
excepția câtorva implanturi de dată recentă.
In privința zonei de gospodărie comunală se evidențiază depozitul ecologic de deșeuri
face parte din sistemul de management integrat al deșeurilor la nivelul județului
Constanța.
Pe teritoriul orașului Ovidiu există terenuri cu destinație specială, evidențiate pe planuri.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

In sate domină funcțiunea de locuire.
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II.1.9.4 BILANȚ TERITORIAL EXISTENT
FUNCTIUNE
LOCUIRE, din care:
LOCUINTE INDIVIDUALE SI
COLECTIVE MICI si functiuni
complementare
LOCUINTE COLECTIVE si functiuni
complementare

INSTITUȚII si SERVICII din care:
ZONA CENTRALA
SANATATE (dispersate)
EDUCATIE (dispersate)
CULTE (dispersate)
ALTE DOTARI DE INTERES PUBLIC SI
SERVICII (dispersate)

ZONA VERDE din care:
PARCURI/ SCUARURI
SPORT/ AGREMENT
ALTE SPATII VERZI
TEREN FORESTIER

ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE,
DEPOZITARE, din care:

MEMORIU GENERAL

Suprafața
(ha)

POIANA
%

Suprafața
(ha)

CULMEA

%

Suprafața
(ha)

TRUPURI

%

Suprafața
(ha)

%

TOTAL
Suprafața
(ha)

%

221,27

31,90

72,42

57,93

16,31

32,12

2,88

1,42

312,88

29,19

212,69

30,66

72,42

57,93

15,07

29,67

2,88

1,42

303,05

28,27

8,58

1,24

0,00

0,00

1,24

2,45

0,00

9,83

0,92

24,79

3,57

0,97

0,77

2,54

5,00

0,62

0,31

2,70

0,00
1,26
1,55
0,32

0,00
0,18
0,22
0,05

0,00
0,00
0,56
0,12

0,00
0,00
0,45
0,10

0,00
0,00
1,08
0,45

0,00
0,00
2,12
0,89

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

28,92
0,00
1,26
3,19
0,89

21,66

3,12

0,28

0,23

1,01

1,99

0,62

0,31

23,57

2,20

22,02

3,17

0,00

0,00

0,00

0,00

2,56

1,26

2,29

1,77
10,43
6,92

0,26
1,50
1,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2,56
0,00

0,00
1,26
0,00

2,90

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,58
1,77
12,99
6,92
2,90

137,01

19,75

32,24

25,79

20,35

40,07

44,33

21,88

233,93

21,82

85

0,00
0,12
0,30
0,08

0,17
1,21
0,65
0,27
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OVIDIU
FUNCTIUNE
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PRODUCTIE INDUSTRIALĂ/
DEPOZITARE
PRODUCȚIE AGROINDUSTRIALĂ
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GOSPODĂRIE COMUNALĂ,
ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ
din care:
CIMITIR
GOSPODARIE COMUNALA

CAI DE COMUNICAȚIE din care:
CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
CAI DE COMUNICATIE FEROVIARA
ACTIVITATI PORTUARE

TERENURI CU DESTINATIE
SPECIALA din care:
CAI DE COMUNICATIE AERIANA
TDS MApN

TERENURI NEUTILIZATE/
ABANDONATE
TERENURI AGRIGOLE
TOTAL

Suprafața
(ha)

POIANA
%

Suprafața
(ha)

CULMEA

%

Suprafața
(ha)

TRUPURI

%

Suprafața
(ha)

%

TOTAL
Suprafața
(ha)

%

131,69

18,99

1,53

1,22

10,76

21,19

23,94

11,81

167,92

15,66

5,32

0,77

30,71

24,57

9,59

18,88

20,39

10,06

66,01

6,16

10,25

1,48

0,61

0,49

0,00

0,00

38,76

19,13

49,62

4,63

6,25
4,00

0,90
0,58

0,38
0,23

0,30
0,18

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
38,76

0,00
19,13

0,62
4,01

98,53

14,21

13,30

10,64

4,93

9,71

0,00

0,00

70,58
9,63
18,32

10,18
1,39
2,64

13,30
0,00
0,00

10,64
0,00
0,00

4,93
0,00
0,00

9,71
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6,63
42,99
116,75
88,80
9,63
18,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,07

15,33

31,07

2,90

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,92
30,15

0,45
14,88

0,92
30,15

0,09
2,81

117,93

17,00

2,75

2,20

6,65

13,10

20,76

10,25

148,09

13,81

61,65 30,42
202,63 100,00

126,20
1072,03

11,77
100,00

61,81
8,91
693,62 100,00

2,74
2,19
125,01 100,00

0,00
50,77 100,00

Tabelul 15 Bilanț teritorial existent
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II.1.10
II.1.10.1

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

ZONE DE RISCURI NATURALE
RISCUL SEISMIC

Teritoriul orașului Ovidiu se înscrie, conform Normativului P100 – 1/2013, în zona cu
accelerația terenului pentru proiectare ag = 0.20g pentru cutremure având intervalul
mediu de recurență (al magnitudinii) IMR = 225 ani. Pentru perioadele de colț se va
considera Tc = 0.7 sec.
În sectiunea V din PATN – Zone de risc, OVIDIU este înscrisă în Anexa 3 - UNITĂŢI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE URBANE amplasate în zone pentru care intensitatea
seismicã, echivalatã pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismicã a teritoriului
României, este minimum VII (exprimată în grade MSK) – la poz.58.

II.1.10.2

RISCUL DE INUNDAȚII

Riscul la inundații este foarte redus.
Pe malurile coborâte ale lacului Siutghiol se manifestă fenomene de inundare în timpul
furtunilor violente.

Pe traseele văilor se pot manifesta fenomene de curgeri torențiale la ploile abundente.

II.1.10.3

RISCURI DE DESTABILIZARE

Potrivit studiului geotehnic de fundamentare, în orașul Ovidiu, zone cu risc de
instabilitate sunt


Zonele de versant:
o pe versanții Canalului,
o pe malurile abrupte ale lacului Siutghiol
o versanții haldelor de pământ rezultat de la construcția Canalului.

Zonele de versant, care au fost încadrate ca zone cu risc mediu-mare până la foarte mare
sunt zone improprii amplasării construcțiilor, potrivit studiului geotehnic de
fundamentare.



Zonele de umpluturi antropice
zona de depozite loessoide grupa A, suprapusă peste terasa de abraziune
maritimă

Aceste două categorii sunt terenuri bune de construit cu amenajări speciale.
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De asemenea există zone de băltiri în zone depresionare, datorită tasării loessului sau
depozitării de material.
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De asemenea pot apare riscuri de instabilitate datorită fenomenelor erozionale
pe văile cursurilor de apă temporară.

II.1.11
II.1.11.1

ECHIPAREA EDILITARA
GOSPODĂRIREA APELOR

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Pe raza orașului Ovidiu există, potrivit adresei nr.3069/15.12.2015 emisă de ANIF-Filiala
de îmbunătățiri funciare Dobrogea, amenajări hidroameliorative funcționale, care se
propun a se menține, după cum urmează:
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Nr.crt.

Denumire lucrare

I
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
B
1
2
II
1
2
3
4
5

Canale
Irigații
Canal aducțiune CA1 Galeșu
Canal distribuție CDI-2 Galeșu
Canal aducțiune CA2 Galeșu
Canal distribuție CDI-1 Galeșu
Canal distribuție Cds 3 Galeșu
Canal distribuție Cds 4 Galeșu
Canal distribuție CDI-3 Galeșu
Canal distribuție CDI-4 Galeșu
Canal distribuție CS4 Galeșu
Canal distribuție CS4-1 Galeșu
Canal distribuție CS4-2 Galeșu
Canal distribuție CDI-2 Galeșu
Canal distribuție Cs10 Galeșu
Canal distribuție Cs8 Galeșu
Desecare
Canal colector CC1
Canal colector CC2
Stații de pompare
SRP1 Galeșu - ANIF
SRP1 Poiana – OUAI Poiana
SPP1 Ovidiu – OUAI Calatis Ovidiu
SPP2 Ovidiu – OUAI Poiana
SRP1 Ovidiu – ANIF

Zona de
protecție
–m -

Lațime drumuri
de exploatare
–m-

2,5
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2x4,0
4,0
2x4,0
4,0

2,5
2,5

4,0
4,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

-

Suprafața
împrejmuită

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

840

168

Tabelul 16 Lucrări de îmbunătățiri funciare

Infrastructura de irigații a fost predată parțial organizațiilor utilizatorilor de apă.
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II.1.11.2
A LIMENTAREA
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ALIMENTAREA CU APA ȘI CANALIZAREA
CU APA

L OCALITATEA O VIDIU :

SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA

Sistemul de alimentare cu apa al localitatii Ovidiu face parte din sistemul interconectat
“Litoral” si este alcatuit din:
A.
B.
C.
D.

Sursa de apa : - sursa subterană Caragea Dermen
Complex de tratare, stocare, pompare Cota 20 Ovidiu
Conducte de aductiune
Retelele de distributie

Operatorul zonal este S.C. RAJA S.A. Constanța
SURSA D E APA

Sursa se desfasoara pe o suprafata de 21 ha, zona fiind imprejmuita cu placi din beton si
plasa de sarma ghimpata prinsa pe stalpi din beton.
Puturile sunt echipate cu cabine executate din caramida si beton armat, avand o camera
subterana in care se afla instalatia hidraulica si o camera supraterana in care se afla
motorul si instalatia electrica. Cabinele sunt inchise cu usi si grilaje metalice.
Pentru exploatarea si intretinerea in bune conditii a sursei, in incinta acesteia sunt
construite: un pavilion de exploatare (dotat cu doua camere de serviciu, si o statie de
clorinare), doua posturi de transformare, magazie de clor, cabina corpului de paza si alei
betonate pentru accesul la puturi.
Apa captata de la sursa este pompata catre:
• complexele de inmagazinare pompare Calarasi (Dn 900, Dn 500, Dn 400,
Dn 800 ) – atat pentru suplimentarea consumului de apa al municipiului
Constanta, cat si pentru alimentarea cu apa a cartierului Palazu Mare;
• complex Cota 20 Ovidiu (Dn 400 Ol, Dn 450 F, Dn 400 Azbo – alimentarea
localitatilor Mihail Kogalniceanu, zona Culme din localitatea Ovidiu,
Poiana) via complex Navodari (Dn 600 OL) (exista posibilitatea alimentarii
localitatilor Lumina, Navodari, Corbu);
• orasul Ovidiu – direct din conductele de aductiune Dn 400 Ol, Dn 450 F,
Dn 400 Azbo, clorarea facandu-se in cadrul sursei Caragea Dermen;
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Sursa Caragea Dermen, situata pe partea dreapta a drumului national DN 2A – E60, intre
localitatile Constanta si Ovidiu, la cca. 0,2 km de cartierul Palazu Mare, este reprezentata
printr-o captare formata din 18 puturi forate, cu adancime medie intre 35-90 m. Are o
capacitate de 2.802 mc/h (778 l/s). Puturile sunt echipate cu electropompe, cu debite
cuprinse intre 90-504 mc/h, inaltimi de pompare 70 mCA.
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Apa este clorata prin intermediul unei statii de clorare, amplasata in incinta sursei. Doza
de clor introdusa in apa este stabilita conform SR 1342/91. Modernizarea sursei s-a
realizat recent in cadrul programului M.U.D.P.II.
STAȚII DE POMPARE
Complexul de tratare - inmagazinare – pompare Cota 20 Ovidiu este situat in nordul
localitatii, pe partea dreapta a drumului national DN 22. In cadrul acestui complex sunt 2
statii de pompare.
In prezent, din complexul Cota 20 Ovidiu, apa este pompata prin intermediul statiei SP1
spre zona de blocuri - Mihail Kogalniceanu, precum si in zona Culmea.
In cadrul complexului au functionat 2 statii de pompare. In prezent functioneaza numai
SP 1, amplasata in fata rezervoarelor 2 x 2500 mc.
Statia de pompare supraterana SP2 este amplasata in fata rezervorului 1 x 500 mc, care
este dezafectat și nu funcționează. Electropompele aferente statiei de pompare SP2,
asigurau alimentarea localitatii Lumina prin conducta Dn 200.
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In incinta complexului pe langa statiile de pompare si rezervoare exista: camera
masinisti, atelier mecanic si electric, garaj, magazie materiale, pavilionul tehnologic si 3
posturi de transformare. Pentru accesul la punctele de exploatare s-au executat alei
betonate. Cladirile destinate masinistilor si atelierelor sunt dotate cu grupuri sanitare.

90

TRATA REA APEI
Apa inmagazinata in cadrul complexului este clorinata cu clor gazos in concentratie de
0,4 – 0,5 mg/l prin injectia dozei de clor direct in rezervoare.
Statia de clorinare este amplasata in vecinatatea statiei de pompare SP 2 si este echipata
cu doua aparate de clorinare tip „Craiova”.
Din analiza datelor istorice, pentru statia de tratare a apei, nu s-au inregistrat avarii
cauzate de inundatii.
AD UCT IUNI
In prezent sistemul sistemul zonal de alimentare cu apa Ovidiu este alimentat direct din
sursa Caragea Dermen, prin intermediul a trei conducte de aductiune: Dn 400 OL, Dn
450 F, Dn 400 Azbo, lungimea totala a conductelor de aductiune este de 20,7 km.
Clorarea se face in cadrul sursei.
AN PUNERE IN DIAMETRU
FUNCTIUNE
(MM)
Caragea Dermen Cota 20 Ovidiu
1965
400
Caragea Dermen Cota 20 Ovidiu
1954
450
Caragea Dermen Cota 20 Ovidiu
1970
400
DE LA

LA

MATERIAL
OL
F
Premo

LUNGIME
(KM)
6,9
6,9
6,9

Tabelul 17 Aducțiuni în Ovidiu
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RETELE D E D ISTRIBUTI E, REZERVOA RE SI SIS TEM SCADA
Complexul Cota 20 Ovidiu
Complexul Cota 20 Ovidiu dispune de o capacitate de inmagazinare de 5.500 mc prin
exploatarea a 3 rezervoare, tip semiingropat, cu sectiune circulara, astfel:
-

2 rezervoare cu capacitatea de 2.500 mc, tip semiingropat, circulare, din
beton armat;
1 rezervor cu capacitatea de 500 mc tip semiingropat, circulare, din
beton armat;

Rezervoarele 2 x 2500 inmagazineaza debitul pompat prin intermediul conductelor Dn
400 OL, Dn 450 F Caragea Dermen, admisia apei in rezervoare facandu-se si prin
conducta Dn 600 OL.
Rezervorul 1 x 500 mc inmagazineaza debitul pompat prin intermediul conductei Dn 400
azbo Caragea Dermen. In prezent este dezafectat.

Exista posibilitatea ca in complex sa se inmagazineze in amestec o parte din apa captata
din sursa “Galesu” (avand ca intermediar complexul de tratare – inmagazinare pompare Palas prin Dn 1,000 mm Premo Palas Navodari) si o parte din apa captata din
sursa “Caragea Dermen”, prin intermediul conductelor: Dn 400 mm OL, Dn 450 mm F,
Dn 400 mm Azb.
Reteaua de distributie
Reteaua de distributie a localitatii Ovidiu are o lungime de 44,8 km.
Configuratia actuala a retelelor de aductiune si distributie, este prezentata in tabelul
urmator:
RETELE DE DISTRIBUTIE
Diametru (mm)
Lungime
de la
la
km
%
60
277
12
26.8
Otel
325
426
Sub-total Otel
12
26.79
60
150
3.2
7.1
Azbociment
200
350
2.6
5.8
400
546
Sub-total Azbociment
5.8
13
Fonta
450
Sub-total Fontat
Polietilena (PEHD) 63
90
11.3
25.2
MATERIAL
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RETELE DE ADUCTIUNE
Lungime
km
%
6.9
33.3
6.9
33.3
6.9
33.3
6.9
33.3
6.9
33.3
6.9
33.3
-

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

In incinta complexului exista: camera masinist, atelier mecanic si electric, garaj, magazie
materiale, pavilion tehnologic, 3 posturi de transformare.
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RETELE DE DISTRIBUTIE
MATERIAL
Diametru (mm)
Lungime
de la
la
km
%
110
220
15.7
35.0
Sub-total Polietilena
27
60

RETELE DE ADUCTIUNE
Lungime
km
%
-

TOTAL LUNGIME

20.7

44.8

100

100

Tabelul 18 Configurația rețelei de aducțiune și distribuție a apei potabile

Sistemul Scada
Localitatea Ovidiu face parte din sistemul interconectat Litoral, in cadrul caruia exista
puncte locale de monitorizare a parametrilor sistemului.
In prezent, se respecta Directiva Consiliului 98/83 privind calitatea apei destinate
consumului uman.

S ATUL P OIANA
In satul Poiana exista o retea de alimentare cu apa executata cu conducte din polietilena
de inalta densitate montată pe străzile principale ale satului.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este pus in functiune și este operat tot de
operatorul zonal S.C. RAJA S.A. Constanța.
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In sat mai exista gospodarii care nu sunt racordate la acest sistem de alimentare cu apa.
Aceste gospodarii iau apa fie din fantani de mica adancime amplasate in curte, fie de la
fantani publice amplasate pe conducta de transport a apei.
Conductele de distributie sunt racordate la o gospodarie de care cuprinde:




Rezervor de inmagazinare;
Statie de tratare a apei;
Statie de pompare.

Sursa de alimentare cu apa a gospodariei de apa existenta este constituită din foraje de
medie adâncime amplasate in apropiere.
Forajele si gospodaria de apa au o zonă de protecție sanitară determinata conform
prescriptiilor HG 930/2005.

S ATUL C ULMEA
Culmea 1 (fostul grup social Culmea) beneficiază de sistem de alimentare cu apă
administrat de operatorul zonal S.C. RAJA S.A. Constanța.
Trupul vestic – Culmea 2 (fostul grup social Nazarcea) beneficiază de un sistem de
alimentare cu apă administrat de SC OVI-PREST CON SRL Ovidiu. Sistemul a aparținut
inițial de SC Suinprod Poarta Albă (fost ISCIP Poarta Albă) și a fost cumpărat de Consiliul
local al orașului Ovidiu în anul 2002, la falimentul societății.
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Sistemul de alimentare cu apă este format din






Sursă de apă
Gospodăria de apă care cuprinde rezervoarele de apă, stația de pompare și
castelul de apă
Conductele de legătură între puț, rezervoarele de apă, stația de pompare și
castelul de apă
Conducta de aducțiune de la castel la localitate
Rețeaua de distribuție

SURSA D E APĂ
Sursa de apă este un foraj cu adăncime de 700,3 m, cu cabină semiîngropată de
2,0x2,0 m și incintă împrejmuită de 20,0x20,0 m, echipat cu o pompă submersibilă tip
FX890/4 (Q=30 mc/h, H=60 m, P=18,5 kW). Acesta este situat la limita de NE a fostului
complex de porci, pe teritoriul comunei Poarta Albă.
GOSPODĂRIA DE APĂ


Rezervor de inmagazinare cu capacitate de 500 mc (2x250 mc);

Statie de pompare echipată cu 2 electropompe orizontale Marelli tip 65-50200/A (Q=400-1000l/min, H=58-42,5mCA, P=12,5kW, N=2900 rot/min)

Castelul de apă (hidrosfera) – cu H=60 m și capacitate 250 mc
CONDUCTELE DE LEGĂT U RĂ
Conductele de legătură între puț, rezervoarele de apă, stația de pompare și castelul de
apă au o lungime totală de 922 m și sunt situate tot pe teritoriul comunei Poarta Albă.
CONDUCTA DE AD UCȚIUN E
Conducta de aducțiune de la castelul de apă la rețeaua de distribuție a localității are o
lungime de 775,0 m cu ɸ110 mm PEHD PN 10.
Alimentarea cu apă se face gravitațional de la castelul de apă.
REȚEA UA DE DIST RIBUȚ IE
Rețeaua de distribuție existentă, cu ɸ65 mm PEHD PN 10 are în prezent 1345 m.
In satul Culmea (preponderent în trupul Culmea 1) există și diversi consumatori de apa
care nu sunt racordați la rețelele centralizate ci au puturi forate de mica adancime. In
acest mod nu exista posibilitatea de a avea apa cu parametri de potabilitate conform
normelor in vigoare.

MEMORIU GENERAL

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Este amplasată în perimetrul fostului ISCIP (pe teritoriul comunei Poarta Albă) și este
formată din:
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C ANALIZAREA
Din cele trei localități, în prezent numai localitatea Ovidiu beneficiază de rețea de
canalizare, sistemul fiind operat de operatorul zonal S.C. RAJA S.A. Constanța.
Apa uzată este preluată și transportată gravitațional iar din zonele depresionare prin
intermediul a 5 stații de pompare:
 SP ”Zona Diana” preia apele uzate de la ansamblul de blocuri
 SP ”Albinelor” preia apele uzate din zona str.Albinelor
 SP ”Ovidiu Sud” preia apele uzate dintr-un cartier nou lotizat
 SP ”Tătărasca” preia apele uzate din zona de est a localității
 SP Uzinei
Tratarea apelor uzate aferente aglomerarii Ovidiu se realizează in cadrul statiei de
epurare Constanta Sud.
Apa uzată din Ovidiu, este refulată în Stația de Epurare Constanța Sud prin intermediul
unei stații de pompare. Stația de pompare a fost inființată pe amplasamentul vechii stații
de epurare (dezafectată) din Ovidiu, prin reabilitarea statiei de pompare apa bruta.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Dezafectarea stației de epurare din Ovidiu, reabilitarea stației de apă brută, conducta de
refulare și reabilitarea SEAU Constanta Sud, precum și extinderea rețelelor de canalizare
pe o parte din intravilanul existent din Ovidiu s-au realizat prin proiecte cu (co)finanțare
europeană, având ca beneficiar RAJA Constanța.
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Lungimea rețelei de canalizare menajeră este de 29,8 km.
In localitatea Ovidiu exista un colector ape pluviale in lungime de 0,8 km.

II.1.11.3

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Distribuția de energie electrică pe raza orașului Ovidiu se realizează de către S.C. ENEL
Distributie Dobrogea S.A.

S TAȚII

ELECTRICE

Stația Ecluză Ovidiu 110/20 KV (amplasată pe malul stâng al canalului Poarta Albă –
Midia Năvodari) alimentată din LEA 110 KV (d.c. Constanța N – Lumina) deservește
orașul Ovidiu.
Stația Nazarcea 110/20 KV prin LEA 20 KV br. 4506 și derivații ale acesteia. Localitatea
Poiana se alimentează pe medie tensiune din sistemul orașului Ovidiu.

P OSTURI TRAFO
Posturile de transformare sunt de tip aerian, montate pe stâlpi de beton și unul în cabină
de zid şi au puteri cuprinse în plaja 100-250 KVA. Ele sunt de tip abonat pentru unităţile
economice, şi de reţea pentru consumatorii casnici, sectorul terţiar, iluminat public.
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Posturi de transformare aeriene 20/0,4 KV (PT Spi, PT1 Carieră, PT2 Carieră, PT9) apar
datorită realizării obiectivelor industriale din zona de nord a localității de pe ambele
maluri ale canalului. Toate posturile de transformare sunt alimentate din 4 LEA 20KV:
LEA 5400; 5401; 5402; 5403. Tot din aceste linii sunt alimentate posturile SPP2 și PT57
amplasate în afara intravilanului localității.
17 posturi de transformare aeriene și unul în cabină de zid (amplasat în zona Poștă)
alimentează consumatorii casnici și micii consumatori industriali. 3 posturi de
transformare ariene 20/0,4 KV alimentează consumatorii casnici. Există un post propriu
de transformare la stația de pompare.

R EȚEA
Rețelele de medie tensiune sunt realizate pe stâlpi din beton centrifugat în cea mai mare
parte, existând și porțiuni scurte de trecere a liniilor de medie în cablu subteran. Rețelele
de joasă tensiune se dezvoltă pe toate străzile localității. Stâlpii rețelelor sunt purtători
ai rețelei de iluminat stradal. S-au realizat și sunt în curs de dezvoltare rețelele zonelor
aferente parcelărilor pentru locuințe aprobate.
Distribuţia pe joasă tensiune (0,4Kv) se face prin reţelele alimentate din posturile de
transformare.

II.1.11.4

ILUMINATUL PUBLIC

Sistemul de iluminat public este un ansamblu format din puncte de aprindere, cutii de
distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, stâlpi
cu instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare,
izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare.
Reţeaua de iluminat public din orașul OVIDIU aparţine oraşului Ovidiu și are o lungime
de 89 km. Furnizarea energiei electrice este făcută de S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A
Denumire

2011

2012

2013

2014

2015

Stâlpi de iluminat

1200

1210

1220

1300

1320

Corpuri de iluminat

923

930

938

1000

1020

Tabelul 19 Evoluția rețelei de iluminat public în perioada

2011-201554

Iluminatul public urmăreşte trama stradală, fiind prezent în toate localitățile, pe
majoritatea străzilor. Din cele 1020 corpuri de iluminat existente sunt 600 bucăți pe
sodiu, 300 bucăți fluorescente și 120 bucăți economice.

54

Sursa – Biroul ADPP, Primăria Ovidiu
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Stâlpii acestor reţele sunt din beton şi folosesc de regulă şi pentru reţeaua de iluminat
public.
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ALIMENTAREA CU GAZE

OVIDIU
In prezent orasul Ovidiu are un sistem de alimentare cu gaz metan, concesionarul fiind
firma CONGAZ55
POIANA și CULMEA
In satele aparținătoare nu exista un sistem de alimentare cu gaz metan.
Imobilele social-culturale, administrative, comert sau mica industrie cat si locuintele
asigura incalzirea spatiilor utilizand combustibil solid.
Prepararea agentului termic se face cu sobe si/sau centrale termice utilizand lemne sau
carbuni. Din acest motiv nu exista nici posibilitatea de a se obtine apa calda menajera
intr-un mod economic.

II.1.11.6

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Activitatea CET Ovidiu a fost sistată în 1999, datorită reducerii numărului
consumatorilor, vechimii și randamentului scăzut.
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Proprietarul terenului pe care este amplasat CET-ul este SC Electrocentrale Constanța
iar construcțiile aparțin SC Nefermin SRL (care a dezmembrat și valorificat ca fier vechi
utilajele de pe amplasament).
Există CTP - centrale termice proprii importante, care funcționează cu combustibil lichid
sau gaze, și au următoarele capacități:






CT 1 - Școala nr. 1
0,80 Gcal/h;
CT 2 - Școala nr.2 și Școala veche
0,80 Gcal/h;
CT 3 – Bloc 80 apartamente 0,70 Gcal/h;
CT 5 – Poștă
0,30 Gcal/h;
CT 7 – Complex
0,60 Gcal/h.

Dispensarul și Magazinul Universal sunt alimentate din punctul termic PT 3.
Locuințele colective utilizează actualmente pentru încălzire și prepararea apei calde
menajere centrale termice proprii.
Locuințele individuale se încălzesc local, folosind gaze naturale sau diverși combustibili,
iar pentru producerea apei calde menajere utilizează fie centrale termice individuale (cu
gaze, combustibili lichizi sau solizi) fie boilere electrice.
Obiectivele industriale au centrale termice proprii.

55

Update: CONGAZ a fost integrat în GDF SUEZ Energiy (Engie) iar activitatea de distribuție a gazelor
naturale a companiei a fost preluată de către Distrigaz Sud Rețele, filială a GDF SUEZ Energy România
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TELECOMUNICAȚIILE

Orașul Ovidiu este deservit de centralĂ automată “PENTA” cu o capacitate de 2000 de
linii, la care este conectată și localitatea Poiana cu cca. 300 de abonați. Centrala este
instalată în clădirea TELEKOM.
Rețeaua telefonică este realizată atât cu cabluri subterane în canalizație, cât și aerian, pe
stâlpi ai rețelei electrice sau ai rețelei de telefonie. Rețeaua interurbană de telefonie
fixă/ transmisie date este asigurată cu cablu din fibră optică Constanța – Ovidiu –
Kogălniceanu – Cogealac – Tulcea.
Orașul are acoperire de telefonie mobilă corespunzătoare (operatori principali:
VODAFONE, ORANGE, TELEKOM, DIGI).
Există distribuție CATV (operatori principali: CANAL S si RDS- RCS (DIGI)) și servicii de
internet și transmisie de date (operatori principali: RDS- RCS (DIGI) si TELEKOM).

II.1.11.8

GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR

Managementul acestora presupune colectarea, transportul, tratarea, reciclarea sau
eliminarea materialelor care au devenit deșeuri. In cadrul acestor activitati se include si
prevenirea generarii deșeurilor.

Stația de sortare propusă va adăuga o capacitate de cca.22.000 to/an pentru a acoperi
necesarul pentru întreaga cantitate de deșeuri generate în cadrul Zonei 1 Constanța din
Sistemul integrat de management al deșeurilor în județul Constanța.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Din cadrul Sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Constanța, pe raza
orașului Ovidiu funcționează:

MEMORIU GENERAL
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a) Colectarea selectivă a deșeurilor – în prezent sunt amplasați recipienții pentru
colectarea deșeurilor în punctele de colectare, conform programului
b) Depozitul ecologic de la Ovidiu, administrat de SC TRANCON SA
Depozitul ecologic de la Ovidiu (trup T16) este situat la cca.200 m nord de Canalul Poarta
Albă – Midia – Năvodari, la mai mult de 2 km de zonele de locuit.
 Suprafața: 32,7 ha
 Capacitate totală: 1700 mii mc
 Anul punerii în funcțiune: 1995
 Durata de viață: 30 ani
Deservește aproape 400.000 locuitori din Zona 1 Constanța (Constanța, Ovidiu,
Murfatlar, Năvodari, Poarta Albă, Valul lui Traian, Lumina, Grădina, Fântânele, Târgușor,
Săcele, Istria, Mihai Viteazu, Corbu)
c) Reciclarea deșeurilor –este în curs realizarea unei stații de sortare la Ovidiu:
Stația de sortare este amplasată la vest de depozitul ecologic TRAPEC, (în trupul T15,
împreună cu stația de tratare mecano-biologică), fiind situată la mai mult de 2,5 km de
zonele de locuit.
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Deșeurile colectate din Zona 1 Constanța vor fi transportate direct către facilitățile de
sortare/tratare și apoi către depozitul ecologic.
Stația ocupă cca.1450 mp, fiind alcătuită din 3 zone:




Platforma de recepție tip șopron pentru recepția deșeurilor reciclabile
Hala închisă destinată sortării deșeurilor
Platforma de stocare/expediție tip șopron pentru depozitare baloți/ expediere și
stocare refuz de sortare
Freacțiile recuperate vor fi cele de tip hartie/carton, plastic, metale feroase, lemn și
sticlă.
Funcțiile de bază ale stației de sortare:

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV
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Preluarea deșeului colectat selectiv pentru reciclare, denumt și fracție uscată
Selectarea deșeurilor neadecvate de tip grosier înainte de prelucrare și sortare
Sortarea deșeului reciclabil pe categorii și calități de materii și materiale
Colectarea refuzului de sortare
Prelucrarea pentru transport a fracțiilor sortate
Stocarea temporară a fracțiilor sortate și a refuzurilor

d) Tratarea deșeurilor biodegradabile – în stația de tratare mecano-biologică în
curs de realizare (în trupul T15, împreună cu Stația de sortare), situată la mai
mult de 2,5 km de zonele de locuit.
Statia de de tratare mecano-biologica OVIDIU va avea capacitatea totala de 119.202
tone deşeuri reziduri/an.
instalaţia şi echipamentul tehnologic al statiei de tratare mecano-biologica, vor avea
obligatoriu parametrii tehnici necesari pentru atingerea capacităţii specificate şi a
parametrilor tehnologici.
Statia Tratare Mecano-Biologica este impartita in urmatoarele zone:
 zona de tratare mecanica;
 zona de tratare biologica - etapa 1 de descompunere;
 zona de tratare biologica – etapa 2 de maturare.
Statia va prelucra deseurile colectate in pubela reziduala din zona de colectare 1 Constanta.
Dupa intrarea in statie, datorita faptului ca in pubela de deşeuri reziduale se mai afla si
alte deşeuri decât cele biodegradabile, rezulta un refuz de sortare, iar cantitatea de
deşeuri ce va intra in faza de aerare intensiva va fi de circa 89.402 tone/an.
In cadrul etapei de maturare va intra o cantitate de 62.581 tone/an din cantitatea ieşita
din faza de descompunere.
Operatorul care asigură serviciul de salubrizare de pe raza orașului Ovidiu este SC OVI
PREST CON SRL.
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II.1.11.9
SISTEME DE TRANSPORT ENERGIE ȘI FLUIDE EXISTENTE PE
TERITORIUL ORAȘULUI OVIDIU
Pe raza orașului există rețele magistrale de transport energie și fluide, aflate în domeniul
public al statului, după cum urmează:

R EȚELE

DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICĂ

Pe teritoriul administrativ al orașului trec:



LEA 400 kV Constanța Nord – Tariverde
LEA 400 kV CNE Cernavodă – Constanța Nord

Rețelele sunt în administrarea C.N.T.E.E. Transelectrica SA, Sucursala de Transport
Constanța
Culoarul de funcționare coincide cu zona de protecție și siguranță și este de 75,0 m
conf.Ord.ANRE nr.4/2007 cu modif.ulterioare.

R EȚELE

DE TRANSPORT G AZE NATURALE

Rețelele de transport gaze naturale sunt în administrarea Transgaz Mediaș.




SRM Ovidiu (prin intermediul unui racord de 6”)
SRM Comprest (prin intermediul unui racord de 6”)

Notă: SRM Ovidiu II este amplasat dincolo de limita administrativă a orașului.
Distanța de siguranță a rețelelor este de 20 m de o parte și de alta a axului conductei.
Zona de protecție este de:





2,0 m pentru Dn ≤ 150 mm (6”)
3,0 m pentru 150 mm < Dn ≤ 300 mm
4,0 m pentru 300 mm < Dn ≤ 500 mm
6,0 m pentru Dn > 500 mm (20”)

R EȚELE

DE TRANSPORT Ț IȚEI , GAZOLINĂ , CONDENSAT ȘI ETAN

Pe teritoriul orașului Ovidiu există o conductă de transport țiței ɸ24” Constanța – Midia.
Conducta este în administrarea SC Compet SA Ploiești în calitate de administrator al
sistemului național de transport țiței, gazolină, condensat și etan.
Restricțiile impuse de aceasta conductă sunt stabilite prin Ordinul nr.196/2006 al ANRM,
respectiv:
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Pe teritoriul orașului trece conducta Racord 20” SRM Constanța din care se alimentează
și SRM-urile de pe teritoriul orașului:
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Zona de siguranță pentru construcțiile civile, industriale și administrative aparținând
terților este de 10,0 m de o parte și de alta a conductei amplasate în subteran și
respectiv 15 m în zona în care conducta este amplasată aerian sau în zona unor
elemente supraterane ale conductei subterane.

R EȚELE

DE TRANSPORT Ț IȚEI ȘI PRODUSE PETROLIERE

Pe teritoriul orașului trec conducte de produse petroliere, actualmente în conservare,
aflate în administrarea SC Petrotrans SA Ploiești (în lichidare), după cum urmează:


Conducte ɸ 12” și ɸ 10” motorină și benzină.

Conductele au o zonă de protecție/siguranță de 10,0 m stânga/dreapta față de axul
conductei.

II.1.12

CALITATEA MEDIULUI

AERUL

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Valorile emisiilor pentru NH3 începând din anul 2011 au înregistrat o scădere
semnificativă comparativ cu perioada anterioară, în primul rând datorită faptului că s-a
schimbat baza de calcul, deoarece emisiile au fost calculate ținând cont de Ghidul
EMEP/EEA 2009.
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Valorile emisiilor de hidrocarburi nemetanice, începând din anul 2011 au înregistrat o
scadere fata de perioada anterioară.
Valorile emisiilor de metale grele începând din anul 2011 au înregistrat de asemenea, o
scadere de peste 50% comparativ cu perioada anterioară.
Față de concentrațiile maxime admise prevăzute în Ordinul 592/2002, nu s-au înregistrat
depășiri ale CMA la substanțele potențial poluante gazoase în orașul Ovidiu.

APA
A PELE

DE SUPRAFAȚĂ

Rețeaua hidrografică din zona teritoriului administrativ al orașului Ovidiu aparține
bazinului Mării Negre (cod XV) și conține cuveta lacustră Siutghiol din cadrul complexului
lacustru Tașaul – Gargalic – Siutghiol – Tăbăcăriei. Tot în rețeaua hidrografică a zonei se
încadrează și Canalul Poarta Albă – Midia – Năvodari.
Lacul Siutghiol este un liman. Este alimentat de izvoare subterane, printr-un canal de
legatură alimentează lacul Tașaul cu apă dulce, iar prin intermediul lacului Tăbăcărie are
curgere către Marea Neagră.
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S IUTGHIOL

Lacul Siutghiol este monitorizat în următoarele secțiuni: debarcader Neptun, NE Ovidiu,
C.E.T. Ovidiu, cu o frecvență de o dată pe an și secțiunea centru lac.
Conform Ordinului 161/2006, calitatea globală a apei lacului Siutghiol, se încadrează din
punct de vedere chimic în clasa a III a de calitate, corespunzătoare unei stări ecologice
moderate.
Lacul Siutghiol este puternic eutrofizat. Degradarea apelor lacului are o puternică
influență asupra potențialului piscicol precum și asupra potențialului turistic.

A PELE

SUBTERANE



Caracterizare geologică/hidrogeologică
o Tipul predominant al stratului acvifer – poros.
o Acviferul nu este sub presiune.
o Grosimea pachetului acoperitor este de 0,0 – 0,5 m.
Utilizarea apei: alimentări cu apă a populației și pentru zootehnie.
Principalii poluatori ai corpului de apă provin din agricultură și zootehnie.
Starea calitativa a corpurilor de apă este bună.
Starea chimică a corpurilor de apă din zonă este următoarea:
o slabă pentru parametrii NO3, PO4 și cloruri, la corpul de apă RODL 5 –
Dobrogea Centrală;
o slabă pentru parametrii NO3, la corpul de apă RODL 5 – Dobrogea de Sud.






A PA

POTABILĂ

Apa potabilă se încadrează în parametrii legali admiși.
Este necesară extinderea alimentarii cu apă și a canalizării la nivelul întregului oraș.

A PELE

UZATE

Problema stației de epurare Ovidiu lacului constituia cea mai gravă problemă deoarece
era amplasată la distanță insuficientă de locuințe, nemodernizată, deversa în lacul
Siutghiol, contribuind la poluarea acestuia. Această problemă a fost remediată prin
racordarea orașului Ovidiu la canalizarea municipiului Constanța prin intermediul unei
stații de pompare amplasată în locul stației de epurare (vezi capitolul II.1.11.2 subtitlul
Canalizarea).
Există încă o parte din construcțiile din Ovidiu neracordate la rețeaua de canalizare.

SOLUL
Fenomenele de degradare a calităţii terenurilor şi solurilor sunt legate de acţiunea unor
cauze naturale şi antropice.
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Caracteristicile corpurilor de ape subterane din zona localității Ovidiu sunt următoarele:
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Printre cazurile naturale care determină degradarea terenurilor şi solurilor în zona
Ovidiu se numără fenomenele de eroziune de mal cărora li se adaugă procese de
înnisipări şi colmatări prin vegetaţie.
Poluarea chimică a solului în zona analizată este efectul emisiilor de poluanţi rezultaţi
din traficul rutier sau feroviar și (în mai mică masură)din activităţile industriale precum şi
al depozitării incorecte a deşeurilor.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
În anul 2008 a fost elaborat Planul Județean de Gestionare a Deseurilor. Prin
implementarea acestuia se vor produce schimbări semnificative ale practicilor curente
de gestionare a deseurilor si se va îmbunătății calitatea managementului deseurilor la
nivelul întregului judet.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Astfel, se vor realiza:
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•
extinderea colectării deseurilor în zona rurală ceea ce va contribui la
cresterea nivelului de trai si a calității vieții în aceste zone;
•
cresterea volumului de deseuri colectate si diversificarea serviciilor de
salubrizare ce va duce la apariția a noi locuri de muncă, unele în domenii noi;
•
optimizarea activităților de colectare, transport, valorificare si eliminare a
deseurilor;
•
infrastructura adecvată unei gestionări integrate a deseurilor asigurând
astfel un nivel corespunzator de protecție a mediului si sănătății populației;
•
închiderea depozitelor de deseuri neconforme si monitorizarea acestora
(astfel se vor diminua riscurile pentru sănătate si mediu, contribuind la
îmbunătățirea calități vieții);
•
optimizarea serviciilor de colectare, transport si eliminare a deseurilor
contribuind astfel la reducerea consumului de resurse.
Deseurile menajere si asimilabile acestora sunt transportate în vederea depozitării la
rampa ecologică amplasată în vestul orasului Ovidiu.
Operatorul de salubritate din orasul Ovidiu si localitățile aparținătoare, deservind 14324
locuitori, este S.C. OVI-PRESCON Ovidiu
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Depozitul de deseuri menajere si asimilabile,
amplasat în localitatea Ovidiu, administrat de SC
TRACON SA, deserveste localitățile Constanța,
Ovidiu si Năvodari. Din anul 2009 în acest depozit
au fost transportate si deseuri provenite din
localitățile rurale unde au fost înființate servicii
de salubrizare sau au fost încheiate contracte
pentru colectarea si transportul deseurilor
menejere de către operatori economici
autorizați.
La nivelul județului Constanța, în mediul urban
nu există inițiative pentru colectarea separată a
deseurilor biodegradabile. În mediul rural,
compostarea deseurilor biodegradabile se
realizează în foarte mică măsură în gospodăriile
particulare.

Poluarea sonoră provoacă la nivelul organismului
uman o serie întreagă de efecte, începând cu
ușoare oboseli auditive până la stări nevrotice
grave si chiar traumatisme ale organului auditiv.
Sunetele cu o frecvență mai ridicată sunt mai
periculoase decât cele cu o frecvență joasă.
Conform Organizaţiei Mondiale de Sănătate,
zgomotul este ce-a de-a doua cauză majoră care
afectează sănătatea umană.
Principalele probleme de sănătate dezvoltate de
persoanele expuse la niveluri ale zgomotului pe
Fig. 34 Harta de zgomot DN2A km.185+700 – 205+411 timpul nopţii mai mari de 40 dB sunt tulburări ale
Lzsn (zi-seară-noapte) - extras
somnului şi insomnii, care duc în timp la
dezvoltarea unor afecţiuni cum ar fi tensiunea arterială sau bolile cardiovasculare.
Principalele surse de deranj identificate sunt traficul, comportamentul inadecvat al
vecinilor, obiectivele comerciale (in special discotecile si barurile) si cele industriale. În
privința gradului de deranj, cel sever predomină în cazul zonelor limitrofe arterelor de
trafic intens, iar cel moderat este specific zonei rezidențiale.
Pentru orașul Ovidiu CNAIR a elaborat harta de zgomot pentru DN 2A în anul 2014,
rezultând depășiri semnificative ale valorilor normate în zona Șoselei Naționale.
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ZGOMOTUL
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Nu se înregistrează probleme deosebite a stării de sănătate a locuitorilor orasului Ovidiu,
datorate zgomotului abiental sau vibrațiilor. Direcția de Sănătate Constanța nu dispune
de date specifice pentru evaluarea efectelor zgomotului si vibrațiilor ambientale asupra
stării de sănătate a populației județului Constanța.

BIODIVERSITATEA
Pentru date privind vegetația și fauna vezi punctele II.1.3.6 și II.1.3.7.

Z ONE

NATURALE PROTEJA TE

L ACUL S IUTGHIOL
Prin legea 42/2010 s-a aprobat ca 493,75 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de
apă aferent să fie dat în administrare Consiliului local al orașului Ovidiu.
Lacul Siutghiol constituie sit Natura 2000, cu codul ROSPA0057.
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Terenurile din imediata vecinatate a ariei naturale protejate, aferente orasului Ovidiu,
sunt acoperite de suprafete artificiale (zona rezidentiala, zone industriale si comerciale),
suprafete de terenuri agricole, pasuni si vii. Prezenta unor astfel de categorii de habitate
in imprejurimile lacului sporesc gradul de ruderalizare al lacului in special la malul
acestuia.
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Lacul Siutghiol, cu exceptia partii estice delimitate de cordonul maritim (lat de 300-600
m) pe care este situata statiunea Mamaia, prezinta o faleza cu înaltimi ce variaza între 10
si 20 m. Datorita expunerii vânturilor de nord-est si a suprafetei mari de desfasurare pe
oglinda apei, tarmul vestic si cel sudic este supus direct abraziunii lacustre care
actioneaza intens. În partea nordică, datorită adăpostului creat de faleza în calea
vântului, s-a instalat o vegetatie de stuf, pe alocuri formând chiar plaur.
Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 32
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
migratoare (Bonn): 43
c) numar de specii periclitate la nivel global: 4
Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Falco
vespertinus, Oenanthe pleschanka, Anthus campestris, Aythya nyroca.
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Fig. 35 Hartă privind amplasarea ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0057 Lacul Siutghiol (hasurat cu rosu)
in raport cu orasul Ovidiu, judetul Constanta56

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis, Pelecanus
onocrotalus, Phalacrocorax pygmaeus, Larus minutus, Sterna sandvicensis,
Melanocorypha calandra, Sterna hirundo, Mergus albellus, Oenanthe pleschanka, Larus
genei, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Lanius minor, Sterna albifrons,Calandrella
brachydactyla, Ficedula parva, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia,
Egretta garzetta, Alcedo atthis, Anthus campestris, Aythya nyroca, Botaurus stellaris,
Galerida cristata.
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Larus ridibundus, Podiceps
nigricollis, Fulica atra, Larus canus, Aythya fuligula, Aythya ferina.
In perioada de migratie situl găzduieste mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de
baltă.

56

sursa: http://natura2000.eea.europa.eu
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Intravilanul oraşului Ovidiu se învecinează în partea de est şi nord est cu lacul Siutghiol.
Limita intravilanului oraşului Ovidiu se suprapune peste limita sitului în unele locuri, aşa
cum se poate urmări in figurile de mai jos.
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Fig. 36 Zonele în care teritoriul intravilan al oraşului Ovidiu se situează în aria protejată ROSPA0057 Lacul Siutghiol57

57

Situație 2016-2017. In urma rectificarii suportului topo majoritatea suprapunerilor s-au soluționat (vezi
planșele PUG)
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În urma actualizării suportului topografic majoritatea acestor suprapuneri au fost
soluționate.
Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0057 – Lacul Siutghiol, are o suprafaţă de
2023,3 ha şi în aceste condiţii, suprafaţa ocupată de intravilanul orşului Ovidiu
reprezintă 0,33% din sit.
Ichtiofauna lacului Siutghiol este reprezentată prin peşti cu valoare economică cum ar fi
crapul, şalăul, plătica, ştiuca, bibanul, carasul, obletul şi babuşca la care se mai pot
adăuga moluştele, viermii şi crustaceii.
Referitor la avifauna, așa cum este prezentat mai sus, majoritatea speciilor de păsari de
interes comunitar mentionate in situl ROSCI0057 Lacul Siutghiol, sunt păsări de pasaj,
puține fiind speciile care cuibăresc in habitatele de aici, cum ar fi: Anthus campestris (30
perechi), Ixobrychus minutus (24 perechi), Aythya nyroca (2-4 perechi), Circus
aeruginosus (1-3 indivizi) sau care ierneaza, cum ar fi: Gavia arctica (3 indivizi), Gavia
stellata (1 individ), Phalacrocorax pygmeus (500 indivizi), Circus aeruginosus (2-3 i).

Tinând cont de aceste aspecte, populații importante de specii de păsări nu sunt
localizate strict in zona unde se propune a se extinde PUG-ul Ovidiu. In plus, aceste zone
de extindere sunt deja supuse impactului antropic, existând construcții amplasate pe
aceste suprafete (cum este cazul insulei Ovidiu). Se asteaptă ca în aceste zone sa se
regăsească specii de păsări sinantrope adaptate activităților antropice, iar păsările
protejate cuibaritoare să își satisfacă cerințele ecologice în zone liniștite cu vegetație
corespunzatoare pentru cuibărit / clocit / odihnă, departe de surse de deranj antropic.

II.2 Concluzii ale analizei situației existente
II.2.1 DISFUNCȚIONALITĂȚI
II.2.1.1 PRINCIPALELE PROBLEME ȘI DISFUNCȚIONALITĂȚI ECONOMICE
Ramura
economică

Principalele probleme și disfuncționalități



1. Agricultura
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Gradul ridicat de uzură a infrastructurii specifice (în special cea legată de
irigații)
Obținerea de producții agricole cu rentabilitate scăzută datorită reticenței
producătorilor agricoli și fermierilor de a se asocia, cultivând astfel
individual parcele de terenuri de dimensiuni reduse
Lipsa unităților de prelucrare a produselor agricole obținute în zonă
Accesul redus al producătorilor locali pe piețele de desfacere
Costurile ridicate în ceea ce privește practicarea unei agriculturi
tehnologizate și moderne în comparație cu veniturile reduse în rândul

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV

Populatiile acestor specii de pasari sunt neizolate, in general cu arie largă de răspândire.
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Ramura
economică

Principalele probleme și disfuncționalități




2. Industria





3. Comerțul
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4. Transportul
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5. Turismul
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locuitorilor din orașul Ovidiu și zona rurală învecinată
Închiderea unor unități agricole datorită neconcordanței cu standardele
de calitate impuse de Uniunea Europeană
Lipsa resurselor pentru finanțarea investițiilor majore în industrie
Industrie aflată în declin, lipsa locurilor de muncă în domeniu (tendința de
creștere a ratei șomajului)
Numărul foarte redus și slaba eficiență a agenților economici din industrie
Absența unui mecanism de selectare a activităților industriale și de
promovare a industriilor nepoluante și care produc bunuri cu valoare
adăugată mare și conforme cu normele Uniunii Europene
Instabilitatea legislativă în domeniul economic, fapt ce descurajează
potențialii investitori
Gradul de polarizare ridicat al municipiului Constanța
Accesul scăzut al producătorilor pe piețele locale
Activități portuare reduse datorate unui trafic naval redus
Imposibilitatea atragerii de investiții și dezvoltarea portului de către
administrația locală (APL nu deține responsabilitatea administrării
portului)
Stare precare a unor drumuri
Calea ferată este utilizată numai pentru transportul de marfă
Patrimoniu turistic natural și antropic redus (în special lipsa unor
monumente istorice de mare valoare)
Deteriorare sau stare fizică precară a patrimoniului arhitectural
Gradul foarte redus de valorificare turistică a resurselor existente

II.2.1.2 ASPECTE SOCIO-DEMOGRAFICE








îmbătrânirea demografică;
indicele de vitalitate este în scădere și se situeaza sub nivelul necesar inlocuirii
generațiilor;
valoarea raportului de dependență este în creștere, atât la nivelul orasului cât și
la nivelul județului Constanța;
tendinţă descrescătoare a populaţiei civile ocupate;
oferta de specializări din programele de formare continuă trebuie
compatibilizată, conform şi cu opţiunile absolvenţilor de învăţământ gimnazial şi
liceal pentru învăţământul professional dar mai ales cu cererea de pe piaţa forţei
de muncă;
spiritul antreprenorial este scăzut .

II.2.1.3 CĂILE DE COMUNICAȚII


Disfuncționalități privind circulația majoră:
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o segmentarea localitatii de către drumurile naționale.
o O parte din traficul de tranzit încă tranzitează orașul.
o Nu au fost finalizate toate lucrările la autostrada A4 care interesează
orașul Ovidiu: nodul rutier Poiana, giratoriul suspendat de la Ovidiu,
spațiul de servicii.
o Drumurile publice nemodernizate sau partial modernizate între localități.
o slaba relationare intre DN22A si zona lacului Siutghiol
o slaba relationare a reședinței Ovidiu cu satele Culmea si Poiana, ca și între
Poiana și Culmea
o Starea drumurilor este doar parțial corespunzătoare. Necesită reabilitări
și modernizări:
 DN 3C (str.Portului)
 DN22 (str.Tulcei)
 DC 89 (str.Albatrosului) - inclusiv finalizare traversare peste
autostradă
 DC 88 (modernizări – acostamente, șanțuri)
 DC 87 (modernizare-reabilitare; reabilitare carosabil,
acostamente, șanțuri)
 DJ 228 (amenajare șanțuri)
Trama stradală este:
o neierarhizata
o subdimensionata in raport cu traficul actual
o nefavorabilă traficului lent
o reteaua stradala este insuficient vascularizata in zona nodului de iesire de
pe Autostrada A4
o reteaua stradala este insuficient vascularizata in zona industriala
o Tramă necorespunzătoare în zonele noi din Ovidiu și în satele
aparținătoare: tramă neorganizată, profile necorespunzătoare, străzi
nepavate sau cu pavajul în stare proastă.
o Profile necorespunzătoare și pavaje necorespunzătoare pentru o parte
din străzile din oraș.
calea ferata – utilizată exclusiv pentru marfă - traverseaza si segmenteaza
localitatea, cu treceri la nivel neamenajate sau parțial amenajate

II.2.1.4 ECHIPARE EDILITARĂ




Deficit de echipare edilitară în zonele mărginașe sau zonele noi din oraș (rețele
de canalizare și posturi trafo în primul rând)
Deficitul de echipare edilitară a satelor aparținătoare
Starea necorespunzătoare a unora dintre rețelele existente de apă, canal,
alimentare cu energie electrică
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II.2.1.5 STRUCTURĂ ȘI IMAGINE URBANĂ
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Incompatibilități urbane (inserții incompatibile functional, ca regim de înălțime,
ca amplasament).
Lipsa regulilor clare de constituire a ţesutului urban, de marcare a
reprezentativităţii fondului construit, în sensul accentuării unui caracter specific
orăşenesc,
Nu există o susţinere volumetrică şi stilistică a malului lacului (nici prin volume
construite, nici prin plantaţii, nici prin valorificarea arealului protejat al Castrului
roman) şi nici a centrului localităţii.
Valorificarea malului de lac pentru utilizări de interes public (turism, agrement,
spații verzi) este în stadiu incipient
Se constată o destructurare a ariilor care au fost ocupate cu funcţiuni industriale,
ca urmare a scăderii volumului unor activităţi economice sau a schimbărilor de
profil
O lipsă totală de control al aspectului stilistic al fondului construit.
construcții cu calitate arhitectural-estetică neadecvată (materiale de proastă
calitate, ce se degradează ușor, culori stridente, nearmonizarea cu cadrul
existent etc.)
intervenții inadecvate la construcții existente
construcții ilegale și/sau necorespunzatoare sau necorespunzător inserate în sit
imobile degradate
străzi neamenajate sau amenajate necorespunzator
zone cu densitate de construcții foarte scazutăși cu aspect rural
zone de locuit fond construit precar (în special în satul Culmea)
spații verzi insuficiente
lipsa spațiilor de joacă pentru copii în unele zone
rețele aeriene
panouri publicitare amplasate neadecvat sau ilegal
existența deșeurilor depozitate în locuri neamenajate

II.2.1.6 ECHIPAMENTE PUBLICE




Deficit de dotari de protecție socială (cămin de bătrâni, centru de ocrotirea
minorilor)
Deficitul de echipamentelor publice în satele aparținătoare
Zonele de extindere realizate prin PUZ-uri nu includ și echipamentele publice
necesare.
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II.2.2 ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

S

W

-potențial eolian și solar extrem de
ridicat
-poluare scăzută a aerului şi solului
-importante resurse de terenuri pentru
dezvoltarea localităţilor
- suprafața agricolă însemnată cu condiții
pedo-climatice favorabile culturilor de
cereale, plantelor leguminoase și viilor
- resurse minerale utile
-resurse piscicole
-vecinătatea lacului Siutghiol
- gospodării țărănești multietnice
-Valorificarea amplasamentelor din
cadrul platformei industriale existente,
echipate edilitar
-Monotonia peisajului (cu excepția zonei
lacului Siutghiol)

MEMORIU GENERAL
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ECONOMIC

SOCIAL

-Accesul la autostrada BucureștiConstanța
-Accesul la Canalul Poarta Albă –
Midia, Năvodari
-Accesibilitate bună la aeroportul
internațional
-Accesibilitate bună la Portul
Constanța
- acces la calea ferata de transport
marfă
- nivel bun de acoperire a rețelei de
distribuție a gazelor
-nivel bun de acoperire a rețelei de
alimentare cu apă în zona urbană
-Depozit ecologic de deșeuri

-Localizare optimă din punct de
vedere al accesibilității pe toate
sistemele de transport
-Suprafață agricolă însemnată, în
mare parte organizată în exploatații
mari
-Dezvoltarea sectorului privat in
domeniul serviciilor și comerțului
-Platformă industrială cu suprafață
însemnată
-Exploatarea energiei verzi
-Potențialul turistic al lacului Siutghiol
-Potențial agro-turistic al zonei rurale

-Calea ferată secționează orașul,
treceri la nivel neamenajate

-Scăderea producției agricole
-Scaderea prognozată a ratei
-Restrângerea activității industriale pe natalității
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-multiculturalitate derivată din
multietnie şi multiconfesionalitate
-Rata relativ ridicată a natalității
-Spor natural pozitiv
-Spor migratoriu pozitiv
- rată relativ scăzută a șomajului
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PATRIMONIU

INFRASTRUCTURĂ

ECONOMIC

SOCIAL

- Lipsa unui patrimoniu construit valoros
(nu există monumente istorice ci numai
un monument arheologic)
-Parțial, fondul construit vechi, degradat
-Fond construit de foarte slabă calitate în
satul Culmea
Unele dezvoltări sunt lipsite de coerență
urbanistică
-Zone de cariere închise și depuneri de
materiale
-Patrimoniu industrial abandonat
-Acces public încă prea puțin la malul
lacului Siutghiol
Insuficiența spațiilor verzi

-calitate slabă a unor drumuri
-degradarea rețelei rutiere de traficul
de tranzit
-Stația de epurare nemodernizată
-grad scăzut de acoperire a rețelei de
canalizare
-Infrastructură de apă-canal
inexistentă în sate
-Grad scăzut de acoperire a
necesarului de infrastructură în
zonele de dezvoltare
-reţeaua de distribuţie a energiei
electrice parțial subdimensionată și
cu grad ridicat de uzură
-situaţie locativă precară pentru
categorii defavorizate
Transpotul în comun la nivel
metropolitan (care asigură și
transportul local) subdimensionat și
cu standard scăzut
- Existența ADI ZMC ca bază pentru
cooperarea regională

platforma existentă
-Scăderea prognozată a resurselor de
muncă
-Existența unui număr relativ mic de
unități productive profitabile
-Potențialul turistic al lacului Siutghiol
nevalorificat
Capacitate scăzută de adaptare a
agenților economici la cerințele pieței
Migrarea forței de muncă calificate
Oportunități investiționale slab
promovate în rându potențialilor
invesitori
Procent scăzut al persoanelor cu
pregătire superioară

-Creșterea viitoare a ratei de
dependență economică
Îmbătrânirea populației (cu
problemele sociale și economice
aferente)
Slaba inserție a absolvenților pe piața
forței de muncă
Creșterea infracționalității
Existența unui procent de șomeri

-Polul de dezvoltare Constanța ar
trebui să atragă investitori și în zona

-Vecinătatea Constanței – furnizor de
resurse compensatorii de activităţi

-Atracțiile turistice ale Dobrogei și
Litoralului
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INFRASTRUCTURĂ

ECONOMIC

SOCIAL

Posibilitatea dezvoltării unui fond
construit de calitate pentru satisfacerea
potențialului turistic
Programul național de reabilitare
termică a locuințelor colective
Programe de reabilitare a clădirilor
publice
Fondurile naționale și europene pentru
reabilitarea și promovarea patrimoniului
cultural

-cooperarea în cadrul ZMC pentru
proiecte de infrastructură
- programele europene de finanțare
pentru proiecte majore de
infrastructură
- Programele naționale de finanțare a
infrastructurii

adiacentă municipiului
-apropierea de litoralul românesc al
Mării Negre este stimulent al
activităţii de turism
-Potențial de cooperare zonală pentru
dezvoltarea sectorului turistic
-Valorificarea potențialului logistic
- Valorificarea vecinătății municipiului
și Litoralului ca piață de desfacere
pentru produsele agricole
- Valorificarea vecinătății municipiului
și Litoralului ca piață de desfacere
pentru produse meșteșugărești
• Dezvoltarea activităților economice
cu valoare adăugată mare (turism,
activități profesionale, științifice și
tehnice, informații și comunicații, ș.a.)
• Eficientizarea măsurilor de
înregistrare a veniturilor
întreprinderilor și reducerea
economiei ”subterane”
• Fondurile europene pentru
dezvoltarea mediului economic
• Oportunitățile fiscale oferite de
Guvern pentru stimulare a angajării
persoanelor cu dizabilități și a
persoanelor fără experiență pe piața
113
muncii
• Programele naționale de finanțare a
înființării și

pentru locuitorii din Ovidiu
-Vecinătatea Constanței ca sursă de
servicii de calitate superioară in
domeniile educației, sănătății, culturii,
agrementului
-Programe de perfecționrii și
reconversiei forței de muncă
Competiția între mediul privat și cel
de stat poate crește calitatea
serviciilor țn ambele medii
Fondurile europene de finanțare care
vizează problemele sociale FSE
(fondul social european), FEAD
(Fondul de ajutor european pentru
cele mai defavorizate persoane)

OPORTUNITATI

PATRIMONIU
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PATRIMONIU

INFRASTRUCTURĂ

ECONOMIC

Tendința de expansiune a municipiului
riscul degradarilor de mediu prin poluare
si activitati antropice necorespunzatoare

Insuficiența resurselor bugetare
Intârzierea punerii în practică a
proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii zonale
Riscul abordării necoordonate a unor
proiecte
-Traficul de tranzit care străbate
localitatea
Suprasolicitarea infrastructurii publice
și incapacitatea acesteia de a
raspunde prompt tendințelor de
dezvoltare
Dezvoltarea spontană a locuințelor în
zonele marginale poate să conducă la
suprasolicitarea posturilor de
transformare existente și cauzarea
deficitului de putere la orele de vârf
ale consumului
Lipsa de interes a populației în
demersul de selectare selectivă poate
compromite ținta de atins în domeniu
stabilită pentru anul 2020

Polarizarea zonei metropolitane
Competiția cu celelalte UAT din ZMC
Migrarea forței de muncă calificate
poate afecta pe termen mediu
dezvoltarea activităților economice cu
valoare adăugată mare
Riscul transformării în cartierdormitor
Taxele ridicate aferente muncii
mențin un nivel crescut al economiei
”subterane”
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SOCIAL
Creșterea ratei de dependență
demografică
Rata crescută a infracționalității
Creșterea cererii de servicii sociale
Creșterea șomajului
Șomajul în rândul proaspeților
absolvenți
neconcordanţa între piaţa forţei de
muncă şi pregătirea de specialitate
din şcoli

S.C. MINA-M-COM S.R.L.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

II.3 AȘTEPTARI ALE POPULAȚIEI
Din anchetele efectuate de autoritatea locală pentru elaborarea strategiilor locale au
rezultat următoarele așteptări principale:
Asigurarea de locuri de muncă.
Modernizarea tramei stradale.
Extinderea zonei de locuințe individuale.
Echiparea edilitară a satelor aparținătoare.
Extinderea echipării edilitare a orașului – în special în zonele mărginașe.
Modernizarea echipării edilitare.
Asigurarea unor locuințe sociale.
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III.
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STRATEGIE DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A ORAȘULUI
OVIDIU
III.1 CADRU STRATEGIC. PRIORITĂȚI STRATEGICE DE ORDIN
SUPERIOR
III.1.1.1 CONTEXT NAȚIONAL, REGIONAL, JUDEȚEAN
S TRATEGIA
2035”
V IZIUNEA

DE DEZVOLTA RE TERITORIALĂ A

R OMÂNIEI ”R OMÂNIA

POLICENTRICĂ

DE DEZVOLTAR E A TERITORIULUI NAȚ IONAL

Viziunea de dezvoltare a teritoriului național prevede: România în 2035 este o țară cu un
teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și locuire
pentru cetățenii săi şi are un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei.
Aceste deziderate se traduc în două direcţii principale de acţiune care constituie repere în
procesul de configurare a viziunii de dezvoltare:
Pe plan european:


intensificarea relațiilor cu Uniunea Europeană;



constituirea unei zone de creștere integrată sud-europeană.

Pe plan național:
sprijinirea dezvoltării cu prioritate a zonelor urbane cu potenţial economic şi
conectarea acestora cu restul teritoriului;

STRATEGIE DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A ORAȘULUI OVIDIU



asigurarea unei echipări complete a teritoriului cu infrastructură de bază, precum și
a accesului tuturor cetățenilor la serviciile de interes general.
Fundamentarea viziunii este orientată în jurul a patru principii cheie, respectiv:
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concentrarea: sprijinirea dezvoltări zonelor urbane cu o densitate mare de locuitori;



conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă;



cooperarea: depăşirea factorului de divizare;



coordonarea: eficientizarea proceselor de planificare;
Totodată, procesul de elaborare a viziunii a avut în vedere următoarele:


principiul dezvoltării durabile – dezvoltarea care corespunde necesităților
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisfice
propriile necesități.



transparența decizională:
transparente;

deciziile

privind

implementarea

strategiei

sunt
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consultare publică: conturarea opțiunilor de dezvoltare împreună cu cetățenii și
instituțiile interesate.
GENERALE

OG. 1 Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european
prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și
broadband;
OG. 2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a
serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive
şi incluzive;
OG. 3 Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea
specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane;
OG. 4 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de
identitate teritorială;
OG. 5 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare
teritorială.

O BIECTIVE

SPECIFICE

OG . 1
OS 1.1 Dezvoltarea unei rețele de transport eficientă și diversificată capabilă să asigure
gestionarea fluxurilor de oameni și mărfuri generate de schimburile economice între
teritoriul naţional și piețele din spațiul european.

OS 1.3 Consolidarea infrastructurii de transport a energiei și conectarea acesteia la
proiectele pan-europene cu impact regional și naţional.
OG . 2
OS 2.1 Asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a
localităților urbane și rurale.
OS 2.2 Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități
eficiente între orașele mari și zona urbană funcțională.
OS 2.3 Creşterea atractivităţii spaţiilor urbane și rurale prin îmbunătăţirea funcţiilor
rezidenţiale, dezvoltarea unor spaţii publice de calitate și a unor servicii de transport
adaptate nevoilor şi specificului local.
....Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor urbane şi rurale necesită adoptarea unor măsuri strategice de
consolidare a identităţii locale şi de creştere a calităţii vieţii, bazate pe avantajele create de marea
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OS 1.2 Dezvoltarea și extinderea infrastructurii portuare și aeroportuare, precum și a
legăturii acestora cu centrele urbane naţionale în scopul consolidării poziției României
de nod logistic regional.
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diversitate naturală, culturală și peisajeră din mediile urban și rural, precum şi de reducere a barierelor în
ceea ce priveşte accesul la servicii sociale de calitate.
În plan teritorial, intervenţiile care vizează creşterea atractivităţii spaţiilor urbane și rurale vizează
îmbunătăţirea funcţiei rezidenţiale şi a celor conexe, îmbunătăţirea spaţiilor publice și implicit de creştere
a calităţii peisajului, asigurarea unei distribuţii echitabile și echilibrate a serviciilor sociale.

OS 2.4 Furnizarea unor servicii sociale de calitate prin asigurarea unei diversificări a
acestor servicii la nivelul teritoriului și îmbunătățirea gradului de acces a a populației.
OG . 3
OS 3.1 Dezvoltarea unor centre urbane specializate şi inteligente cu vocaţie de poli
internaţionali şi racordarea lor eficientă la reţeaua urbană europeană.
OS 3.2 Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcţionale în jurul oraşelor cu rol
polarizator la nivelul teritoriului.
OS 3.3 Consolidarea rolului localităţilor rurale cu potențial de polarizare în scopul
asigurării unei accesibilităţi crescute a populaţiei rurale la servicii de interes general.
OS 3.4 Sprijinirea dezvoltării sistemelor urbane şi axelor de dezvoltare de la nivelul
teritoriului prin asigurarea unor intervenţii integrate teritorial.
OG . 4
OS 4.1 Protejarea patrimoniului și promovarea măsurilor de regenerare a capitalului
natural.
OS 4.2 Protejarea şi reabilitarea patrimoniului construit în scopul conservării identităţii
naţionale şi creşterii atractivităţii spaţiilor culturale cu potenţial turistic deosebit.
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OS 4.3 Reducerea vulnerabilității zonelor supuse riscurilor naturale.
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OS 4.4 Asigurarea echilibrului în dezvoltarea mediului rural şi urban prin protejarea
resurselor funciare agricole și forestiere şi limitarea extinderii intravilanului localităţilor.
OG . 5
OS 5.1 Consolidarea capacităţii structurilor de guvernanţă la niveluri multiple şi
diversificarea formelor de cooperare între structurile administraţiei publice.
OS 5.2 Consolidarea instrumentelor de planificare spaţială şi a instituţiilor cu rol în
gestionarea și planificarea proceselor de dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a
teritoriului).
OS 5.3 Consolidarea capacităţii de cooperare şi planificare în domeniul transfrontalier şi
transnaţional.

L INII

DIRECTOARE DE P LANIFICARE

SDTR stabilește 10 linii directoare de planificare, respectiv:
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1. Încurajarea concentrării locuirii în intravilanul existent al unităților administrativ
– teritoriale și limitarea dezvoltării urbane în zone care nu sunt deja echipate cu
infrastructura tehnico-edilitară.
2. Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice amplasate
la limita exterioară a intravilanului unităților administrativ – teritoriale.
3. Încurajarea construirii în zone industriale dezafectate (brownfields)/ reconversiei
fondului construit existent și limitarea extinderii nejustificate a intravilanului ca
urmare a dinamicii populației și a dinamicii economice - interzicerea construirii în
zone verzi.
4. Încurajarea locuirii sustenabile în centrele istorice ale localităților orașelor prin
operațiuni de regenerare urbană integrată a centrelor istorice.
5. Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale
6. Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii de
imobile care utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili.
7. Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor
naturale și industriale
8. Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de
mobilitate.
9. Încurajarea planificării și proiectării de calitate şi limitarea derogării de la
planurile de dezvoltare urbană și teritorială în vigoare.
10. Încurajarea implicării cetățenilor și comunităților în elaborarea strategiilor de
dezvoltare și obligativitatea consultării publicului asupra fiecărei etape ale
acestora.

P LANUL

DE AMENAJARE A TER ITORIULUI NAȚIONAL





ANEXA 1 Direcții de dezvoltare - capitolul A - rețeaua de căi rutiere:
o A.Autostrăzi: punctul 1.01. București –Lehliu-Fetești-CernavodăConstanța – parte din Coridorul IV de transport multimodal (autostrada a
fost finalizată)
ANEXA 5 Direcții de dezvoltare - Capitolul C -Rețeaua de căi navigabile interioare
și porturi:
o Căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare:
 punctul 1.03. Canalul Poarta Albă – Midia, Năvodari
o Porturi la care se vor executa lucrări de modernizare:
 punctul 4.21. Portul Ovidiu - pe Canalul Poarta Albă – Midia,
Năvodari;

In SECȚIUNEA II – APA, aprobată prin Legea nr.171/1997 și modificată prin Legea nr.
20/2006, orașul Ovidiu se încadrează în ANEXA 3 – lucrări prevăzute în Planul de
amenajare a teritoriului național – Secțiunea a II-a Apa la următoarele prevederi:
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In SECȚIUNEA I – REȚELE DE TRANSPORT, aprobată cu Legea 363/2006, orașul Ovidiu se
încadrează la următoarele prevederi:
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2.0 LUCRÃRI HIDROEDILITARE DE REABILITARE ŞI DEZVOLTARE ÎN MUNICIPII ŞI
ORAŞE
o Punctul 2.3. Lucrari pe termen lung – 2016-2025 nr.poziție 37
 majorare debite la captare-tratare,
 majorare capacitate de compensare, înmagazinare,
 reabilitare reţea de distribuţie ,
 extindere reţea de distribuţie
 extindere reţea de canalizare:
 extindere staţie de epurare,
 completarea staţiei de epurare cu treaptã avansatã (chimicã)
3.0 ZONE CU DISFUNCŢIONALITÃŢI MARI ÎN ALIMENTAREA CU APÃ ŞI/SAU
CANALIZARE A MUNICIPIILOR ŞI ORAŞELOR, CARE NECESITÃ LUCRÃRI
HIDROEDILITARE DE REABILITARE ŞI DEZVOLTARE
o Nr. crt. 97
1. Zona nr. 21
2. Ovidiu
3. Constanţa

In SECȚIUNEA A IV-A – REȚEAUA DE LOCALITAȚI, aprobată prin Legea nr.351/2001, cu
modificari ulterioare (Legea 308/2006, Legea 100/2007), orașul Ovidiu se încadrează la
sectiunea 5.6 localitati urbane de rangul III la pozitia 113.OVIDIU – oraș.
In SECȚIUNEA A V-A – ZONE DE RISC NATURAL aprobată prin Legea nr.575/2001 Ovidiu
figurează:
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la pozitia 66 -Oraşul Ovidiu -13.458 - ca unitãţi administrativ-teritoriale urbane
amplasate în zone pentru care intensitatea seismicã, echivalatã pe baza
parametrilor de calcul privind zonarea seismicã a teritoriului României, este
minimum VII (grade MSK)
în ANEXA 5 – U.A.T. afectate de inundații – la poziția 468 – PE TORENȚI

In SECȚIUNEA A VIII-A – ZONE CU RESURSE TURISTICE, aprobată prin Legea nr.190/2009 de
aprobare a Ordonanței de urgență nr.242/2008, orașul Ovidiu se încadrează la:






Anexa 1 UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE cu resurse naturale şi antropice
mari şi foarte mari:
o UAT cu concentrare mare de resurse - Or.Ovidiu – categoria resurse
dominante antropice
ANEXA Nr. 3- UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE cu resurse naturale şi
antropice mari şi foarte mari, care au probleme ale infrastructurii turistice –
orașul Ovidiu este inclus ca UAT cu concentrare mare de resurse, fără probleme
ale infrastructurii turistice
ANEXA Nr. 5- UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE cu resurse naturale şi
antropice mari şi foarte mari, care au probleme ale infrastructurii tehnice –
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orașul Ovidiu este inclus ca UAT cu concentrare mare de resurse, fără probleme
ale infrastructurii tehnice
ANEXA Nr. 7- UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE cu resurse naturale şi
antropice mari şi foarte mari, care au probleme ale infrastructurii turistice și
tehnice – orașul Ovidiu este inclus ca UAT cu concentrare mare de resurse, fără
probleme ale infrastructurii turistice sau tehnice

M ASTER P LANUL

GENERAL DE TRA NSPORT

Fig. 37 Dezvoltarea cailor de comunicație rutiera conform MPGT aprobat

In privința dezvoltării cailor rutiere prevede continuarea A4 cu un drum expres care să
asigure legătura cu Tulcea – Brăila. Pentru acest drum nu există actualmente SF ci doar o
hartă orientativă pe sife CNAIR.
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Documentul, aprobat in anul 2016, include prevederi care interesează orașul Ovidiu:
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Fig. 38Proiecte din MPGT aprobat care interesează orașul Ovidiu58
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In privința dezvoltării cailor aeriene se prevede modernizarea aeroportului
M.Kogălniceanu ca aeroport internațional
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In capitolul dedicat infrastructurii de transport naval este inclus proiectul de
modernizare a portului Ovidiu, incluzând modernizare cheuri și extindere port. Sunt
prevăzute totodată lucrari de modernizare a ecluzei, galerie ape mari și protecții și
consolidări maluri înalte ale CPAMN.

R EGIUNEA

DE DEZVOLTAR E

S UD -E ST

Oraşul Ovidiu se află amplasat în regiunea de dezvoltare Sud-Est, regiunea fiind a doua
ca mărime din cele 8 regiuni ale României.

58

Sursă http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693
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Regiunea de dezvoltare Sud-Est se află situată în partea de sud-est a României,
acoperind 35.762 km² reprezentând 15% din suprafaţa totală a ţării. Include între
graniţele sale şase judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea.

V IZIUNE STRATEGICĂ ȘI OBIECTIVE ÎN S TRATEGIA DE D EZVOLTARE
S UD -E ST PENTRU PERIOADA DE P ROGRAMARE 2014-2020

A

R EGIUNII

Viziune: Regiunea de Sud-est – o regiune atractivă, un spațiu economic stabil și
diversificat, capabil să asigure prosperitatea populației, în care disparitățile de
dezvoltare față de alte regiuni au fost reduse.
Prioritățile regionale de dezvoltare conturate în cadrul strategiei:
01. Dezvoltarea urbană durabilă integrată
02. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional
03. Îmbunătățirea competitivității economiei regionale, în contextul specializării
economice inteligente.
04. Îmbunătășirea calității turismului la nivel regional
05. Conservarea și protecția mediului înconjurător
06. Imbunătățirea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile

MEMORIU GENERAL

STRATEGIE DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A ORAȘULUI OVIDIU

Numărul de locuitori ai Regiunii Sud-Est înregistrați la Recensământul din 2011 a fost de
2.545.923 de persoane, ceea ce reprezintă 12,6% din populaţia României. În perioada
1992-2011, populaţia regiunii a înregistrat o scădere continuă, tendinţa păstrându-se în
continuare.
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07. Îmbunătățirea calității în domeniile educație, sănătate și incluziune socială
08. Valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea economiei
rurale
09. Îmbunătățirea resurselor umane la nivel regional, în contextul specializării
regionale inteligente
10. Promovarea cooperării transfrontaliere și interregionale.

P LANUL

DE

A MENAJARE

A

T ERITORIULUI J UDEȚULUI C ONSTANȚA

PATJ Constanța (1994) datează de peste 20 ani, prevederile sale fiind practic depășite.
Se propunea echiparea si modernizarea portului OVIDIU si realizarea unei
minihidrocentrale pe CANAL.
Erau observate disfunctii ale cailor de comunicatii: subdimensionarea DN22A (E60)
pentru traficul greu si se propunea traversarea peste C.F.
Pentru fluidizare se propunea dublarea podului CF cu un pod auto spre NAVODARI.

P REVEDERI

DIN

PATZ – Z ONA C OSTIERĂ (2010)

Studiul s-a oprit la faza de analiză a situației existente (Etapele I-II-III) dar oferă o imagine
a locului orașului Ovidiu în contextul Litoralului românesc59.
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Studiul subliniază că orașul Ovidiu se încadra, între UAT incluse în studiu, printre cele cu
cel mai scăzut numar de locuri de cazare, alături de comunele Valu lui Traian și Corbu
(sub 100 locuri de cazare).
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Fig. 39 Numarul de locuri de cazare din totalul zonei costiere60

59

Vezi Studiul de fundamentare privind potențialul turistic
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Fig. 40 Riscuri tehnologice în zona costieră61

60

Extras din PATZ-Zona Costieră - sursa: http://www.mdrl.ro/documente/dezvoltare_teritoriala/
amenajarea_teritoriului/patz_zona_costiera
61

Extras din PATZ-Zona Costieră: http://www.mdrl.ro/documente/dezvoltare_teritoriala/
amenajarea_teritoriului/patz_zona_costiera
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Fig. 41 Turismul - după numărul de înnoptări62

III.1.1.2 CONTEXT METROPOLITAN – ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA
Municipiul Constanța, cu o populație de peste 310.000 locuitori, este desemnat prin
H.G.998/2008 (cu modif.ulterioare) ca pol de creștere în care se realizează cu prioritate

62

Extras din PATZ-Zona Costieră - sursa: http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/
amenajarea_teritoriului/patz_zona_costiera
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investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

Fig. 42 Zona metropolitană Constanța
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Orașul Ovidiu face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Constanța alături de municipiul Constanța, alte 4 orașe (Eforie, Murfatlar,
Năvodari, Techirghiol) și 8 comune (Agigea, Corbu, Cumpăna, Lumina, Mihail
Kogălniceanu, Poarta Albă, Tuzla, şi Valu lui Traian) plus Consiliul județean Constanța.
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Zona Metropolitană Constanţa se doreşte a fi un instrument administrativ eficient în
scopul promovării unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a
discrepantelor de dezvoltare dintre localităţi, un facilitator privind atragerea investiţiilor
şi a Fondurilor Structurale, o platformă de colaborare între unităţile administrativteritoriale componente şi un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice.
In acest sens obiectivele constituirii Zonei Metropolitane Constanţa sunt:










Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi
energie;
Reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în zona metropolitană;
Dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de locuinţe;
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice;
Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă;
Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;
Dezvoltarea economică integrată;
Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea
excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale;
Atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse.

Potrivit unui studiu realizat de specialişti în domeniul dezvoltării urbane de pe plan local,
împreună cu experţi O.M.A. – Divizia Europa Centrală şi de Est, Zona Metropolitană
Constanţa va atrage în următorii 10 – 15 ani investiţii de peste 30 de miliarde de euro.

STRATEGIE DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A ORAȘULUI OVIDIU

Cele mai importante investiţii vor fi în sectorul imobiliar, urmând cele în infrastructură,
turism şi comerţ. De asemenea, investiţii importante, de peste 4,5 miliarde de euro, vor
fi angrenate şi în industrie şi servicii, în aceste sectoare urmând a fi create peste 15000
de noi locuri de muncă.
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In acest context, Zona Metropolitană Constanţa va facilita din punct de vedere tehnic
elaborarea şi implementarea unor proiecte comune, la scară regională, prin construirea
unei expertize în acest domeniu, prin îmbunătăţirea capacităţii administrative de
gestionare a unor astfel de acţiuni (în contextul regulilor specifice impuse de diverşi
finanţatori) şi prin posibilitatea angajării in comun a unor resurse.
O dezvoltare specifică poate fi anticipată pentru oraşul Ovidiu. ținând cont de amploarea
fenomenului de suburbanizare care se va accentua în următoarea perioadă, oraşele mici
pot asigura locuinţe de bună calitate pentru populaţia care va lucra în oraşele mari
(Constanţa) sau se pot oferi pentru dislocarea unor activităţi productive sau
nonproductive.
Pentru unele dintre ele, pe viitor, cel mai mare risc îl poate constitui pierderea
identităţii, în măsura în care dezvoltarea ulterioară a oraşelor mari va îngloba aceste
aşezări.
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P LANUL DE M OBILITATE U RBANA D URABILA AL P OLULUI
C ONSTANTA

DE

C RESTERE

Planul de mobilitate urbană durabilă acoperă polul de creştere Constanta, format din:
municipiul Constanţa, orașele Eforie, Techirghiol, Ovidiu, Năvodari și Murfatlar,
comunele Tuzla, Agigea, Cumpăna, Valu lui Traian, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Poarta
Albă, 23 August, Costinești și Corbu, referindu-se la perioada 2016 – 2030. Documentul
este în procedură de aprobare.

Obiective principale

Obiective operaționale

1.

ACCESSIBILITATE - Să
asigure că tuturor
cetățenilor din polul de
creştere le sunt oferite
opțiunile de transport care
permit accesul la destinații
și servicii esențiale

2.

SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE

3.

MEDIU - Reducerea poluării
aerului, apei, solului, a
poluării fonice, a emisiilor
de gaze cu efect de seră și a
consumului de energie

4.

EFICIENŢA ECONOMICĂ –
Să îmbunătăţească eficiența
și eficacitatea din punct de
vedere al costurilor al
transportului de persoane și
mărfuri

 Creșterea numărului de persoane cu acces ridicat la serviciile de
transport public pentru destinatiile majore
 Creșterea densităţii pistelor de biciclete
 Creșterea procentului de vehicule de transport public pe deplin
accesibile
 Creșterea accesibilită pentru pietoni (calitatea suprafețelor, treceri
de pietoni și obstacole)
 Reducerea numărului de vehicule în căutarea unui loc de parcare
 Reducerea timpul de călătorie cu autobuzul de-a lungul
coridoarelor cheie pe reteaua stradala
 Îmbunătățirea accesibilității spre Mamaia
 Sporirea angajamentului cu grupurile excluse social
 Creșterea frecvenței serviciilor de transport cu autobuzul
 Reducerea accidentelor rutiere letale şi grave
 Îmbunătăţirea siguranţei pietonilor si biciclistilor
 Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la siguranţă şi
securitate
 Reducerea numărului de vehicule parcate necorespunzător
 Reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, PM10 şi CO2
 Reducerea nivelului de zgomot
 Pastrarea biodiversității. Îmbunătățirea biodiversității acolo unde
este posibil
 Pastrarea integrităţii siturilor Natura 2000
 Reducerea netă a riscului de poluare a apei și solului prin
proiectarea corecta de noi infrastructuri
 Reducerea consumului de material și de producție a deșeurilor
 Creșterea procentului de vehicule ecologice
 Extinderea zonei pietonale
 Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la moduri
alternative de transport
 Creșterea ponderii modurilor de transport non -auto
 Reducerea timpului de deplasare
 Reducerea congestiei traficului
 Reducerea costurilor de operare a vehiculelor (întreţinere)
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Viziunea PMUD a fost definită astfel: Realizarea unui sistem de transport eficient,
integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială
și care să asigure o bună calitate a vieții in Polul de Crestere Constanta.
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Obiective principale
5.

CALITATEA MEDIULUI
URBAN - Să contribuie la
creșterea calității mediului
urban și a urbanismului în
beneficiul cetățenilor,
economiei și societății în
ansamblul său

S.C. MINA-M-COM S.R.L

Obiective operaționale
 Echilibrarea utilizării spaţiului drumului pentru a reduce dominaţia
vehiculelor private
 Protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural
 Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la mobilitatea
durabilă

Tabelul 20 Obiective principale și operaționale ale PMUD Constanța

P LANUL

INTEGRAT DE DEZVOLTARE PENTRU POLU L DE CREŞTERE

ZONA METROPOLITANĂ

C ONSTANŢA -

C ONSTANŢA

Obiectivele strategice cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a
Polului Național de Creștere – Zona Metropolitană Constanța 2017- 2023 au fost
stabilite în concordanţa cu:
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Creşterea rolului economic şi socio-demografic al Polului Naţional de Creştere
Constanţa, prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei
dezvoltări mai echilibrate a municipiului Constanţa şi a arealului său de influenţă
(cele 16 localităţi care formează în prezent Zona Metropolitană Constanța)
Dezvoltarea capitalului uman
Promovarea ocupării forței de muncă
Îmbunătățirea conectivității
Îmbunătăţirea accesibilităţii în interiorul şi în exteriorul municipiului Constanţa şi
în arealul său de influenţă, realizând conexiuni cu zonele din imediata vecinătate
Îmbunătățirea infrastructurii edilitare în toate cele 16 localități ale Zonei
Metropolitane Constanța
Asigurarea accesului tuturor locuitorilor la servicii și utilități publice de calitate
Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea zonei
Îmbunătățirea infrastructurii sociale și educaționale din Zona Metropolitană
Constanța
Creşterea atractivității și competitivităţii economice, prin stimularea spiritului
antreprenorial, atragerea de investiții și încurajarea inițiativei private
Promovarea tehnologiilor moderne și a celor de tipul Smart City
Susținerea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării
Asigurarea unui climat de siguranță și securitate a cetățeanului
Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
Asigurarea sănătății publice și accesul la servicii medicale de calitate
Protecția și conservarea mediului înconjurător și promovarea utilizării eficiente a
resurselor
Adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
toate sectoarele
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Consultarea publică și implicarea în procesul decizional a cetățenilor și a tuturor
actorilor relevanți la nivelul comunității locale
Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

O BIECTIVE

STRATEGICE ALE

SIDU C ONSTANȚA 2017-2023

Obiectivele strategice cuprinse în SIDU Constanța sunt sintetizate după cum urmează:
OS1 CONSTANȚA LOCUIT ORILOR
Acest obiectiv vizează:







îmbunătăţirea condiţiilor de viată a locuitorilor şi creşterea atractivităţii zonei,
astfel încât să devină un loc plăcut în care să munceşti, să studiezi, să trăieşti
accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate (infrastructura public
urbană, infrastructura de bază ce deserveşte furnizarea serviciilor publice,
infrastructura de transport, infrastructura de comunicaţii etc.)
accesul la o locuinţă decentă în condiţii de siguranţă, accesul la servicii de
sănătate, servicii de educaţie şi cultură şi servicii sociale de calitate, într-un
mediu durabil
accesul egal la servicii publice de calitate

OS2 CONSTANȚA TURIȘT ILOR







posibilitatea practicării diferitelor forme de turism: litoral, balnear şi de
agrement, cultural, religios, etnic, ecoturism, turism de afaceri şi congrese etc.
exploatarea potenţialului natural favorabil de care dispune municipiul Constanţa
şi arealul său de influenţă
valorificarea patrimoniului cultural, istoric şi arheologic
lansarea de produse turistice noi menite sa permanentizeze interesul asupra
zonei pe întreaga perioadă a anului
dezvoltarea infrastructurii publice care deservește direct sau indirect turismul

OS3 CONSTANȚA INVEST ITORILOR
Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei locale vizează dezvoltarea
economică durabilă, generarea și susținerea unui mediu de afaceri stabil şi predictibil şi
crearea de noi locuri de munca prin:




creşterea investiţiilor directe, îndeosebi în sectoarele economice cu valoare
adăugată mare
încurajarea sectorului terţiar şi a acelor activităţi economice care generează
creștere economică exponențială, dar și durabilă
dezvoltarea de infrastructuri performante de legătură și conectivitate la nivel
regional, naţional şi european ierarhizate coerent (autostrăzi, drumuri exprese,
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Acest obiectiv vizează crearea unei zone turistice atractivă şi competitivă pentru turiştii
români şi străini prin:
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dezvoltare unor linii aeriene de descărcare cargo şi crearea de noi capacităţi de
dezvoltare şi procesare în porturile maritime şi fluviale cât şi înfiinţarea de noi
linii de transport maritime/fluviale/aeriene)
dezvoltarea cooperării în cadrul Euroregiunii Mării Negre şi spațiul în
transfrontalier România-Bulgaria
dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare în meserii şi profesii de
înaltă specializare şi utilizarea resursei umane ca factor de dezvoltare economică,
în special în sfera sectoarelor tradiționale (exploatări portuare, turism, construcții
navale etc)

O BIECTIVE
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SPECIFICE ȘI OPERAȚIONALE ALE

SIDU C ONSTANȚA 2017-2023

Dezvoltarea infrastructurii economice și de afaceri
Susținerea antreprenoriatului și a inițiativei private
Îmbunătăţirea conectivității teritoriale
Îmbunătățirea accesibilității și mobilității în interiorul Zonei Metropolitane
Constanța
Creșterea calității spațiului public
Îmbunătățirea echipării teritoriului cu servicii și utilități publice de bază
Conservarea și valorificarea patrimoniului natural, istoric și cultural
Dezvoltarea infrastructurii turistice
Protecția și conservarea mediului înconjurător
Creșterea eficienței energetice
Incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman
Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale
Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor medicale
Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor educaționale
Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor culturale, sportive și recreaționale
Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de intervenţie pentru situaţii de urgenţă
Asigurarea ordinii publice si cresterea gradului de siguranţă a cetăţeanului
Îmbunătăţirea capacităţii administrative si instituţionale
Sprijinirea societăţii civile si susţinerea participării civice

P ROGRAME ȘI

PROIECTE CARE PRIVESC ORAȘUL

O VIDIU

Proiectele de investiții publice cuprinse în SIDU, care vizează Orașul Ovidiu, se regăsesc
în capitolul PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PROPUSE.

III.2 ATRIBUTE ALE UNUI ORAȘ DE SUCCES
Fiecare așezare are cel puțin un element de specificitate care contribuie la identitatea ei,
precum: un cadru natural special/ unic, clădiri istorice sau specificul țesutului urban,
anumite activități economice sau elemente de specific cultural.
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Elementele identitare, însă, nu garantează prosperitatea întrucât localitățile se află într-o
continuă competiție, în care elementele de unicitate trebuie valorificate și alte
competențe trebuie create. Obiectivul major al oricărui oraș este acela de creștere
economică, prin intermediul căreia poate contribui la creșterea calității vieții
locuitorilor săi și expansiunea teritorială. Indiferent de mărime, profil economic sau
țara în care se află, un oraș are nevoie de trei atribute pentru a-și putea atinge
obiectivul:
Accesibilitatea –condiția esențială a oricărei așezări pentru a putea funcționa. Un oraș
este un sistem deschis care necesită intrări și ieșiri de fluxuri de materii, bunuri, oameni,
informații din spațiul care îl înconjoară. Atât rețelele de infrastructură exterioare, cele
care leagă orașul de alte așezări sau obiective din afara sa, cât și cele din interiorul său,
necesare pentru transportul permanent de oameni și mărfuri, trebuie să fie dezvoltate
ca număr și lungime și bine întreținute pentru a oferi siguranță și confort în deplasare, la
costuri cât mai reduse.
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Sursă: ”Alba Iulia – către un oraș pentru oameni și cultură– un scurt raport privind starea actuală – GEHL” broșură conferință 2016
(http://www.apulum.ro/images/uploads/fisiere/20161019_Alba%20Iulia_Towards%20a%20city%20for%20poeple%20and%20cultur
e_Gehl_RO.pdf)
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Fig. 43 Orașul atractiv63
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Atractivitatea - se referă la modul în care atât oamenii cât și întreprinderile reacționează
în raport cu orașul. Pentru prima categorie sunt importante condițiile de viață, un
ansamblu compus din locuri de muncă diversificate, dotări sociale, locuințe sigure și
confortabile, spații verzi întreținute și suficiente, spații publice animate și locuri de
petrecere a timpului liber numeroase, diverse și accesibile. Întreprinderile vizează cel
mai des disponibilitatea forței de muncă, existența pieței de desfacere pentru prodesele
și serviciile sale și infrastructura de transport și de comunicații.
Sustenabilitatea – este mai mult o necesitate decât o calitate. În viitor, în contextul
competitivității orașelor se va transforma întrun avantaj, atât din rațiuni ecologice, cât și
economice. După o lungă perioadă de dezvoltare economică bazată pe consum în
creștere de resurse, orașele sunt nevoite să producă mai eficient, cu o valoare adăugată
mai mare, însemnând să apeleze la invoații și tehnologii cu un consum mai redus de
resurse.
În baza potențialului existent și conturată de direcțiile de dezvoltare din documentele
europene, programele naționale și strategiile metropolitane a fost întocmită Viziunea
pentru orașul Ovidiu.

III.3 VIZIUNE
Ovidiu este, în anul 2027, un oraș cu identitate conturată în sistemul zonei
metropolitane Constanța, cu atractivitate economică și turistică, cu o comunitate
închegată și prosperă și administrat eficient.

III.4 DIRECȚII MAJORE DE ACȚIUNE

STRATEGIE DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A ORAȘULUI OVIDIU
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Creșterea calității vieții prin asigurarea infrastructurii de bază (tehnico-edilitară),
îmbunătățirea serviciilor publice (educație, sănătate, cultură, servicii sociale ș.a.)
și a condițiilor de locuire.
Construcție identitară și creșterea atractivității orașului prin valorificarea
vecinătății lacului Siutghiol și crearea unui sistem de spații publice iconice,
interconectate.
Regenerare urbană și valorificarea terenurilor neutilizate sau contaminate în
urma activităților umane prin reintegrarea în circuitul urban sau, după caz, prin
renaturalizare.
Mobilitate durabilă prin fluidizarea traficului rutier, favorizarea alternativelor de
transport la deplasarea cu automobilul.
Producerea unei oferte turistice atractive prin acțiuni la nivel local și cooperare
regională.
Dinamizarea mediului de afaceri și încurajarea unei creșteri economice bazate
activități generatoare de emisii reduse de carbon și alte substanțe poluante.
Reducerea ponderii excluziunii sociale.
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III.5 OBIECTIVE
III.5.1

OBIECTIVE PRINCIPALE ȘI IPOSTAZE STRATEGICE

Principalele obiective propuse sunt:
 Economie performantă, în cadrul căreia turismul ocupă un loc important
 Calitate ridicată a mediului
 Mediu social coeziv, incluziv
Aceste obiective se dorește a fi atinse în cadrul unei dezvoltări integrate în cadrul
Polului Național de Creștere Constanța cu păstrarea și dezvoltarea identității proprii a
orașului.
Cele trei obiective principale sunt transpuse în trei ipostaze strategice interdependente:


OS1 Ovidiu pentru locuitori – un oraș cu condiții de viață îmbunătățite într-un
mediu atractiv



OS2 Ovidiu pentru investitori – un oraș prielnic întreprinzătorilor și companiilor
deopotrivă, care să genereze dezvoltare economică durabilă și să creeze noi
locuri de muncă



OS3 Ovidiu pentru turiști – localitate cu o ofertă turistică atractivă, tradusă în
ofertă de locuri de cazare diversificată și de calitate și o ofertă atractivă de
petrecere a timpului în oraș și în teritoriu

III.5.2

OBIECTIVE SECTORIALE

Obiectivele sectoriale avute în vedere sunt:

Obiectiv SMART:
o indicator principal obiectiv: sporul populației
o Valoare țintă: creșterea populației în 10 ani cu 5%
B. Accesibilitate și mobilitate: Mobilitate locală durabilă cu transportul nepoluant
prioritar, trafic fluid și sistem de transport public metropolitan eficient energetic
Obiectiv SMART:
o indicator principal obiectiv: emisii de CO2
o Valoare țintă: -20% din valoarea de la începutul intervalului
C. Economie: economie dinamică
Obiectiv SMART:
o indicator principal obiectiv: volum activitate economică – cifra de afaceri
o Valoare țintă: creștere cu 50% a cifrei de afaceri
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A. Calitatea vieții: oraș cu calitate a vieții ridicată, într-un mediu atractiv
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D. Turism: Ovidiu devine un oraș cu imagine urbană atractivă, cu un sector turistic
reprezentativ pentru economia locală
Obiectiv SMART:
o indicator principal obiectiv: număr de sosiri/an
o Valoare țintă: triplarea numărului de sosiri/an
E. Mediu: Oraș eficient energetic, verde, sustenabil, cu un impact minimizat asupra
mediului
Obiectiv SMART:
o indicator principal obiectiv: suprafață de spații verzi
o Valoare țintă: 26 mp/locuitor
F. Mediu social: Comunitate unită în diversitate, mediu social incluziv, cu acces
echitabil la servicii
Obiectiv SMART:
o indicator principal obiectiv: număr locuitori sub limita sărăciei
o Valoare țintă: 50% din numărul de la începutul intervalului

III.5.3

SUB-OBIECTIVE ȘI ACȚIUNI/ POLITICI

STRATEGIE DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A ORAȘULUI OVIDIU

A. CALITATEA VIEȚII
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A1. Dezvoltarea spațială echilibrată, urmărind principiile dezvoltării
durabile
A1.1. Prioritate acordată zonelor restructurabile, disponibile,
subutilizate sau cu utilizare neadecvată față de extinderile
pe terenuri noi
A1.2. Stimularea ocupării terenurilor disponibile pentru
restructurare din intravilanul existent prin accesibilizare și
echipare
A1.3. Extinderea limitată a intravilanului se face pe baza
necesarului de terenuri și potențialului de echipare a
teritoriului
A1.4. Consolidarea identității locale
A2. Calitate ridicată a mediului urban
A2.1. Ridicarea calității arhitectural-ambientale pe raza orașului
Ovidiu
A2.2. Regenerarea și dezvoltarea spațiilor verzi pe raza orașului
A2.3. Reducerea distanțelor de călătorie
A3. Mediu urban sigur
A3.1. Asigurarea iluminatului public
A3.2. Asigurarea supravegherii pentru scăderea criminalității
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A3.3. Amenajarea spațiului urban și a obiectivelor publice pentru
accesul persoanelor cu handicap
A4. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor medicale și sociale
A4.1. Creșterea calității serviciilor sociale
A4.2. Creșterea calității serviciilor medicale
A5. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor educaționale
A5.1. Creșterea capacității rețelei școlare
A5.2. Creșterea calității infrastructurii unităților educaționale
A6. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor culturale, sportive și
recreaționale
A6.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru activități culturalrecreative comunitare
A6.2. Dezvoltarea infrastructurii pentru activități motrice de loisir
A6.3. Stimularea investițiilor private de agrement
A7. Locuire confortabilă, deservită integral de rețelele edilitare
A7.1. Reabilitarea și asigurarea calității locuirii în cartierele
constituite
A7.2. Asigurarea necesarului de suprafețe pentru ansambluri de
locuințe noi în proximitatea intravilanului existent
A7.3. Asigurarea unor condiţii echilibrate de configurare a noilor
zone de locuinţe (densitate, dotări, infrastructură, tipologii)
A7.4. Creșterea accesului la infrastructura de alimentare cu apă și
canalizare
A7.5. Asigurarea salubrității de calitate

B1. Transport public optimizat în cadrul zonei metropolitane
B1.1. Cooperare cu Autoritatea metropolitană de transport pentru
optimizarea transportului public de persoane
B1.2. Incurajarea transportului public
B1.3. Prioritizarea transportului public
B1.4. Alternativă de transport public pe calea ferată existentă
(”metrou ușor”)
B2. Trafic rutier fluid, sigur, puțin poluant
B2.1. Circulație rutieră optimizată
B2.2. Optimizarea traficului de tranzit
B2.3. Promovarea vehiculelor ecologice
B3. Accesibilitate rutieră sporită
B3.1. Creșterea accesibilității rutiere în toate zonele orașului
B3.2. Creșterea accesibilității față de localitățile adiacente
B4. Accesibilitate sporită pe apă
B4.1. Modernizarea canalului Poarta Albă – Midia, Năvodari
B4.2. Transport public pe lacul Siutghiol
MEMORIU GENERAL
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B. ACCESIBILITATE ȘI MOBILITATE
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B5. Accesibilitate sigură pentru pietoni și bicicliști
B5.1. Promovarea deplasărilor cu bicicleta
B5.2. Prioritizarea modului de de deplasare nemotorizată
B6. Necesitățile de staționare soluționate eficient
B6.1. Eliminarea parcărilor parazite din spațiile publice și crearea
de noi locuri de parcare în zona obiectivelor de interes public
B6.2. Soluționarea parcărilor de reședință
C. ECONOMIE
C1. Climat economic atractiv pentru investitori
C1.1. Dezvoltarea infrastructurii economice și de afaceri
C1.2. Sprijinirea atragerii de noi investiții
C1.3. Sprijinirea sectorului IMM-urilor
C2. Forță de muncă specializată și adaptată conform necesităților
pieței
C2.1. Adecvarea forței de muncă la economia actuală și cea
viitoare
C3. Economie care utilizează resursele funciare sustenabil
C3.1. Regenerarea zonelor industriale abandonate
C3.2. Valorificarea terenurilor de pe platforma industrială
existentă
C4. Agricultură durabilă, orientată spre cerințele pieții
C4.1. Susținerea viabilizării economice a exploatațiilor agricole
C4.2. Susținerea bunelor practici în agricultură și a orientării către
agricultura alternativă
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D. TURISM
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D1.
orașul
D1.1.
D1.2.

Crearea unei imagini urbane pozitive, identitare: Ovidiu –
de pe malul lacului Siutghiol
Sistem de spații publice iconice în zona lacului Siutghiol
Sprijinirea valorificării superioare, în scop turistic, a
terenurilor din zona lacului Siutghiol
D2.
Cadrul natural și patrimoniul construit - protejate și
valorificate în scop turistic
D2.1. Punerea în valoare a castrului roman
D2.2. Valorificarea potențialului de agrement al lacului Siutghiol
în condiții de management durabil
D3.
Turismul – sector reprezentativ pentru economia locală
D3.1. Încurajarea dezvoltării turistice
D3.2. Cooperarea zonală pentru ofertă turistică atractivă și
diversificată
E. MEDIU

MEMORIU GENERAL

S.C. MINA-M-COM S.R.L.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

E1. Fond locativ eficient energetic
E1.1. Creșterea eficienței energetice a fondului locativ existent
E1.2. Fond construit nou realizat pe principii de eficiență
energetică
E2. Fond construit cu destinație publică și servicii publice eficiente
energetic
E2.1. Eficientizarea energetică a clădirilor publice
E2.2. Implementarea sistemelor de management energetic pentru
servicii publice
E3. Calitate a aerului, apelor și solului și nivel de zgomot ambiental în
limitele normelor
E3.1. Decontaminarea solurilor poluate istoric
E3.2. Regenerarea terenurilor degradate
E3.3. Reducerea nivelului de zgomot ambiental
E3.4. Reducerea noxelor cu ajutorul vegetației
E4. Activitate economică durabilă cu impact minimizat asupra
mediului
E4.1. Susținerea activităților economice cu emisii scăzute de
carbon
F. MEDIU SOCIAL

Pe baza acestor obiective, subobiective și politici publice au fost propuse proiecte care
se regăsesc la capitolul PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PROPUSE.
Exprimarea sintetică a Strategiei de dezvoltare spațială se regăsește în
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F1. Pondere redusă a populației defavorizate, incluziune socială
sporită
F1.1. Sprijinirea intreprinderilor sociale și a intreprinderilor
sociale de inserție
F1.2. Asigurarea unui fond de locuințe sociale corespunzător
F2. Infrastructură de asistență socială eficientă
F2.1. Inființarea unor structuri de sprijin pentru persoanele în
dificultate
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PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
IV.1 EVOLUȚIE POSIBILĂ, PRIORITĂȚI
Orașul Ovidiu se va dezvolta, evident, pe orbita metropolei – municipiul Constanța.
Datorită ofertei de servicii a metropolei exigențele populației din oraș, de satisfăcut pe
plan local, sunt mai reduse.
Datorita aceleiași vecinătăți, evident că funcția rezidențială va continua să se dezvolte
semnificativ, cererea va continua sa fie mare, fie pe seama populației din municipiu care
va continua tendința de evadare din blocuri și aglomerație, fie pe seama celor care
migrează spre marele oraș, fie pe seama celor care caută o locuință de vacanță aproape
de litoral la prețuri mai accesibile.
În același timp satele aparținătoare sunt amplasate la distanțe relativ mari de oraș.
Acestea au echipare edilitară deficitară, echipamentele publice sunt deficitare iar oferta
de locuri de muncă este scăzută și puțin diversificată.
Principalele atuuri de valorificat în domeniul economic:

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
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potențialul agricol poate să constituie o activitate eficientă economic, aducătoare de
venituri la bugetul local și locuri de muncă pentru o parte din populație
o
în domeniul producției vegetale valorificarea potențialului depinde de creșterea
mărimii exploatațiilor agricole la nivelul exploatațiilor comerciale, modificarea
profilului unei parți a acestor pentru satisfacerea cererii metropolei, utilizarea
irigațiilor
o
în domeniul producției animale este de menționat că distanțele mari dintre
localități permit amplasarea de ferme zootehnice cu respectarea distanțelor de
protecție față de localități iar vecinătatea metropolei asigură piața de desfacere
 valorificarea potențialului logistic, datorat accesului lesnicios la practic toate tipurile
de transport
 valorificarea potențialului energetic verde solar și eolian:
o
terenurile pe care se amplasează câmpuri fotovoltaice pot în același timp să fie
valorificate pentru pășunat, dacă sunt realizate corespunzător
o
trebuie încurajată utilizarea panourilor solare pentru producerea apei calde atît la
instituții publice cât și la imobilele private (în primul rând la locuințe)
o
trebuie să crească procentul energiei regenerabile utilizată pentru echipamentele
publice
 există amplasamente disponibile pe platforma industrială; este necesară o politică
locală de promovare a amplasării investițiilor în zonă
Este necesar ca echiparea tehnico-edilitară și soluționarea dotărilor publice să țină pasul
cu dezvoltările imobiliare.
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Trebuie stimulată dezvoltarea serviciilor în zonele deficitare – in principal în satele
aparținătoare și în zonele de extindere a orașului Ovidiu.
Este necesară diversificarea serviciilor publice.

IV.2 SCENARII DE INTERVENTIE
Rezulta doua scenarii posbile de dezvoltare a orașului Ovidiu in următorii 10 -15 ani,
alaturi de scenariul “if not” (alternativa zero). Cele douăa scenarii iau in calcul o
dezvoltare economica realistă, fiecare alternativă fiind particularizată de o viziune – mai
optimistă sau mai pesimistă - asupra economiei orașului in perioada de proiecție.
Scenariul optimist/ activ
In care dezvoltarea orașului se va realiza intr-un ritm alert, bazată pe o crestere
economică relativ similară perioadei de dinainte de criza economică, iar ocuparea
teritoriilor periferice, nou introduse în intravilan, se va face treptat, dar constant. Zonele
de productie ale orasului vor reprezenta motoarele lui de crestere, alaturi de o
revitalizare si imbogatire a ofertei de servicii, intrarea pe piața serviciilor turistice.
In acest caz, prin PUG, teritoriile destinate cresterii – cele nou introduse în intravilan,
alături de terenurile destinate anterior dezvoltării prin PUG-ul trecut sau PUZ-uri
trebuiesc bine pregatite, rezervele de terenuri pentru asigurarea circulatiilor trebuiesc
facute încă de pe acum, echiparea lor trebuie incepută si atrase fonduri, iar orientarea
functională si spatială a acestor zone nu trebuie lasata fără a corectă proportionare.
Fiind, în mare masură, și zona de intrare în oraș pe artere importante, dinspre
Constanța, unul din punctele importante ale PUG este acela al configurarii acestor porti
de intrare cu un cadru spatial coerent si reprezentativ.

in care dezvoltarea orașului se va concentra pe solutionarea problemelor situate in
țesutul existent, fara a viza dezvoltarea prin extinderea in teritoriile libere adiacente
intravilanului actual si fara a aloca resurse pentru aceasta. Concentrarea pe zona
constituita urbanistic are avantajul de a eficientiza efortul financiar, insă contrazice
tendința naturală, căreia nici criza economică nu i-a pus stavilă decât în mică măsură, de
„conectare” la metropolă iar mecanismul amortizarii investitiilor facute va fi unul mai
lent.
Teritoriile periferice s-ar constitui intr-o rezerva pasiva de teren, conservata si utilizata
ca teren agricol si activitati conexe (livezi, sere, gradini, mici ferme, etc), sub interdictia,
pentru urmatorii 10 ani, a oricarei dezvoltari rezidentiale sau de factura unor functiuni
urbane (care necesita infrastructura de capacitate ridicata).
Scenariul IF NOT (“alternativa zero”): in care dezvoltarea orașului Ovidiu este in regresie
fata de momentul actual, iar degradarile si procesele negative (in plan fizic, social,
economic si tehnic) avanseaza, adancind discrepantele, excluziunea si saracia. Riscul
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Scenariul pesimist/ pasiv
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neimplementarii nici unuia din scenariile 1 sau 2 este unul de izolare a orasului pe harta
regiunii si a tarii, de inchidere a perspectivelor de progres urban, care sunt posibile doar
in varianta asezarii orațului intr-un context de conectivitate macroteritoriala.
Dintre cele trei scenarii prezentate, cel pe care echipa actualului PUG il recomanda este
scenariul nr.1.- scenariul optimist, presupunand o viziune realista si activa asupra
orasului.
Scenariul nr.1. are avantajul de a pleca de la două oportunități reale și actuale:
apartenența orașului Ovidiu la Zona metropolitană a polului național de creștere
Constanța și finalizarea autostrăzii A4.
Justificarea optiunii pentru acest scenariu este legată de necesitatea impulsionarii
dezvoltarii prin investitii inteligente, utilizand resursele existente ca premise favorabile
pentru cresterea economica pozitiva.
Strategia de dezvoltare spațială are la bază scenariul optimist.

IV.3 ORGANIZARE URBANISTICĂ
IV.3.1

PRINCIPII DIRECTOARE

Principiul gestionării spaţiale a oraşului este dezvoltarea de la centru spre periferii.
Transpunere directă în plan spaţial a principiilor dezvoltării durabile, dezvoltarea de la
centru spre periferii urmăreşte în primul rând economia de terenuri, văzute ca resursă
primă şi epuizabilă a oricărei forme de dezvoltare.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Gestiunarea raţională a acestei resurse, preocuparea pentru economisirea ei, pentru
asigurarea şanselor de dezvoltare ale generaţiilor viitoare se traduce în cadrul PUG în
trei reguli de organizare a structurii urbane:
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01. Zonele restructurabile interne oraşului (dezvoltare tip brownfield) primesc
prioritate în faţa extinderilor pe terenuri neocupate (dezvoltare tip greenfield).
02. Extinderea zonei intravilan se face pe baza evaluării necesarului de terenuri
pentru perioada de timp vizată.
03. Urbanizarea zonelor de extindere se face etapizat, condiţia principală pentru
abordarea unei zone neocupate fiind dată de un nivel minim de ocupare al zonei
reprezentând etapa precedentă.

IV.3.2

DIRECȚII DE ACȚIUNE

IV.3.2.1 PROTEJAREA PATRIMONIULUI
Se va urmări aplicarea reglementărilor privind protejarea Castrului roman.
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IV.3.2.2 IMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE DOTARE
Instituirea de reglementări pentru asigurarea amplasamentelor necesare dotărilor
publice necesare în zonele de locuit noi din oraș și în satele aparținătoare.

IV.3.2.3 IMBUNATĂȚIREA CONFORTULUI URBAN
Satisfacerea cererii de locuinte individuale cu nivel de confort modern prin extinderea
zonei de locuit în acord cu dezvoltările spontane înregistrate în ultimul deceniu dar cu
realizarea unui nivel necesar de coerență.
Se va accentua caracterul de centralitate a străzii principale (DN 2A) prin stimularea prin
reglementări ale implanturilor din sfera terțiară.
Stabilirea unor reglementări privind aspectul exterior al clădirilor și împrejmuirilor,
amenajarea spațiilor verzi în curți, soluționarea locurilor de parcare în incinte.
Stabilirea unor reglementări privind utilizarea domeniului public.

IV.4 OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU
Propunerile de optimizare a relatiilor in teritoriu au ținut seama de prevederile din
PATN, Masterplanul general de transport, PATJ Constanța, Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă al Polului de Creștere Constanța.
Față de prevederile PATJ Constanța (cu o vechime de 20 de ani), ținând seama de
prevederile Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Polului de Creștere Constanța și de
actuala configurație a rețelei de căi de comunicații, nu au fost preluate prevederile din
PATJ care propuneau lărgirea exagerată a Str.Naționale și Str.Portului, de natură să
stimuleze circulația rutieră, mai ales automobilistică, în dauna metodelor de transport
alternative.

IV.5 DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR
S-a propus, în concordanță cu obiectivele strategiei de dezvoltare spațială (vezi cap.
III.5.3 lit.C):





Regenerarea și dezvoltarea zonei industriale de nord.
Valorificarea terenurilor industriale abandonate (în primul rând perimetrul fostei
Centrale Termice)
Dezvoltarea serviciilor pe principalele axe de circulație.
Dezvoltarea serviciilor turistice, preponderent în zona dintre str.Națională și lacul
Siutghiol.
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În schimb a fost preluată propunerea din PMUD privind utilizarea căii ferate ca mijloc de
transport zonal de călători.
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Dezvoltarea activităților agricole, cu accent pe agricultura durabilă și orientată spre
cerințele pieței
Îmbinarea activităților industriale cu cele agricole reprezintă o oportunitate în
dezvoltarea economică, în special a unei industrii agroalimentare care să respecte
normele europene.
Dezvoltarea producției de energie verde.

IV.6 EVOLUȚIA POPULAȚIEI
Populația orașului manifestă, chiar și în ipotezele pesimiste, o tendință de creștere,
specifică localităților suburbane din zonele metropolitane (vezi subtitul II.1.6.1 punctul
Evoluţia populaţiei și subtitlul II.1.6.2 - Prognoza populației). Totuși, deși populația
crește în ansamblu este vizibilă tendința de îmbătrînire a populației.
Scenariul de intervenție optimist/ activ, adoptat de proiectantul PUG-ului (vezi cap.IV.2)
are în vedere măsuri de ameliorare a sporului natural prin atragerea populației tinere și
creștere a natalității ca urmare a aplicării strategiei de dezvoltare spațială detaliate în
capitolul III.
In același timp prin același scenariu optimist/ activ se consideră că, în urma creșterii
calității vieții urbane din Ovidiu, o parte din locuințele secundare vor deveni locuințe
principale, locuitorii acestora stabilindu-și domiciliul în Ovidiu. În aceste condiții se
estimează că populația cu domiciliul în oraș poate ajunge în 2028 la cca. 20.000 locuitori.
Ținând seama că grupa de vârstă peste 65 ani va creşte în următorii ani sunt prevăzute:



măsuri de creștere și diversificare a ofertei de servicii de sănătate și sociale și a
facilităților dedicate
dezvoltarea facilităților care oferă servicii de cultură, loisir specifice seniorilor.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

IV.7 ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI; MOBILITATE URBANĂ
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Pornind situația favorabilă privind poziția față de infrastructura majoră rutieră, navală și
portuară și relativ favorabilă față de infrastructura feroviară, propunerile privind căile de
comunicații au, vizează, în general, aspecte de modernizare și remodelare în sensul unei
mobilități durabile.

IV.7.1

PROPUNERI PRIVIND CIRCULAȚIA RUTIERĂ

(1). Demersuri pentru stabilirea traseului viitor al drumului expres A4-Tulcea.
(2). Ierarhizarea tramei stradale.
(3). Completarea tramei stradale. Se are în vedere în principal:
a. Zona industrială
b. Zona CET – Mal nordic Lac Siutghiol
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(4). Modernizarea străzilor (carosabil, trotuare, piste biciclisti, rigole stradale, iluminat
public, plantații de aliniament); modernizările pot include propuneri de lărgiri care
să presupună realinierea parcelelor.
(5). Amenajarea intersecțiilor (pe planșa de circulații sunt marcate intersecțiile critice
ce necesită reconfigurare pe baza unor studii de specialitate). Principalele
intersecții ce necesită amenajare sunt:
 Nodul rutier A4 (completarea nodului)
 Drumul national DN2A( E60/E87) cu str. Poiana
 Drumul national DN3C( E60/E87) cu str. Poiana
(6). Inființarea de drumuri colectoare în zonele de extindere a intravilanului de-a
lungul drumurile naționale (condiție aviz CNAIR); în aceste zone este necesară
realinierea parcelelor.
(7). Prevederea unui sistem de sensuri unice pentru a reduce punctele de conflict în
intersecții, a reduce necesarul de exproprieri și a crea posibilitatea amenajării unor
parcaje (de regulă pentru parcarea de scurtă aferentă instituțiilor și serviciilor
existente cu deficit de spațiu de parcare în incintă).
(8). Amenajarea intersecțiilor la nivel cu calea ferată.
(9). Studierea posibilităților de înființare a noi treceri la nivel peste calea ferată pentru
reducerea discontinuităților în trama stradală.
(10). Urmărirea consecventă a obligativității soluționării parcajelor aferente utilizărilor
în incinta proprie pentru degajarea domeniului public
(11). Aplicarea măsurilor de reducere a nivelului de zgomot generat de traficul rutier, în
special pe străzile cu circulație intensă.
(12). Aplicarea unor măsuri de creștere a siguranței circulației:
a. Marcaje axiale cu linie continuă de interdicţie de depăşire pe sectoare
semnificative, la intrare/ieşire din localitatea, asociate cu separatori
(refugii in ax) în zona trecerilor de pietoni.
b. Semnalizarea (lămpi cu lumina intermitentă, semnalizarea luminoasă
de atenţionare cu flash) şi iluminare adecvată a intersecţiilor şi a
trecerilor de pietoni (iluminat mai intens în zona trecerilor de pietoni)
c. Amenajari specifice circulaţiei pietonale trotuare şi canalizare fluxuri
pietoni în zone cu peste 200 căl/h în special în central localităţii, în
vecinătatea instituţilor publice.
d. Denivelări locale (bump, hump, marcaj profilat) la intersectii, treceri
de pietoni, zone de calmare a traficului
e. Semaforizarea trecerilor de pietoni daca traficul pietonal depaşeşte
200 pietoni/h
f. Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpisori pentru canalizarea
traficului de vehicule şi pietoni în zona punctelor periculoase
g. Introducerea la intrări/ieşiri şi în centru a panourilor informative, în
cazul unor locaţii turistice, privind obiectivele turistice, spaţiile de
parcare şi semnalizării de orientare generală
h. Protejarea și încurajarea circulației lente (vezi punctul IV.7.3)
MEMORIU GENERAL
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(13). Se recomandă demersuri/ măsuri pentru înființarea de plantații de protecție în
vecinătatea autostrăzii.

IV.7.2

PROPUNERI PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC

(1). Se propune cooperarea la nivelul autorității de transport a zonei metropolitane
pentru:
 a se asigura creșterea numărului de persoane cu acces la transportul public prin:
o Inființarea (schimbarea traseului actual de pe șoseaua Națională) unei linii
pe pe str.Portului (DN 3C) pentru a deservi și zonele de extindere
o Înființarea (schimbarea traseului de pe DC89) unei linii pe DC 88, care
asigure legătura între Poiana și reședința Ovidiu
 Asigurarea unei ritmicități corespunzătoare a transportului
 Transport in regim Shutle Bus intre locatiile de cazare hoteluri, pensiuni si lacul
Siutghiol, castrul roman
(2). Se propune amenajarea alveolelor și adăposturilor pentru stații.
(3). Se propune înființarea unei linii (turistice) de vaporașe pe lacul Siutghiol care să
asigure legătura dintre Ovidiu (noul debarcader), insula Ovidiu și Mamaia.
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IV.7.3
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PROPUNERI PENTRU CIRCULAȚIA LENTĂ

(1). Echilibrarea utilizării spațiului drumului între modurile diferite de deplasare.
(2). Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la mobilitatea durabilă
(3). Dezvoltarea circulației pietonale însoţită de: realizarea unor facilitati și amenajari
pentru pietoni, persoane cu handicap, alte dotari, amenajari necesare pentru
biciclisti, realizarea de spatii verzi, imbunatatirea ambientului urban prin amenajari
cu pavimente, mobilier urban, oglinzi de apa, fantani, alegerea unor profile pentru
arterele pietonale, descurajatoare pentru circulatia auto, realizarea unor suprafete
de stationare și distributie cu amenajari de odihna de-a lungul aleilor pietonale,
iluminat public etc.
(4). Dezvoltarea traficului pentru biciclisti: Incurajarea deplasarilor cu ajutorul
bicicletelor și restrangerea transportului motorizat are avantaje foarte mari pentru
protejarea mediului inconjurator și a nivelului de sanatate a populației. Pe distante
relativ mici, de pana la 8 km, bicicleta poate inlocui autovehicolul. Acest lucru este
posibil atunci cand acest tip de transport este incurajat prin constructia unei
infrastructuri proprii, separata de celelalte moduri de transport, a unor spatii de
parcare în puncte de atractie sporita și adoptarea unei reglementari de circulație
favorizanta.
(5). Amenajarea spațiului pentru circulația persoanelor cu dificultăți de deplasare.
(6). Studierea amenajării unor trasee de circulație în sistem partajat (tip shared-space)
– în special pe traseele spre zonele de loisir.
(7). Amenajarea benzilor/ pistelor velo în lungul arterelor principale de circulație.
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(8). Măsuri de reducere a vitezei de deplasare în zonele în care circulația auto și cea
velo trebuie să se desfășoare în sistem partajat.

PROPUNERI PENTRU STAȚIONARE

(1). Pentru construcțiile noi parcarea se va admite exclusiv în incintă.
(2). Pentru construcțiile existente cu incinte se vor lua măsuri de stimulare a
amenajării de locuri de parcare în incintă.
(3). Se vor lua măsuri de descurajare a deplasării cu automobilul în zonele cu deficit de
spații de parcare (prin restricționarea parcării, introducerea taxelor etc)
(4). Se vor amenaja parcări de reședință în cvartalele de locuințe colective, precum și
parcări de interes public în zona instituțiilor publice și a altor obiective de interes
public.
(5). Se vor lua măsuri de desființare a garajelor individuale pe terenurile proprietate a
orașului și înlocuirea lor cu soluții colective eficiente.
(6). Se va studia posibilitatea soluționării parcajelor publice în soluții eficiente de
utilizare a terenului (parcaje multietajate, parcaje subterane, sisteme smartparking)
(7). Se recomandă ca, în cazul parcajelor la sol pentru autoturisme, amenajate pe
domeniul public sau în incinte, să se utilizeze soluții de parcări ecologice. Scopurile
urmărite prin realizarea de parcări ecologice sunt:
a.
volum minim de apă scursă în reteaua de canalizare pluvială – reducerea
necesarului de canalizare pluvială;
b.
îmbunătăţirea calităţii apei şi aerului;
c.
reducerea insulelor de căldură
d.
asigurarea unui spaţiu maxim de parcare;
e.
asigurarea unui spaţiu (tot maxim, dacă este posibil) de spațiu verde.
Tipuri de materiale utilizate la realizarea parcărilor ecologice
a. Pavajul permeabil – este îmbrăcămintea rutieră care permite
infiltrarea apei – fie ca e vorba de pavele montate distanțat pentru a
permite infiltrarea apei fie ca e vorba de dale ecologice (pavele tip
grila). Este disponibil într-o mare varietate de forme şi culori , permit
umplerea golurilor cu pietris/criblura sau cu gazon.
b. Sistemele grilă sau zăbrele – sunt structuri de plastic rigid, umplute cu
pietriş sau vegetaţie – (metoda cere precautie plastice deoarece în
cazul aplicării defectuoase are o durabilitate redusa).
c. Betonul poros – este asemănător cu betonul convenţional ca
structură şi formă, cu excepţia faptului că materialele fine au fost
înlăturate, permiţând infiltrarea apei din precipitaţii prin spaţiile
goale. Nu se foloseste pe suport cu continut ridicat de argila. La
nevoie poate fi alternat cu suprafețe normale de beton – caz în care
benzile de beton poros inlocuiesc sistelele clasice de colectare a
apelor pluviale
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Sistemele de pavaje ecologice permit infiltrarea în sol a apei după traversarea unui
strat de pietris care actioneaza ca un filtru.

IV.7.5

PROPUNERI PENTRU CIRCULAȚIA FEROVIARĂ

Ameliorarea funcționalității liniei CF existente prin amenajarea pentru transportul public
de călători pe traseul Midia Năvodari - Lumina-Ovidiu – Constanța (inclusiv amenajarea
de stații)
Studierea posibilității realizării de noi traversări la nivel peste calea ferată pentru
ameliorarea accesului în zona lacului Siutghiol.
Urmărirea aplicării restricților din zona de siguranță și de protecție a Căii ferate.

IV.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE
IV.8.1
MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI DE NATURĂ
HIDROLOGICĂ
Pentru zonele de băltiri se vor executa lucrari de drenaj corespunzător si ridicarea cotei
terenului prin realizarea de umpluturi controlate.
Pentru riscul de inundare de pe malul lacului Siutghiol datorat furtunilor se vor avea în
vedere următoarele măsuri:



Sistematizarea verticală
Ridicarea cotei ±0,00 și evitarea subsolurilor/ demisolurilor
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Pe traseele văilor unde se pot manifesta fenomene de curgeri torențiale se interzice
amplasarea construcțiilor pînă la efectuarea lucrărilor hidroameliorative (de exemplu
canalizarea torentului, amplasarea de praguri antierozionale şi cleionaje). Prin proiectul
de execuție a lucrărilor hidroameliorative se va stabili și zona care, eventual, va rămâne
sub interdicție.
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Pentru terenurile agricole (din extravilan) se vor lua măsuri de întreținere a lucrărilor
hidroameliorative existente și se vor executa, după caz, lucrări hidroameliorative noi în
baza unor proiecte de specialitate.

IV.8.2

MĂSURI ÎN ZONELE CU RISC DE DESTABILIZARE

Zonele cu risc de instabilitate sunt pe versanții Canalului, pe malurile abrupte ale lacului
Siutghiol, versanții haldelor de pământ rezultat de la construcția Canalului.
Zonele de versant, care au fost încadrate ca zone cu risc mediu-mare până la foarte
mare sunt zone improprii amplasării construcțiilor și sunt supuse interdicției temporare
de construire. Interdicția se poate ridica în oricare din următoarele situații:
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Zonele de umpluturi antropice și zona de depozite loessoide grupa A, suprapusă peste
terasa de abraziune maritimă sunt terenuri bune de construit cu amenajări speciale.
Amenajările necesare se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat în baza studiu geotehnic
aprofundat al amplasamentului întocmit în conformitate cu NP 074/2014 - Normativ
privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii.
Măsurile din zonele cu risc de destabilizare datorită fenomenelor erozionale de pe văile
cursurilor de apă temporară sunt prezentate la punctul Măsuri în zonele cu riscuri de
natură hidrologică.
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(1). Dacă documentația de autorizare îndeplinește următoarele condiții:
o este întocmită în urma executării unui studiu geotehnic aprofundat al
amplasamentului întocmit în conformitate cu NP 074/2014 - Normativ
privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii. Pentru
amplasamentele situate în aceste zone se va ţine cont de recomandarea
SR EN 1997-1:2004 - Eurocod 7 şi vor fi încadrate în categoria geotehnică
3 - risc geotehnic major.
o Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator tehnic atestat în
domeniul Af "Rezistenţa şi stabilitatea masivelor de pământ".
o În studiul geotehnic se vor face recomandări privind condiţiile de fundare
ale viitorului obiectiv şi privind necesitatea unor lucrări suplimentare de
protecţie ale construcţiilor existente sau ale celor proiectate (de ex.
lucrări de consolidare, ziduri de retenţie, sisteme de drenaj, protecţii de
maluri, amenajări de albii sau torenţi, geometrizarea versanţilor,
plantaţii, etc). Pentru toate acestea vor fi detaliate (dacă este cazul)
condiţiile de fundare, extinderea în suprafaţa sau lungime, etc.
o Proiectul ține seama de zona de risc în care este amplasată construcţia și
are introduse toate condițiile din studiul geotehnic aprofundat. Acest
proiect trebuie să conţină calcule de stabilitate şi să prevadă sisteme de
fundare aşezate sub planul de alunecare şi/sau lucrări de consolidare,
soluţii de prevenire şi combatere a fenomenelor de instabilitate pentru
obiectivul ce urmează a fi construit. Proiectul trebuie verificat de un
verificator tehnic atestat în domeniul Af "Rezistenţa şi stabilitatea
masivelor de pământ".
o Dacă proiectul include lucrări de stabilizare în afara limitei de proprietate
execuția acestora este obligatorie. Lucrările în afara proprietății se vor
autoriza și va executa, în condițiile legii, anterior sau concomitent cu
autorizarea și executarea lucrărilor de pe proprietate.
(2). Dacă zona cu potențial de destabilizare, în ansamblu, a făcut obiectul unor lucrări
complexe de stabilizare, care au dus la reducerea/ dispariția riscului. Certificarea
reducerii/ dispariției riscului se face prin proiectul de stabilizare + procesul verbal
de recepție a lucrărilor, transmise autorității locale.
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MĂSURI DE PROTECȚIE ANTISEISMICĂ

Condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor în raport cu gradul de seismicitate,
distanțele dintre clădiri, regimul de înălțime, sistemul tehnic constructiv, tipul fundațiilor
și adâncimea de fundare sunt diferite de la o zonă la alta și ele se stabilesc pe baza
proiectelor executate de către specialiști atestați.
Funcție de condițiile geotehnice specifice pe zone, proiectarea construcțiilor ce urmează
a se executa sau a intervențiilor la construcțiile existente se va face în conformitate cu
prevederile normativului P100 – 1/2013 și a OG.nr. 20/1994.
Teritoriul orașului Ovidiu se înscrie, conform Normativului P100 – 1/2013, în zona cu
accelerația terenului pentru proiectare ag = 0.20g pentru cutremure având intervalul
mediu de recurență (al magnitudinii) IMR = 225 ani iar pentru perioadele de colț Tc = 0.7
sec.

IV.9 REGLEMENTĂRI URBANISTICE
IV.9.1

LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS

Intravilanul propus va ocupa cca. 1325,85 ha (15,79% din suprafața teritoriului
administrativ și o creștere cu 23,68% față de suprafața intravilanului existent).
De notat că au fost excluse din intravilan terenurile ce fac parte din fondul forestier în
suprafață de 2,90 ha, care erau cuprinse în PUG-ul anterior. Terenul care face obiectul
unui litigiu între administrația locală și Romsilva, a fost pastrat în intravilan insă cu
interdicție de construire (a se vedea Regulamentul local de urbanism – UTR 10 Ovidiu
”CET”)
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Caracteristica principală a propunerilor este mixitatea și flexibilitatea în condiții de
compatibilitate functională.
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BILANȚ TERITORIAL PROPUS
OVIDIU

FUNCTIUNE

Suprafața

POIANA
%

(ha)

LOCUIRE, din care:
LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI
si functiuni complementare
LOCUINTE COLECTIVE si functiuni
complementare

INSTITUȚII si SERVICII din care:
ZONA CENTRALA
SANATATE (dispersate)

Suprafața

CULMEA
%

(ha)

Suprafața

TRUPURI
%

(ha)

Suprafața

TOTAL
%

(ha)

Suprafața

%

(ha)

295,43

31,35

91,91

66,54

20,57

33,78

2,88

1,56

410,79

30,98

292,65

31,05

91,91

66,54

20,13

33,05

2,88

1,56

407,57

30,74

2,78

0,29

0,00

0,00

0,44

0,72

0,00

3,22

0,24

140,68

14,93

16,03

11,61

19,14

31,43

10,53

195,26

14,73

25,94

2,75

5,22

3,78

0,00

0,00

31,16

2,35

0,66

0,07

0,00

0,00

0,00

0,66

0,05

0,00

1,51

0,11

19,41

EDUCATIE (dispersate)

0,00

0,43

0,31

1,08

1,77

CULTE (dispersate)
ALTE DOTARI DE INTERES PUBLIC SI
SERVICII (dispersate)

0,00

0,25

0,18

0,45

0,74

1,00

0,54

1,70

0,13

114,08

12,10

10,13

7,33

17,61

28,92

18,41

9,99

160,23

12,09

24,87

2,64

0,72

0,52

0,00

0,00

2,56

1,39

28,15

2,12

PARCURI/ SCUARURI

1,72

0,18

0,00

0,00

0,00

1,72

0,13

SPORT/ AGREMENT

9,90

1,05

0,00

0,00

1,39

12,46

0,94

ALTE SPATII VERZI

8,25

0,88

0,36

0,26

0,00

0,00

8,61

0,65

TEREN FORESTIER IN LITIGIU

5,00

0,53

0,36

0,26

0,00

0,00

5,36

0,40

ZONA VERDE din care:
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OVIDIU
FUNCTIUNE

Suprafața

POIANA
%

(ha)

ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE,
DEPOZITARE, din care:
PRODUCTIE INDUSTRIALĂ/ DEPOZITARE

%

(ha)

Suprafața

%

(ha)

Suprafața

%

(ha)

32,13

13,32

9,64

15,38

25,25

89,72

48,65

421,23

31,77

302,81

32,13

13,32

9,64

15,38

25,25

66,46

36,04

397,97

30,02

0,00

23,26

12,61

23,26

1,75

0,00

38,76

21,02

50,10

3,78

0,00
0,00

38,76

0,00
21,02

6,63
43,47

0,50
3,28

0,00

0,00

174,39

13,15

0,00

0,00

1,14

0,61

0,44

6,25
4,48

0,66
0,48

0,38
0,23

0,28
0,17

153,05

16,24

15,53

11,24

5,81

9,54

116,21

12,33

15,53

11,24

5,81

9,54

0,00

137,55

10,37

CAI DE COMUNICATIE FEROVIARA

15,42

1,64

0,00

0,00

0,00

15,42

1,23

ACTIVITATI PORTUARE

21,42

2,27

0,00

0,00

0,00

21,42

1,62

TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA
din care

0,00

0,00

0,00

31,07

16,85

31,07

2,34

CAI DE COMUNICATIE AERIANA
TDS MApN

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,92
30,15

0,50
16,35

0,92
30,15

0,07
2,27

1,58

0,00

0,00

0,00

14,86

1,12

942,43 100,00

138,12 100,00

60,90 100,00

184,40 100,00

CAI DE COMUNICAȚIE din care:
CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
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(ha)

Suprafața

TOTAL

10,73

CIMITIR
GOSPODARIE COMUNALA
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%

TRUPURI

302,81

PRODUCȚIE AGROINDUSTRIALĂ

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ECHIPARE
TEHNICO-EDILITARĂ din care:

Suprafața

CULMEA

APE

14,86
TOTAL

0,00

Tabelul 21 Bilant teritorial propus prin PUG
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Bilanț pentru trupurile izolate de intravilan

T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17

DENUMIRE/
IDENTIFICARE
INSULA OVIDIU (UTR 5
Ovidiu
Parc fotovoltaic
Comprest – Stație asfalt
Cazarma 2392 MapN

Parc fotovoltaic
Fermă suine

Unitate militară MapN
Stație de sortare și stație
de tratare mecanobiologică
Depozit controlat de
deșeuri
Fermă pui

T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T40
T41

FUNCTIUNE
AGREMENT/SERVCII/COMERT (cuprins ca UTR 5 Ovidiu)
PRODUCȚIE ENERGII REGENERABILE (PUZ HCL 70/2013)
ZONA PRODUCTIE, DEPOZITARE (PUZ HCL 71/2008)
Destinație specială - TDS
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
PRODUCȚIE ENERGII REGENERABILE (PUZ HCL 06/2013);
PRODUCȚIE AGROINDUSTRIALĂ (PUZ HCL 06/2013)
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA PRODUCTIE, DEPOZITARE (PUZ HCL 49/2010)
TDS
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ECHIPARE EDILITARĂ (PUZ HCL
137/2013)
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ECHIPARE EDILITARĂ
PRODUCȚIE AGROINDUSTRIALĂ (PUZ HCL 122/2014)
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
(HCL 29/2009)
TDS

Cazarma 3486 MApN
Cazarma 2879, incinta 2
TDS
MApN
Cazarma 2879, incinta 1
TDS
MApN
Schitul Sf.Apostol Andrei INSTITUȚII și SERVICII – CULTE (PUZ HCL 91/2014)
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
CVOR/DME Constanța
CIRCULATIE AERIANA
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
DVOR/DME Constanța
CIRCULATIE AERIANA
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
Ferma de struți
PRODUCȚIE AGROINDUSTRIALĂ (PUZ HCL 129/2007)
Parc fotovoltaic
PRODUCȚIE ENERGII REGENERABILE (PUZ HCL 128/2013)
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
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SUPRAFATA
[HA]
2,56
9,50
7,49
10,83
3,97
0,74
14,78
2,83
1,47
28,00
5,20
32,65
9,63
3,10
0,94
12,74
4,17
1,00
0,87
0,80
0,48
0,16
0,86
0,76
0,85
1,71
0,39
0,62
0,63
1,32
0,42
2,79
3,00
0,99
2,34
0,28
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COD TRUP
T42
T43
T44
T45
T46

DENUMIRE/
IDENTIFICARE
Stație pompare ANIF

Ansamblu locuințe

T47
T59

S.C. MINA-M-COM S.R.L

FUNCTIUNE
Gospodărie comunală
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
LOCUINTE INDIVIDUALE SI DOTARI AFERENTE (PUZ HCL
34/2010) ( cuprins ca UTR Poiana1)
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT
ZONA MIXTA- PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT

TOTAL SUPRAFATA TRUPURI IZOLATE

SUPRAFATA
[HA]
0,91
0,44
1,27
0,20
4,80
4,22
1,79

184,40

Tabelul 22 Bilanț trupuri izolate

Notă: Datorită updatării suportului topo și limitelor intravilanului în urma analizei și
avizării finale la OJCPI Constanța (PV de recepție nr.2913/26.06.2019) există mici
diferențe între suprafețele din Eroare! Fără sursă de referință. și Tabelul 22 și
suprafețele înscrise în unele avize anterioare, suprafața totală a intravilanului păstrânduse (la nivel de hectare).

IV.9.3

ZONE FUNCȚIONALE

IV.9.3.1 LOCUIREA
Locuirea propusă este în general de tip individual, cu maxim P+2 nivele.
Extinderile propuse sunt spre vestul orașului și spre sud.
Cea mai mare parte a zonei de extindere este propusă a avea caracter mixt, favorizând
implantările din zona serviciilor și agrementului, care să atragă și turiști și locuitorii
municipiului adiacent.
Se propun și mici extinderi de locuit în satele aparținătoare – în special în Poiana, care
beneficiază de o legătură lesnicioasă cu municipiul Constanța.
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IV.9.3.2 SERVICIILE
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Se propun a se dezvolta în zone mixte:




Serviciile compatibile cu locuirea (serviciile publice, serviciile comerciale cu rază
mică și medie de servire, servicii turistice) sunt propuse în principal în zona
centrală (de-a lungul principalei artere a orașului) și în zonele de dezvoltare.
Serviciile cu rază mare de servire, care pot crea aglomerații sunt grupate
împreună cu cu activitățile logistice în zone de la periferia localității.
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IV.9.3.3 ACTIVITĂȚILE PRODUCTIVE
Activitățile industriale sunt propuse în general în zona de nord, fie pe platforma
existentă, fie în dezvoltări situate în vecinătate.
Zonele de extindere sunt în general mixte, permițând atât dezvoltarea activităților de
producție cât și a activităților logistice, serviciilor pentru industrie și serviciilor
comerciale cu rază largă de servire.
Există și zone destinate producției de energie verde (amplasate în baza unor PUZ-uri).
Activitățile agricole și agrozootehnice sunt propuse pe de o parte în incintele existente
(sedii de fermă viabile) și pe de altă parte pe amplasamente noi ce necesită zone de
protecție față de localitate potrivit OMS 119/2014 (ferme zootehnice, depozitare
produse agricole).

IV.9.3.4 GOSPODĂRIA COMUNALĂ ȘI ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ
Gospodăria comunală este reprezentată în principal de cimitire (existente) și rampa
ecologică de deșeuri (cu trupul separat de Stație de sortare și stație de tratare mecanobiologică).
La capitolul incintelor aferente rețelelor tehnico-edilitare sunt de menționat gospodăriile
de apă existente: Complex ”Cota 20 Ovidiu” și gospodăria de apă Poiana, stația de
epurare convertită în stație de pompare, SRM-urile.

IV.9.3.5 SPAȚIILE VERZI, SPORT, AGREMENT
Vor fi păstrate spațiile verzi și cele de sport existente existente și se vor crea noi spații
verzi și de agrement.

IV.9.3.6 TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

In temeiul art. 38 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor, al art. 30, al art. 33 si al art. 38 lit. d) din
Legea nr. 73/1995 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru
aparare, precum si al art. 34 din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994,
lucrarile de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare sau desfiintare a
obiectivelor cu caracter militar, aprobate potrivit competentelor valorice stabilite de
legislatia in vigoare, respectiv cele cuprinse in programele de investitii si reparatii ale
Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului
Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii
Speciale si Serviciului de Protectie si Paza, se vor realiza pe baza autorizatiilor de
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ca atare prin acte normative.
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construire speciale, emise de catre fiecare dintre aceste institutii, cu respectarea
prevederilor Planului Urbanistic General si regulamentului aferent.

IV.9.4

BILANT SPATII VERZI PROPUSE

(in conformitate cu Legea 24/2007- Legea privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările ulterioare)
SUPRAFATA PARCELA
(mp)

SUPRAFATA SPATIU
VERDE AFERENT PARCELA
(mp)

5.907,8600

1.181,5720

70.156,3800

21.046,9140

3 ZONA VERDE DE PROTECTIE

3.525,6300

3.525,6300

4 ZONA VERDE DE PROTECTIE

6.908,6500

6.908,6500

5 ZONA VERDE DE PROTECTIE

2.090,9700

2.090,9700

DOTARI CULTURA/CULTE

6.360,1100

15.90,0275

6 DOTARI SANATATE

686,1900

137,2380

7 DOTARI EDUCATIE

761,1300

152,2260

11.207,6600

11.207,6600

9.739,8900

1.947,9780

5.046,6100

1.261,6525

586,7100

117,3420

62.473,2600

49.978,6080

3.545,5000

2.836,4000

DOTARI ADMINISTRATIE PUBLICA

6.981,0100

4.000,0000

DOTARI EDUCATIE

5.401,5500

1.080,3100

956,3600

239,0900

13658,3900

10.926,7120

2.142,8700

2.142,8700

884,5800

176,9160

Nr

FUNCTIUNE

1 DOTARI SANATATE
2 DOTARI SPORT

8 ZONA VERDE DE PROTECTIE
9 DOTARI EDUCATIE
DOTARI CULTURA/CULTE
10 DOTARI SANATATE
11 CIMITIR
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12 PARC
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DOTARI CULTURA/CULTE
13 PARC
ZONA VERDE DE PROTECTIE
14 DOTARI EDUCATIE
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SUPRAFATA PARCELA
(mp)

SUPRAFATA SPATIU
VERDE AFERENT PARCELA
(mp)

8.728,8900

8.728,8900

18.879,4000

5.663,8200

ZONA VERDE DE PROTECTIE

18.002,2400

18.002,2400

17 ZONA VERDE DE PROTECTIE

29.915,5700

29.915,5700

18 DOTARI CULTURA/CULTE

1.435,3500

358,8375

19 DOTARI CULTURA/CULTE

10.004,9200

2.501,2300

20 DOTARI EDUCATIE

10.772,0400

2.154,4080

21 DOTARI CULTURA/CULTE

3.087,5200

771,8800

22 CIMITIR

3.832,8000

3.066,2400

23 DOTARI CULTURA/CULTE

1.230,7000

307,6750

24 ZONA VERDE DE PROTECTIE

3.609,6000

3609,600

25 DOTARI EDUCATIE

4.306,1200

861,2240

458.609,7800

78.500,0000

Nr

FUNCTIUNE

15 ZONA VERDE DE PROTECTIE
16 DOTARI SPORT

26 DOTARI SPORT
SPATII VERZI CONFORM „SITUATIE
27 SPATII VERZI ORAS OVIDIU (aferente
zone limitrofe strazi)”
TOTAL
POPULATIE (conform recensamant an 2011)
SPATIU VERDE mp/cap locuitor

84.400,0000
361.390,3810
13.847
26,0988

Tabelul 23 Bilanț spații verzi potrivit Legii 24/2007, cu modificările ulterioare

Note:



Numerele din prima rubrică reprezintă poziția de identificare pe planșa anexă
nr.3.1.b – Bilanț spații verzi propunere.
Calculul spațiilor verzi din incinte are la bază normele minime de spații verzi pe
funcțiuni prevăzute în Anexa 10 la Regulamentul local de urbanism aferent PUG
Ovidiu (Procente minime de spatii verzi pe funcțiuni obligatoriu de asigurat în
incinte, la sol, pe raza orașului Ovidiu).
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DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

IV.10.1
SINTEZĂ PROPUNERI PRIVIND ECHIPAREA
TEHNICO-EDILITARĂ
(1) transformarea actualei statii de epurare in statie de pompare cu o conducta de

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

refulare ape uzate in lungime de 15 km– lucrare executată și pusă în funcțiune pe
perioada elaborării PUG-ului
Inlocuirea conductelor existente si extinderi de rețele de apă-canal în zonele de
extindere a orașului și în satele aparținătoare – lucrarea parțial executată; urmează
alte etape
Colectarea apelor meteorice în rigole stradale
Extinderea rețelei electrice în zonele noi și imbunătățiri de tensiune
Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale
utilizarea panourilor solare pentru asigurarea apei calde menajere la instituțiile
publice și stimularea utilizării lor la investițiile private
Extinderea producerii și utilizării energiei verzi

IV.10.2
IV.10.2.1

ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZAREA
ALIMENTAREA CU APĂ

Pentru sistemul de alimentare cu apa aferent localitatii Ovidiu sunt propuse investitiile
prezentate in subcapitolele de mai jos
Nr.
Crt.

LUCRARI PROPUSE

Reabilitare statie de pompare,
Qgr=175 l/s, H=40 mCA (3+1)
2 Extindere retea distributie
3 Bransamente - numai piesa
1
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S URSA
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U.M.

CANTITATE

DIAMETRU
EXTERIOR (MM)

buc

1

-

m
buc

1.100
55

De 110
-

DE APA

Sursa Caragea Dermen a fost descrisă la capitolul Alimentarea cu apa.
Nu se propun investitii pentru acest obiect.

S TAȚII

DE POMPARE

In prezent, localitatea Ovidiu se alimenteaza direct din sursa Caragea Dermen,
neasigurandu-se volumul de compensare, respectiv rezerva de incendiu. Localitatea
Lumina se alimenteaza din sursa de suprafata Galesu via complex Palas, de asemenea,
schema tehnologica a sistemului neincluzand rezervor de alimentare.
Pentru imbunatatirea functionarii sistemelor de alimentare cu apa Ovidiu, respectiv
Lumina (partea de nord), a fost propusă reabilitarea statiei de pompare aferente
MEMORIU GENERAL
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complexului „Cota 20 Ovidiu” si introducerea unui nou grup de pompare care va asigura
debitul si presiunea de alimentare atat a localitatii Ovidiu (partea de nord), cat si a
localitatii Lumina. Localitatile se vor alimenta din rezervoarele din interiorul compexului
(2 x 2500), prin intermediul unei statii de pompare noi, care se va amplasa in constructia
existenta.
In prezent, rezervoarele asigura inmagazinarea apei pentru zona de blocuri din
localitatea Mihail Kogalniceanu. Propunandu-se executarea unui rezervor nou in
gospodaria de apa Mihail Kogalniceanu, localitatile Ovidiu (partea de nord) si Lumina se
pot alimenta din rezervoarele 2 x 2500. SP1 amplasata in complexul Cota 20 Ovidiu, este
prevazuta cu un grup de pompare care asigura alimentarea localitatii Mihail
Kogalniceanu (pompele au fost inlocuite in anul 2001).Pompele aspira din rezervorul V =
2500 mc
Pentru a se realiza presiunea necesara in reteaua de distributie a localitatii Ovidiu va fi
prevazut un grup de pompare format din 3a+1r pompe prevazute cu convertizor de
frecventa, avand urmatoarele caracteristici:




Qpompa = 210 mc/h, (Qpompa = 59 l/s)
H = 40 mCA.
P = 37 kW

T RATAREA

APEI

Nu se vor realiza interventii pe treapta de tratare aferenta localitatii Ovidiu.

A DUCTIUNI
Nu sunt prevazute investitii pentru conductele de aductiune.

R ETELE

DE DISTRIBUTIE , REZERVOARE SI SISTEM

S CADA

Pentru dimensionarea tronsoanelor de extindere a fost folosit un program de modelare
hidraulica aplicat pe intreaga retea de distributie, considerand debitele corespunzatoare
orizontului de timp 2039. Au fost luate in considerare toate strazile orasului, vezi plansa
2.2.1 „Sistem de alimentare cu apa Ovidiu”.
Debitul de dimensionare al retelei de distributie aferent localitatii Ovidiu este:


Qormax= 93,31 l/s.

Se va asigura legatura tronsoanelor propuse spre extindere cu reteaua de alimentare cu
apa existenta prin intermediul caminelor de vane, dotate corespunzator.
In cadrul acestei documentatii au fost prevazute urmatoarele lucrari si echipamente:


extinderea retelei de distributie

MEMORIU GENERAL
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Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul proiectului
zonal, pentru sistemul Ovidiu, este de L = 1.100 m .
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realizarea bransarii consumatorilor la reteaua nou proiectata si contorizarea
acestora;

camine de vane, de aerisire si de golire.

hidranti.
Reteaua de distributie se va executa din conducte de Polietilena de Inalta Densitate
(PEHD) cu diametre De 110 mm, pe o lungime de L=1.100 m.
STRADA
str. C
Str. D

TRONSON
6-2
7-3
3-2
2-1
10-9
8-9
5-7
3-4

TIPUL LUCRĂRILOR
proiectat
proiectat
proiectat
proiectat
proiectat
proiectat
proiectat
proiectat

LUNGIME
DE 110 MM
255
251
109
60
141
92
100
92

Str. M4
Str. M5
Str. M7
TOTAL
1.100 m
Pe reteaua de distributie s-au prevazut 10 hidranti de incendiu supraterani, cu diametrul
DN 100 mm, avand 2 racorduri de tip B si unul de tip A amplasati la o distanta de circa
100 m intre ei.
Conductele utilizate pentru racordarea hidrantilor la reteaua de distributie sunt din
PEHD, De 110 mm cu lungimea totala L = 50 m.
Consumatorii vor fi racordati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul
unor bransamente din PEHD cu diametre Dn 32 mm.
In cadrul acestui proiect pentru zona de extindere a retelei au fost prevazute pentru
bransamentele noi -piesele de legatura la reteaua de distributie ( 55buc.).

E XTINDEREA

ALIMENTĂRI I CU APĂ ÎN SATUL

P OIANA

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

In concordanta cu normativele in vigoare privind alimentarea cu apa a localitatilor din
mediu rural s-a elaborat breviarul de calcul anexat prezentului memoriu.
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Conform acestuia, luandu-se in calcul consumatorii prevazuti in extindere, conform
noului PUG, este necesar sa se asigure urmatoarele debite de apa:




Debit maxim zilnic = 197 mc/zi
Debit mediu zilnic = 141 mc/zi
Debit maxim orar = 23 mc/h (6.4 l/s)

A LIMENTAREA

CU APĂ A SATULUI

C ULMEA

Prin noul PUG se propune realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa pentru
ambele trupuri ale satului.
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Sistemul centralizat va asigura alimentarea cu apa a acestui sat prin racordarea la
sistemul centralizat din orasul Ovidiu sau un sistem propriu.
In concordanta cu normativele in vigoare privind alimentarea cu apa a localitatilor din
mediu rural s-a elaborat breviarul de calcul anexat.
Conform acestuia, luandu-se in calcul consumatorii prevazuti in extindere, conform
noului PUG, este necesar sa se asigure urmatoarele debite de apa:




Debit maxim zilnic = 254 mc/zi
Debit mediu zilnic = 181 mc/zi
Debit maxim orar = 29 mc/h (8.1 l/s)

IV.10.2.2

CANALIZAREA

Fata de situatia actuala se impune extinderea retelei de canalizarea pentru aglomerarea
Ovidiu in sistem divizor, avand in vedere urmatoarele:




marirea gradului de confort al populatiei prin crearea posibilitatilor de racordare
a gospodariilor la reteaua de canalizare;
asigurarea in sistem divizor a retelei de canalizare pentru populatie,
corespunzatoare unei etape de dezvoltare a localitatii de 28 de ani.
In cadrul proiectului gestionat de RAJA Constanța au fost cuprinse:





Nr.
crt.

LUCRARI PROPUSE

1 Extindere retea canalizare
Statie de pompare Q=12 l/s, H=13 mCA
(1+1)
Reabilitare statie de pompare, Qgr=75 l/s,
3
H=44 mCA (2+1)
2

MEMORIU GENERAL

U.M.

CANTITATE

DIAMETRU (MM)

m

11.749

buc

1

-

buc

1

-

Dn 250 PVC;
De 160 – De 400 PEHD

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

extinderea retelei de canalizare pentru ape uzate menajere cu conducte PVC-KG;
proiectarea unei statiei de pompare ape uzate menajere;
transformarea statiei de epurare existente in statie de pompare ape uzate
menajere si pomparea apelor uzate spre statia de pompare E 20, via Constanta
Sud;
 realizarea conductelor de refulare de la statiile de pompare.
Pentru localitatea Ovidiu s-au pastrat in general investitiile propuse la faza de Master
Plan, cu exceptia numarului statiilor de pompare rezultat si a lungimii conductelor de
refulare.
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DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA REȘED INȚĂ

Reteaua de canalizare a aglomerarii Ovidiu, prevazuta in sistem divizor, a fost tratata,
utilizand un program de calcul automat.
Configuratia terenului a condus la realizarea unor pante si viteze reduse, fiind
necesara prevederea unei statii de pompare.
Pozarea in plan vertical a retelei s-a facut tinand cont de configuratia terenului, de
adancimea de inghet, de sarcinile care actioneaza asupra canalelor si de punctele
obligate, iar in plan orizontal colectoarele sunt amplasate in axul strazilor.
S-au prevăzut camine de vizitare si control la distanta maxima de 60 m si la intersectiile
canalelor.
Conductele de refulare aveau prevăzut a transporta debitele prezentate in tabelul
urmator:
TRONSON
SPP – SE transformata in SP
SE transformata in SP- SP E 20
TOTAL
Pe reteaua de canalizare s-au prevazut:



DE (MM)
160
400

L (M)
750
7.580
8.330

Q (L/S)
12
75,00

camine de vizitare - diam. 1.000 mm;
camine de racord - diam. 1000 mm.

Reteaua de canalizare este alcatuita din tuburi PVC-KG, cu diametrele Dn 250 mm
(diametru minim admis de STAS 3051-91 pentru colectoarele de canalizare menajera),
camine de vizitare la distanta maxima de 60 m si camine de intersectie, distribuita pe
diametre dupa cum urmeaza:

NUME STRAZI

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

NR. CRT.
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1

Strada Fara Nume

2
3
4

Strada Lastumului
Str Zefirului
Strada 2

5

Strada Mugurel

6
7

Strada 1
DN 2A

8

Strada Pajistei

TRONSON
PN27
MN8
MN10
MN9
MN16
MN21
MN17
MN20
MN23
PN49
MN15
MN4
MN3

MN8
MN10
MN7
MN10
MN18
MN22
MN23
MN23
PN49
MN19
MN26
MN26
PN25

LUNGIME
(M)
29
27
257
80
377
107
157
41
120
370
95
128
252

DIAMETRU (MM)
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
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NUME STRAZI

TRONSON

LUNGIME

DIAMETRU (MM)
(M)
9 Strada Egretei
MN26
MN25
195
250
MN1
MN14
244
250
MN13
MN15
128
250
10 Strada Fulgerului
MN24
MN15
24
250
MN14
MN12
135
250
11 Strada Randunicii
MN11
MN26
147
250
PN25
MN14
102
250
12 Strada Ciresului
MN7
MN12
137
250
MN12
PN18
89
250
13 Strada Paunului
MN5
PN27
108
250
14 Strada Delfinului
PN18
MN2
70
250
TOTAL
3.419
Pe tronsoanele unde nu s-a realizat panta de 3 m/km si nu se atinge viteza de
autocuratare de 0,7 m/s s-au prevazut camine de spalare, situate la 60 m pentru
conductele cu un diametreu mai mic de 400 mm si la 120 m pentru tronsoanele cu un
diametru mai mare de 400 mm.
NR. CRT.

Conductele de PVC-KG pentru executia colectorului de canalizare au urmatoarele
caracteristici:



diametrul exterior: De 250 si 315 mm
clasa de rigiditate:
SN 4

Toti consumatorii intalniti pe traseul canalelor colectoare proiectate vor fi racordati prin
intermediul unor camine de racord, prefabricate, cu diametrul de 1000 mm, legate la
colectorul principal cu ajutorul unor conducte PVC-KG De 150 mm.
S-au prevazut 42 camine de vizitare si 342 racorduri 250/160 mm.

S TATII

DE POMPARE APE UZATE




constructia unei statii de pompare apa uzata;
reabilitarea statiei de pompare apa bruta din cadrul statiei de epurare existente,
in vederea pomparii apelor uzate spre statia de epurare Constanta Sud.

Efluentul va respecta indicatorii de calitate, conform Directivei 91/271/EEC, NTPA
001/2002.
Statia de pompare din incinta statiei de epurare Ovidiu, va transporta apele uzate
colectate spre statia de pompare E 20. De acolo apele uzate vor fi transportate spre
statia de epurare Constanta Sud.
Statiile de pompare au urmatoarele caracteristici:
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In orașul Ovidiu s-au prevazut :

163

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

S.C. MINA-M-COM S.R.L

- SPP se vor alege (1a+1r) pompe cu caracteristicile: Qp = 12 l/s, H = 12 m, P = 1,5 kw
- SP se vor alege (2a +1r) pompe cu caracteristicile: Qp = 38 l/s, H = 44 m, P = 25 kw
Echipamentele electro-mecanice ale acestor statii de pompare au fost calculate pentru a
functiona in medie:
-

11 ore/zi, corespunzator a 171 zile/an pentru SPP;

- 8 ore/zi sau 116 zile/an pentru SP.
Debitul colectat de catre statia de pompare proiectata “SPP” este de 2 l/s in orele de
consum maxim. Pentru a asigura viteza de autocuratire pe conducta de refulare si
pentru a evita eventualele colmatari de pe aceasta, s-a prevazut o pompa cu
caracteristicile, Q = 12 l/s, H = 12 m, P = 1,5 kw. Este necesar un cheson cu un volum util
mai mare. Diametrul minim pentru conducta de refulare trebuie sa fie De 160. Sa
adoptat De 160 mm.
Statia de pompare proiectata „SPP” consta din :
- constructie subterana (cheson) si supraterana
La proiectarea statiilor de pompare se va tine seama de recomandarile normativelor in
vigoare (NP 032/1999, STAS SR EN 752/6 si STAS 12.594).

R ETEAUA
P OIANA

DE CANALIZARE PENTRU EXTINDERILE P ROPUSE PRIN

PUG

IN SATUL

Reteaua propusa pentru extinderile prevazute in PUG va fi constituita din colectoare
executate din tuburi din PVC-KG cu diametre cuprinse intre Dn 200-600 mm.
Conductele de canalizare se vor monta pe mijlocul cailor de circulatie. La aceste
conducte colectoare, se vor racorda imobilele situate de o parte si de alta a drumurilor.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

In functie de situatia din teren se vor prevedea prin proiectele de specialitate, statii de
pompare pentru a se asigura dirijarea apei uzate menajere catre cele doua statii de
epurare.
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Statia de epurare se vor amplasa conform planului ,,Retele edilitare de canalizare”.
Aceasta statie de epurare se va dimensiona si echipa cu utilajele necesare conform
proiectelor de specialitate.
Statia de epurare se va amplasa astfel incatsa se asigure zona de protectie sanitara
prescrisa prin ordinal MSP nr.18/443/2008-art.11.
Debitele de apa uzata menajera care pot sta la baza dimensionarii statiilor de epurare,
sunt conform breviarului de calcul
•

Debit maxim zilnic = 194.6 mc/zi
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•

Debit mediu zilnic = 139.3 mc/zi

•

Debit maxim orar = 22.7 mc/h (6.3 l/s)

Dimensionarea statiei de epurare se va face prin proiecte de specialitate, in functie de
numarul de locuitori si de destinatia imobilelor din satul Poiana (locuinte, comert,
administratie, etc.)

R ETEAUA
C ULMEA

DE CANALIZARE PENTRU EXTI NDERILE PROPUSE PRIN

PUG

IN SATUL

Reteaua propusa pentru extinderile prevazute in PUG va fi constituita din colectoare
executate din tuburi din PVC-KG cu diametre cuprinse intre Dn 200-600 mm.
Conductele de canalizare se vor monta pe mijlocul cailor de circulatie. La aceste
conducte colectoare, se vor racorda imobilele situate de o parte si de alta a drumurilor.
In functie de situatia din teren se vor prevedea prin proiectele de specialitate, statii de
pompare pentru a se asigura dirijarea apei uzate menajere catre cele doua statii de
epurare.
Soluția de evacuare a apelor uzate va fi în una din următoarele variante, potrivit
proiectelor de specialitate ce vor fi elaborate ulterior:
- Refularea apelor uzate în sistemul de canalizare al orașului Ovidiu
- microstație/ microstații de epurare; Statia de epurare se va amplasa astfel
incat sa se asigure zona de protectie sanitara prescrisa prin OMS
119/2014.

•

Debit maxim zilnic = 251 mc/zi

•

Debit mediu zilnic = 178,8 mc/zi

•

Debit maxim orar = 28.6 mc/h (7,9 l/s)

IV.10.3
PROPUNERI PENTRU DISTRIBUȚIA DE ENERGIE
ELECTRICĂ
Pentru ameliorarea alimentării cu energie electrică se propun:




Inființarea de posturi de transformare și, după caz, înlocuirea celor actuale
depășite
Modernizarea rețelei de distribuție, cu trecerea în subteran a rețelei
Extinderea rețelei în zonele noi ale intravilanului

Pentru Satul Poiana se vor prevedea măsuri de pro
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Debitele de apa uzata menajera sunt, conform breviarului de calcul:
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IV.10.4
EXTINDEREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE
In prezent orasul Ovidiu are un sistem de gaz metan, sistem din care vor fi racordate si
extinderile propuse prin PUG pentru aceasta localitate.
In satele Poiana si Culmea nu exista un sistem de alimentare cu gaz metan.
Imobilele social-culturale, administrative, comert sau mica industrie cat si locuintele
asigura incalzirea spatiilor utilizand combustibil solid.
Prepararea agentului termic se face cu sobe si/sau centrale termice utilizand lemne sau
carbuni. Din acest motiv nu exista nici posibilitatea de a se obtine apa calda menajera
intr-un mod economic.
Dat fiind situatia existenta, prin noul PUG se propune realizarea in cele doua sate a unei
retele centralizate de alimentare cu gaz metan. La reteaua de gaz metan propusa se vor
racorda imobilele social-culturale (scoala, gradinita, dispensar), administrative, de
comert si mica industrie cat si locuintele.
Gazul metan se va utiliza pentru prepararea agentului termic necesar incalzirii spatiilor
cat si in scopuri gospodaresti.
Locuintele individuale care se vor dezvolta in aceste zone se vor racorda la retelele de
gaz metan, astfel incat incalzirea locuintelor se va face cu microcentrale individuale
utilizand combustibil gazos.
Pentru imobilele de locuit, de servicii, comert, administrative, se propune utilizarea
agentului termic produs de centralele termice. Centralele vor utiliza combustibil gazos
prin racordarea imobilelor la retelele de gaz metan care se vor realiza in zonele
mentionate.
Centralele locale produc agent termic (apa calda 90°C) si asigura si prepararea apei calde
menajere.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

In acest fel se asigura o exploatare eficienta a resurselor energetice si o gestionare
corecta a costurlor de productie si distributie a energiei termice.
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De asemenea, se asigura o protectie riguroasa a mediului prin utilizarea unor utilaje cu
consumuri reduse de combustibili si cu degajari de noxe mici, intrucat randamentele
echipamentelor este de peste 90%.
Locuintele individuale vor utiliza centrale termice care vor conduce la eficientizarea
consumului de combustibil prin economisirea energiei termice produse la fiecare
consummator functie de parametrii termici ceruti de acestia.
Utilizarea sistemului local de producere a energiei termice conduce si la ocuparea unor
spatii reduse astfel incat se va crea prosibilitatea eliberarii unor spatii care se vor destina
utilizarii pentru alte scopuri.
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Retelele de gaz metan pot fi de presiune redusa pe tronsoanele de alimentare a
consumatorilor, iar pe tronsoanele de distributie generala de presiune joasa.
Conductele de gaz metan se vor execua din teava tip PEID amplasata in trama
drumurilor. Lucrarile de proiectare si executie pentru sistemul de distributie gaz metan
se vor face de catre o firma specializata.
Sistemul de distributie gaz metan se va racorda la conductele magistrale de gaz metan
care se afla in zona in urma unor studii de solutie elaborate de firme specializate.
Dispunerea conductelor in trama strazilor se va face respectand prescriptiile SR
8591/1997 care reglementeaza conditiile de amplasare a retelelor edilitare subterane.
La retelele de gaz metan se vor racorda obiectivele de utilitate publica din cele doua sate
si din extinderile propuse pentru orasul Ovidiu, cat si locuintele existente si cele
prevazute sa se construiasca, in viitor, respectiv in orasul Ovidiu cca. 2800 gospodarii, in
satul Poiana cca. 225 gospodarii, iar in satul Nazarcea cca. 290 gospodarii.
Pentru aceste obiective se vor lua in calcul consumul de gaz metan utilizat pentru
centrale termice si pentru aparate de uz casnic, acolo unde sunt necesare.
La fazele de proiectare SF, DTAC si DT-PTh se vor stabili, de catre firme specializate
consumurile de gaze metan pentru obiectivele mentionate, precum si dimensionarea
retelelor de alimentare cu gaz metan

IV.11

PROTECȚIA MEDIULUI

Masurile propuse prin reglementările prezentului PUG urmăresc asigurarea unui mediu
mai curat.

IV.11.1

AERUL

Calitatea aerului în orașul Ovidiu este în general bună.






Descongestionarea traficului rutier
Încurajarea utilizării transportului în comun și a bicicletei
Amplasarea numai a unitaților productive cu impact redus asupra mediului
Amplasarea de spații verzi, inclusiv crearea de perdele verzi

IV.11.2

APA

Apa potabilă se încadrează în parametrii legali admiși.
Este necesară extinderea alimentarii cu apă și a canalizării la nivelul întregului oraș.
Sunt prioritare lucrările de soluționare a epurării apelor uzate.
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Pentru menținerea acestui nivel și în viitor sunt prevăzute măsuri privind:
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Este necesară luarea măsurilor de protecție lacului Siutghiol, pentru îmbunătățirea
calității apei, refacerii populației piscicole, protecției speciilor de păsări. Aceste măsuri se
vor stabili prin planul de management al sitului protejat.

IV.11.3

SOLUL

Fenomenele de degradare a calităţii terenurilor şi solurilor sunt legate de acţiunea unor
cauze naturale şi antropice.
Printre cazurile naturale care determină degradarea terenurilor şi solurilor în zona
Ovidiu se numără fenomenele de eroziune de mal cărora li se adaugă procese de
înnisipări şi colmatări prin vegetaţie.
Poluarea chimică a solului în zona analizată este efectul emisiilor de poluanţi rezultaţi
din traficul rutier sau feroviar și (în mai mică masură) din activităţile industriale precum
şi al depozitării incorecte a deşeurilor.
Pentru diminuarea degradării solui şi terenurilor în orașul Ovidiu trebuie să se adopte
următoarele acţiuni:




dezvoltarea viitoare echilibrată, bazată pe politică corectă de investiţii;
măsuri de diminuare a poluării în transporturi
măsuri speciale de reabilitare şi reconstrucţie ecologică a zonelor degradate

IV.11.4

DEȘEURI

Orașul Ovidiu beneficiază de o rampă ecologică.
Este însă necesară punerea în practică a colectării selective a deșeurilor și reciclarea
deșeurilor.

IV.11.5

FLORA ȘI FAUNA

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Zona orașului nu excelează în domeniul faunei, fiind o zona puternic antropizată.
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Masurile de protejare în zona lacului Siutghiol se vor stabili prin planul de management
al sitului protejat.
Arborii recomandați pentru amenajarea de plantații înalte sunt:




Salcia mirositoare (Eleagmuls angustifolia) arbore ce vegetează până toamna
târziu, este foarte adaptabil şi puţin pretenţios din punct de vedere pedoclimatic,
rezistent la noxe şi are valoare peisagistică dacă este folosit împreună cu alte
specii.
Pinul (Pinus nigra) specie de talie înaltă, cu mare adaptabilitate şi rezistenţă pe
terenuri degradate şi care pune în valoare şi alte specii, în plus asigură o masă
înverzită în toate anotimpurile.
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Plopul negru (Populus nigra) sub forma unor hibrizi, foarte repede crescători,
indicat datorită taliei înalte şi masei vegetale abundente pe care o formează
frunzele sale, nefiind foarte rezistent la noxe, se recomandă utilizarea să în
scopul mascării zonelor industriale.

În zone unor surse poluante se recomanda evitarea cultivarii plantelor cu folosinta
directa pentru om sau animale pentru a reduce riscul introducerii de poluanţi în lanţul
trofic cu finalitate la om.
Păstrarea şi eventual creşterea fertilităţii terenurilor afectate de poluare poate fi făcută
utilizându-se un asolament corect al culturilor în care să fie cuprinsă şi o leguminoasă
pentru echilibrarea aprovizionării cu azot precum şi aplicarea de îngrăşăminte naturale
(dejecţii animaliere) provenite de la complexele zootehnice.

IV.11.6

ZGOMOTUL

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor avea în vedere măsuri la sursă și, atunci
când măsurile la sursă nu sunt suficiente, măsuri la receptor și măsuri între sursă și
receptor.


Interzicerea activitatilor care au un nivel de zgomot peste normele admise in
zona de amplasare

Luarea măsurilor de ecranare in cazul surselor punctiforme; măsurile trebuie sa
includa si protectia la propagarea sunetului solid

Evitarea ambuteiajelor

Măsurile prevăzute în Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe DN2A al CNAIR:
o Reducerea volumului traficului de tranzit prin dirijarea acestuia spre A4
o Reducerea aportului suprafetei drumului in generarea zgomotului produs de
traficul rutier
o Măsuri de calmare a traficului si întărire a respectării vitezei de circulatie
admisă
o Schimbarea directiei de propagare a zgomotului in anumite sectoare

Măsuri pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe DN3C:
o Reducerea volumului traficului de tranzit prin dirijarea acestuia spre A4
o Reducerea aportului suprafetei drumului in generarea zgomotului produs de
traficul rutier prin – îmbunătățirea stării tehnice a drumului
o Necesitatea măsurilor de calmare a traficului si intarire a respectarii vitezei de
circulatie admisă
o Necesitatea schimbării directiei de propagare a zgomotului in anumite sectoare
 Interzicerea activităților care au un nivel de zgomot peste normele admise în
zona de amplasare
 Luarea măsurilor de ecranare în cazul surselor punctiforme; măsurile trebuie să
includă și protecția la propagarea sunetului solid
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Evitarea ambuteiajelor
Protectia la receptor cuprinzând în general utilizarea tâmplariei cu protecție
sporită și a altor măsuri constructive de reducere a propagării sunetului.
Protecția între sursă și receptor:
Amplasarea de perdele de protecție
Amplasarea de ecrane de protecție
Îndepărtarea clădirilor cu funcțiuni protejate de sursele de zgomot
Conformarea clădirilor și ansamblurilor astfel încat să reducă propagarea
zgomotelor

IV.11.7
BIODIVERSITATEA; IMPACTUL PROPUNERILOR DE
DEZVOLTARE
Orasul Ovidiu se află situat la nord-est de aria de protectie speciala avifaunistica
ROSPA0057 Lacul Siurghiol. Din Fig. 35 și Fig. 36 se observă faptul că ansamblurile de
constructii şi locuinte din intravilanul orasului Ovidiu se situează la limita ariei naturale
protejate, pe malul lacului Siutghiol.
Implementarea prevederilor Planului Urbanistic General nu modifica in sens negativ
statutul de arie naturală protejate de interes comunitar al sitului ROSCI0057 Lacul
Siutghiol.
Suprapunerea obiectivelor planului PUG Ovidiu cu sapte suprafete ale limitei ariei
naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol (Fig. 36) presupune adoptarea de masuri
de reducere/eliminare a tuturor impacturilor potentiale asupra speciilor de pasari de
desemnare a acestei arii si pentru mentinerea unei stari favorabile de conservare a
acestora.
Pentru reducerea impactului au fost analizate si recomandate măsuri de reducere care
trebuie aplicate atat in perioada de constructie-amenajare cat si in cea de exploatare a
obiectivelor planului:

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ



170








Orice zone relativ ample, neconstruite (subzone având codurile LM2 și LM4),
din vecinătatea lacului Siutghiol se vor detalia în Planuri Urbanistice Zonale
Respectarea măsurilor de conservare prevăzute în planul de management al
sitului ROSPA0057 Lacul Siutghiol
Pastrarea vegetatiei acvatice astfel încât speciile de pasari de interes
comunitar din sit sa gaseasca conditii de odihna si cuibarit si să-şi menţină o
populaţie stabilă .
Nu se recomanda realizarea captărilor de apă în scopuri comerciale şi
industriale pe suprafaţa sitului sitului ROSPA0057 Lacul Siutghiol
Realizarea oricăror lucrări de investiţii pe teritoriul sitului Natura 2000
ROSCI0057 Lacul Siutghiol se face numai după obţinerea avizului custodelui;
Este interzisă poluarea de orice tip;
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Interzicerea depozitării deşeurilor menajere şi a substanţelor periculoase în
cuprinsul sitului Natura 2000 ROSCI0057 Lacul Siutghiol
Interzicerea practicarea de sporturi cu mijloace motorizate, care utilizează
carburanţi fosili;
Interzicerea spălării autovehiculelor în afara locurilor special amenjate;
Adoptarea unei solutii optime pentru deversarea apelor uzate astfel incat
impactul negativ asupra habitatelor acvatice din vecinatate sa nu existe;
Pentru diminuarea impactului asupra speciilor fauna, daca se observă
exemplare în fazele de construcţie, recomandam colectarea indivizilor de pe
amplasament si relocarea lor in habitate potrivite, departe de sursele de
impact antropic constant, in faza de amenajare si constructie a planului;
Evitarea dragarii lacului sau indepartării, sub orice forma, a stufarisului si
speciilor vegetale de la malul lacului, care reprezinta vegetatia tipica zonelor
de ecoton, constituind adapost pentru speciile de avifauna;
Limitarea accesului personalului de lucru in zona vegetatiei de stuf, limitarea
lucrului la orele stricte de program, limitarea la maximum a utilizarii
utilajelor doar in orele de program stabilit de lucru pentru a nu deranja fauna
locala;
Protejarea vegetatiei de la malul lacului prin amenajarea unor protectii
pentru arbori in perioada efectuarii lucrarilor de constructie, reducerea
cantitatilor de pulberi rezultate din procesele de constructii etc;
Lucrarile de constructie este recomandat sa se efctueze in lunile
calendaristice in care speciile de pasari nu se afla in perioada de reproducere
( minim aprilie – iunie)
Interzicerea oricarei forme de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau
vatamare a exemplarelor de fauna aflate in mediul lor natural, in oricare
dintre stadiile ciclului lor biologic;
Interzicerea organizarii de festivitati sau intruniri generatoare de zgomot,
care ar putea perturba speciile de păsări aflate in perioada de cuibarit sau de
popas;
Organizarea de santier este recomandat a se realiza in afara ariei protejate si
va ocupa suprafetele strict necesare;
Realizarea lucrarilor de constructie cu asigurarea tuturor masurilor specifice
de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu;
Înaltimea cosurilor de evacuare de la centralele termice se va dimensiona
corespunzator, astfel incat sa nu afecteze fauna si flora;
Gestionarea materialelor/ utilajelor: pe amplasament se vor desemna si
amenaja locuri dedicate pentru depozitarea materialelor si a utilajelor,
dotate cu materiale absorbante in cazul unor scurgeri accidentale de
combustibil, ulei;
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IV.12

Se va evita depozitarea oricarui tip de material sau utilaj in zona lacului
pentru a evita orice tip de poluare accidentala a apelor;
Alegerea unor utilaje si echipamente cat mai silentioase pentru a reduce
afectarea prin zgomot a speciilor de avifauna;
Marcarea fronturilor de lucru;
Accesul in amplasamente se va realiza cat mai direct pentru a reduce
lungimea drumurilor interioare si a suprafetelor de habitat ocupate de
lucrari;
Cablurile electrice de legatura vor fi pozate ingropat in lungul drumurilor
pentru a reduce suprafata de teren ocupata cu lucrari de constructie si a
proteja avifauna locala de electrocutare;
La finalizarea lucrarilor fiecarui obiectiv este oportuna refacerea suprafetelor
de teren ocupate temporar prin lucrarile de implementare ale planurilor,
respectiv platformele tehnologice ale organizari de santier, pentru a permite
speciilor de fauna locala retragerea catre zone limitrofe amplasamentelor si
asemanatoare ca functii ecologice.
Stationarea autoturismelor se va face numai in zona parcarilor amenajate;
Realizarea infrastructurii necesare unei gestionari coerspunzatoare a
deseurilor municipale, inclusiv a celor periculoase de origine casnica, precum
si pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile;
Evitarea introducerii speciilor alohtone de plante decorative; se vor prefera
speciile native de arbori, arbusti si specii erbacee;
Se va evita introducerea si eliberarea accidentala a animalelor de casa in
interiorul ariei naturale;
Se va interzice ranirea, braconarea, colectarea si utilizarea de orice fel a
resurselor naturale din aria naturala: plante, lemn, oua si pui de pasari etc.
Evitarea activitatilor generatoare de zgomot care ar putea deranja fauna in
perioadele de migratie, pasaj, odihna, reproducere si hranire;

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

IV.12.1.1
A DMINISTRAȚIE
Nr.
crt.

S.C. MINA-M-COM S.R.L

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ EXISTENTE
PUBLICĂ , ORDINE PUBLICĂ

DENUMIREA INSTITUȚIEI
1 Primărie

ADRESĂ
Str.Sănătății nr.7

OBSERVAȚII
Stare bună
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Nr.
crt.
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DENUMIREA INSTITUȚIEI
2 Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a
Persoanelor Ovidiu
3 Poliția locală Ovidiu
4 Poliția orașului Ovidiu

ADRESĂ

OBSERVAȚII

Str.Sănătății nr.7

Stare bună

Str.Sănătății nr.7
Str.Sănătății nr.1

Stare bună
Stare bună

Tabelul 24 Instituții de administrație publică și ordine publică

Alte structuri ale Ministerului Administrației și internelor, cu rol de servire teritorială
(intervenție), sunt localizate pe raza municipiului Constanța.

Nr.
crt.

ÎNVĂȚĂMÂNT

Unitate de învăţământ

Adresa

Personalitate
juridică
/Arondată

Acreditată /
Autorizată

Învăţământ
public /
privat

PJ

Acreditata

Public

Arondata64

Acreditata

Public

Arondata65

Acreditata

Public

Arondata66

Acreditata

Public

PJ

Da

Public

PJ

Da

Public

Arondata67

Da

Public

Arondata68

Da

Public

PJ

Da

Public

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Gradinita cu program
Str. Nationala,
1
normal “Licurici”
nr. 60 A
Gradinita cu program
Str. Nationala,
2
normal “Zig Zag”
nr. 187 A
Gradinita cu program
Str. Albatros,
3
normal Poiana
nr. 55A
Gradinita cu program
4
Culmea
normal Culmea
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
Liceul tehnologic “ Ion Sos. Nationala
1
Podaru”
114
Scoala ”Poet Ovidiu”
Str. Primăriei
2
(fosta școala nr. 2)
nr.39
3 Scoala nr. 3 Culmea
Culmea
Scoala Primară nr. 4
4
Str. Albatros
Poiana
INVĂŢĂMÂNT LICEAL
Liceul tehnologic “ Ion Sos. Nationala,
Podaru”
nr 114
Tabelul 25 Infrastructura de învățământ din Ovidiu în anul 201669

64

La grădinița ”Licurici

65

La grădinița ”Licurici”

66

La Liceul tehnologic “I. Podaru”

67

La Liceul tehnologic “I. Podaru”

68

La școala nr.2

69

sursa: http://www.isjcta.ro - Retea-scolara-de-stat-2015-2016-UI_STAT.pdf
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În Ovidiu nu sunt unități de învățământ particular acreditate.
Tip instituţie / Nr. înscrişi
Grădiniţe
Şcoli gimnaziale
Licee
TOTAL

2011-2012
45
652
713
1410

2012-2013
45
664
757
1566

2013-2014
45
576
710
1331

2014-2015
45
584
611
1240

Tabelul 26 Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari70

Populația școlară din Ovidiu cuprinsă într-o formă de educație, conform datelor furnizate
de INS este redată în tabelul următor
Copii inscrisi in gradinite
Elevi inscrisi in invatamantul
primar si gimnazial
Elevi înscrisi in inv.liceal/
profesional
Total

2011
342

2012
365

2013
347

2014
322

2015
294

2016
291

1052

1237

1238

1218

1299

1310

562

740

601

666

589

531

1956

2342

2186

2206

2182

2132

Tabelul 27 Populația școlară pe niveluri de educație71

Din compararea datelor din Tabelul 26 și Tabelul 27 se evidențiază discrepanța dintre
oferta școlară a orașului și populația școlară cuprinsă într-o formă de învățământ, ceea
ce denotă un deficit de locuri, satisfăcut, probabil, de rețeaua din municipiul Constanța.
Pentru a aprecia necesarul de locuri necesare în rețeaua de învățământ a orașului a fost
luată în considerare populația de până la 18 ani.
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Grupa
de
vârstă

174

0-2 ani
3-5 ani
6-14 ani
15-18
ani

Tip educație
creșă
grădiniță
gimnazial
Liceal/
profesional

Populația
totală din
grupa de
vârstă
439
502
1563
681

0
294
1299

%
cuprindere
în
învățământ
0%
59%
83%

589

87%

Inscriși
(conf. INS)

Inscrisi pe
raza orașului
(cf.Primărie)
0
45
584
611

Necuprinși
într-o
formă de
învățământ
479
208
264
92

Tabelul 28 Analiza ofertei educaționale comparativ cu necesarul actual și gradul de cuprindere a populației de vârstă
școlară într-o formă de învățământ preuniversitar

Având în vedere scăderea natalității se preconizează o scădere a populației școlare, mai
ales a celei preșcolare. Totuși deficitul ofertei educaționale pentru preșcolari este mai
mult decât evident, în condițiile în care:

70

sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Ovidiu

71

sursă: INS, TEMPO-Online, prelucrare
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40% dintre preșcolari nu sunt cuprinși într-o formă de educație iar din cei
cuprinși doar 15% au necesitatea satisfăcută pe raza orașului; deficitul de locuri
în grădinițe este de cel puțin 150 locuri (10 grupe).
este evidentă necesitatea unei creșe care să cuprindă până la 10% din populația
de 0-2 ani (cca 45 locuri).

Se mai remarcă și necuprinderea unui procent important din populația școlară în
învățământul obligatoriu și faptul că doar o treime din populația școlară cuprinsă în
învățământ urmează cursurile pe raza orașului! Necesarul de locuri în unitățile școlare
gimnaziale este de cel puțin 250 locuri (10 clase).
Este de menționat că în unitățile școlare de pe raza orașului se derulează programul “A
doua şansă”, program la nivel naţional ce reprezintă o alternativă pentru acele categorii
defavorizate de persoane, ca de exemplu copiii, tinerii şi adulţii peste 14 ani care au
depăsit vârsta de şcolarizare şi care nu au finalizat cursurile învăţământului obligatoriu.
Acest program se adresează şi persoanelor care au parcurs o parte din clasele
corespunzatoare învăţământului gimnazial, au abandonat pe parcurs şi au depăşit vârsta
maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul gimnazial, cursuri de zi.
Programul “A doua şansă” în cadrul oraşului Ovidiu cuprinde:


116 cursanţi ciclu secundar inferior (an I, II, III, IV).



24 Cursanţi învăţământ simultan (clasele I-IV).



În cadrul programului mai există o clasa de S.P.P. (stagii de pregatire
practică), în cadrul căreia cursanţii dau examen de certificare nivel II
calificarea brutar, patiser, lucrător produse făinoase

Cei mai mulţi cursanţi vin pentru a-şi termina studiile, iar la învăţământul simultan (I-IV)
majoritatea sunt de etnie romă, care din diferite motive (material sau sociale) nu au fost
la şcoală şi acum doresc sa termine 8 clase (baieţii pentru a-şi lua permisul de
conducere, fetele pentru a-şi găsi un loc de muncă).
Sunt necesare și acțiuni de ameliorare a fondului construit existent al unităților de
învățământ.
Învățământul liceal și profesional sunt satisfăcătoare numeric, în condițiile în care Grupul
școlar ”Ion Podaru” are rol de dotare cu servire zonală iar municipiul Constanța satisface
necesarul de diversitate.
Oferta municipiului Constanța este acoperitoare și în domeniul învățământului superior.
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SĂN ĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul OVIDIU funcţionează 8 cabinete medicale
de familie, 7 cabinete stomatologice, un cabinet ORL, o clinică privată şi un spital:
Ovidius Clinical Hospital.
În cadrul oraşului Ovidiu funcţionează şi un centru de permanenţă ce asigură servicii
gratuite, fără bilet de trimitere. Centrul de permanenţa functionează în afara
programului de lucru al cabinetelor medicale individuale, în regim de cameră de gardă.
Nr.
Crt.
I

II

III
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V

V
VI
VII

Furnizori de servicii de sănătate
Cabinete medici de familie:
SC. UNIMED – dr. Surubaru Marilena
SC MEDICART - Dr. Stoian Luminita
SC PROMEDICA ACTUAL - Dr. Angelescu Adriana
SC MEDROM NOVO 2010 - Dr. Rosu Madalina
CMI Dr. Stuparu Doina
CMI Dr. Ionita Oviduta
CMI Dr. Mogosanu Diana
CMI Tibrea Nicolae
Cabinete stomatologice:
Ruta Camer
Mihale Nicu
Novac Andreea
Dinu Dan
Popescu Ion
Georgescu Lidia
Stoica Adrian
Îngrijiri la domiciliu
S.C.Medicart S.R.L.
Spitale / clinici
S.C. Help Med Consult S.R.L.
S.C. Ovidius Clinical Hospital S.R.L.
Ambulatoriu de specialitate
S.C. Ovidius Clinical Hospital S.R.L.
S.C. Help Med Consult S.R.L.
S.C.Medicart S.R.L.
C.M.I. dr.Zaitrri Mourad
Rebilitare și recuperare medicală
S.C. Ovidius Clinical Hospital S.R.L.
Centru de permanenta
Laboratoare de analize:
Laborator BIOTEST
LABORATOR IOWEMED

Adresă

Unitate stat - Privată/
Contr.CNAS / Obs.

Str.Națională 60
Str.Națională 60
Str.Națională 91A
Str.Națională 91
Str.Națională 91
Str.Națională 42
Str.Amurgului 41

Privat/da
Privat/da
Privat/da
Privat/da
Privat/da
Privat/da
Privat/da
Privat

Str.Castanilor 10

Privat/Da
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

Str.Națională 60

Privat/da

str.Primariei 32D
DN2A KM202

Privat/da
Privat/da

DN2A KM202
str.Primariei 32D
Str.Națională 60
Str.Căminului 1

Privat/da
Privat/da
Privat/da
Privat/da (ORL)

DN2A KM202

Privat/da
Public
Privat
Privat
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Furnizori de servicii de sănătate

Adresă

Unitate stat - Privată/
Contr.CNAS / Obs.

Farmacii:
Garcinia Farm
Green Pharm
Minifarm 10
Rom Farm Cris
Cometa Trade
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Str.Nationala 101
Str.Nationala 73
Str.Nationala 100
Str.Nationala 141A
Str.Nationala 64

Fiziotarapie:
SC. Sanamed Center

Privat/da
Privat/da
Privat/da
Privat/da
Privat/da
Privat

Tabelul 29 Furnizori de servicii de sănătate pe raza orașului Ovidiu72

Primăria a amenajat câte un cabinet de medicină de familie și câte un cabinet
stomatologic în Poiana și Culmea, astfel încât este acoperit necesarul de asistență
primară.
Municipiul Constanța acoperă necesarul de servicii specializate în domeniul sănătății,
astfel încât domeniul poate fi considerat a fi acoperit corespunzător.
In domeniul serviciilor de asistență socială se remarcă faptul că pe raza orașului nu există
așezăminte care să ofere servicii specializate persoanelor aflate în dificultate, precum:
cămine de bătrâni, centre de zi, unități medico-sociale, adăposturi pentru persoane în
dificultate, centre de reinserție socială, cantine sociale, cluburi pentru vârstnici ș.a.

C ULTURĂ

ȘI CULTE

Pe raza orașului Ovidiu funcționează Centrul Cultural ,,Elena Roizen’’ (ștr.Națională
nr.68)în Ovidiu și Centrul Cultural ,,Gabriel Cotabiță’’ în satul Poiana (încă în organizare).
În cadrul Centrul Cultural ,,Elena Roizen’’ funcționează o bibliotecă, cercuri de activități
diverse, cursuri de limbi străine ansamblul de dansuri Dobrogeanca și ansamblul de
dansuri Armana. Centrul dispune de o sală de spectacole cu 180 locuri și două săli de
expoziții.





două în Ovidiu – ”Adormirea Maicii Domnului” și ”Sf. Gheorghe”
una în Poiana - ”Sf. Gheorghe”
una în Culmea (trup Nord) – „Sf. Treime“ şi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“

Exisă de asemenea și două geamii: în Ovidiu și Poiana.

S PORT ,

SPAȚII VERZI , AGREMENT

Pe raza orașului Ovidiu există:

72

sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Ovidiu + CJAS Constanța http://www.cnas.ro/casct/map/idCounty/43/idLocation/1005
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În privința lăcașurilor de cult, în Ovidiu există patru biserici ortodoxe:
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obiective sportive publice (ale orașului)
o Sală de sport cu 150 locuri (pe str.Primăverii, Ovidiu)
o Baza sportivă cu stadion de fotbal (dimensiuni reduse, gazon sintetic) și
teren de handbal (pe str.Uzinei)
o Clubul sportiv orășenesc Ovidiu are secții de handbal, haltere, rugby,
fotbal, dans sportiv, karate, baschet
Academia Gheorghe Hagi (investiție privată)



Întinsă pe şapte hectare, Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” se compune din
următoarele zone de activitate: terenuri de joc şi antrenament (opt la număr, cu gazon
natural şi artificial, prevăzute cu instalaţie de nocturnă), corpuri de clădire cu funcţiuni
specifice, precum şi parcări, platforme, alei, accese auto şi pietonale. Toate terenurile cu
gazon natural, precum şi spaţiile verzi din incintă sunt întreţinute prin folosirea unor
sisteme de irigaţii performante, automatizate.
Scopul principal al Academiei îl reprezintă iniţierea, formarea, dezvoltarea şi pregătirea
copiilor şi juniorilor pentru performanţă la cel mai înalt nivel, atât pe plan naţional, cât şi
internaţional.
Este necesară dezvoltarea dedicată sportului de masă: spații de practicare a gimnasticii
de întreținere, înființarea unui teren de sport în Poiana.

S PAȚII

VERZI , LOISIR

În anul 2015 a fost amenajat un parc pe 5.727 mp - teren viran de pe malul lacului
Siutghiol (Parc Faleză). Investiția s-a realizat cu finanțare prin POR Axa 1.
A mai fost amenajat un debarcader la lacul Siutghiol (acces din str.Primăverii) și spații de
joacă pentru copii în zona blocurilor, precum și reamenajări în zone verzi existente (parc
Primărie, parc Atlas).
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IV.12.1.2
GHID DE STABILIRE A ECHIPAMENTELOR PUBLICE
NECESARE ÎN ORAȘ ȘI A RAZELOR DE SERVIRE

Artere
princ.

Nucleu
cvartal

DOTAREA

Centru sat/
cartier

AMPLASARE

Centru
oraș

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Este necesar să se extindă spațiile verzi cu acces public și spațiile de loisir – în special în
vecinătatea lacului Siutghiol.

RAZA DE SERVIRE, OBSERVATII

ECHIPAMENTE PUBLICE DIN DOMENIUL ADMINISTRATIV ȘI AL ORDINII PUBLICE
Orășenească
Primărie
*
Poliție
*
(*) Orășenească
Poliție locală
*
(*) Orășenească

MEMORIU GENERAL
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Artere
princ.

Nucleu
cvartal

Centru sat/
cartier

DOTAREA

Centru
oraș

AMPLASARE
RAZA DE SERVIRE, OBSERVATII

Structuri de
intervenție: unitate
Zonală
Structuri existente în Constanța
pompieri, SMURD,
jandarmi
Filiala a primariei
(birou relații publice,
*
(*) După caz
taxe-impozite etc)
Alte servicii publice
subordonate autorității
*
(*) Se recomandă amplasarea în zona centrală
locale
Servicii publice
descentralizate (Admin.
*
(*)
(*) Se recomandă amplasarea în zona centrală
fiscală etc)
Alte reprezentanțe ale
instituțiilor publice
Zonală sau orășenească după caz
(centru protecția plantelor,
*
(*) Se recomandă amplasarea în zona centrală
cameră consultanța agricolă,
ocol silvic etc)
ECHIPAMENTE PUBLICE DIN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
(*)

*

*

-

Scoala gimnazială

(*)

*

-

(*)

Aftershool

(*)

*

*

(*)

Licee, colegii, școală
*
*
(*)
postliceală
Școală de arte şi
*
*
(*)
meserii
ECHIPAMENTE PUBLICE DIN DOMENIUL CULTURII
Casă de cultură
*
Centru cultural (sau
centru de conferințe,
*
(*)
instituție spectacole)
Muzeu
*
(*)
Biblioteci

*

*

Galerie de artă,
expozitii

*

*

MEMORIU GENERAL

*
-

-

Raza de servire 500 m; se va evita accesul din
artere cu trafic intens
Raza de servire 1000 m; se va evita accesul din
artere cu trafic intens
Recomandabil pentru un grup de cvartale, în
incinta/ apropierea scolii; se va evita accesul din
artere cu trafic intens; raza de servire 1000 m
Functie de necesități; raza de servire zonală sau
orășenească
Functie de necesități; raza de servire zonală sau
orășenească
Rază de servire orășenească
Zonală (în cadrul zonei metropolitane)
Rază de servire orășenească/ zonală
Pot fi cuplate cu casa de cultură, centru comunitar,
cluburi de cartier; raza de servire recomandata:
1000 m
Rază de servire orășenească
Pot fi cuplate cu casa de cultură, centru comunitar,
cluburi de cartier

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Gradinita
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Artere
princ.

Nucleu
cvartal

Centru sat/
cartier

DOTAREA

Centru
oraș

AMPLASARE
RAZA DE SERVIRE, OBSERVATII

Cinematograf, sală de
*
(*) Rază de servire orășenească
spectacole
Sală de întruniri
Pot fi cuplate cu cluburile; raza de servire
*
*
(*) recomandată: 1000 m
comunitare
Centru comunitar/
Pot include și sali de reuniuni de interes
cluburi (pentru copii,
*
*
*
comunitar; raza de servire recomandata: 1000 m
tineri, vârstnici)
ECHIPAMENTE PUBLICE DIN DOMENIUL SANATATII și PROTECȚIEI SOCIALE
Spital, maternitate
(*)
(*) Rază de servire orășenească / zonală
Policlinică
*
(*) Rază de servire orășenească / zonală
Dispensar medical,
Raza de servire orășenească
cabinete medicale de
*
*
*
specialitate
Medicina de familie
*
*
(*) Raza de servire recomandata: 1000 m
Cabinet stomatologic

*

*

-

(*)

Raza de servire recomandata: 1000 m

*

(*)

-

(*)

Rază de servire orășenească

(*)

-

-

(*)

Rază de servire orășenească/ zonală

*
(*)

*
*

(*)
*

(*)
-

Raza de servire recomandata: 1000 m

Cantină socială

*

-

-

(*)

Cămin pentru batrâni

-

(*)

-

-

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Laborator tehnică
dentară
Alte unități sanitare
(laborator analize etc)
Farmacie
Creșă
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Raza de servire recomandata: 500 m
Functie de necesitati; raza de servire
orășenească
Se recomandă amplasarea în zona de locuit;
raza de servire orășenească

Alte facilitati pentru grupuri
vulnerabile:
După caz, functie de necesitati; raza de
- centre de zi
(*)
servire orășenească
- centre rezidențiale
- centre de asistență
SPATII VERZI și ECHIPAMENTE PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER
Locuri de joaca pentru
Suprafață minimă recomandată: 1,3 mp/locuitor73;
(*)
*
raza de servire maxima: 500 m
copii
Spatii verzi de cvartal

-

-

*

(*)

Suprafață minimă recomandată de spatii verzi de uz
public in ansambluri de locuit: 2,0 mp/locuitor74

73

s-a utilizat orientativ norma de la art.3 lit.b din OMS 536/1997, abrogat

74

s-a utilizat orientativ norma de la art.3 lit.d din OMS 536/1997, abrogat
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Artere
princ.

Nucleu
cvartal

Centru sat/
cartier

DOTAREA

Centru
oraș

AMPLASARE

Terenuri de sport

-

*

(*)

-

Amenajări pentru
socializare în aer liber

*

*

*

-

(*)

*

(*)

-

*

*

-

(*)

(*)

*

*

-

Grădini de cartier
Parcuri
Amenajări pentru
intretinerea condiției
fizice

RAZA DE SERVIRE, OBSERVATII

Pentru sport de masa (de regulă terenuri
multivalente: fotbal/ softbal/ handbal/ volei/ baschet/
tenis); raza de servire recomandată: 1000 m.
Pot fi cuplate cu centre comunitare, cluburi, gradini de
cartier, spatii verzi de cvartal, locuri de joaca pentru
copii; raza de servire optima: 500 m; raza de servire
maximă recomandata: 1000 m; se includ în norma de
spatii verzi
Suplimentar față de spatiile verzi de cvartal; se
recomandă și includerea unor suprafete tip dog-park;
raza de servire maximă recomandata: 1000 m
Rază de servire orășenească
In gradini de cartier sau spatii verzi de cvartal cu
includere în norma de spatii verzi; în cluburi/ centre
comunitare

LĂCAȘURI DE CULT
Biserici/ case de
rugăciuni,
moschei/geamii
Casă mortuară

*

*

(*)

(*)

Se recomanda ca amplasarea sa fie conditionata de
existenta unui numar suficient de credinciosi in
cartier; raza de servire: 1000 m
Cuplată cu lăcașurile de cult sau cu cimitirele

ALTE DOTĂRI PUBLICE
Hală agroalimentară
Piață volantă
Sedii de asociaţii,
fundaţii, organizaţii
neguvernamentale,
culte, agenţii etc

Raza de servire: 2000 m
Raza de servire: 2000 m

*

(*)

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Tabelul 30 Lista dotărilor necesare cu indicații de amplasare și rază de servire
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V.

S.C. MINA-M-COM S.R.L

PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PROPUSE
Programul de investiții publice propuse cuprinde:




PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PROPUSE



proiectele propuse prin Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Ovidiu 20142020 si prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului Național
de Creștere – Zona Metropolitană Constanța;
proiecte publice incluse în programe de nivel superior, cu influență asupra
dezvoltării locale;
alte proiecte considerate necesare pentru îndeplinirea obiectivelor PUG-ului
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Nr.
crt.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

PROIECT

1.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor de
învățământ preșcolar din orașul Ovidiu

2.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor de
învățământ școlar din orașul Ovidiu

3.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor
publice din Orașul Ovidiu

4.

Creșterea eficienței energetice prin
modernizarea și extinderea iluminatului public

5.

Executie extindere sistem de iluminat public
drum acces stadion Viitorul Ovidiu cu
implementarea solutiilor de alimentare cu
energie electrica din sisteme fotovoltaice

Valoare
estimativă
(lei)

Sursă finanțare
posibilă

Fonduri europene
3.000.000 /Buget de Stat/ Buget
Local
Fonduri europene
3.700.000 /Buget de Stat/ Buget
Local

Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
511.000
Stat/ Alte fonduri/
PNDL

Reabilitare si eficientizare sistem iluminat
stradal in orasul Ovidiu

7.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor
rezidențiale din orașul Ovidiu

Fonduri europene
7.000.000 /Buget de Stat/ Buget
Local

8.

Îmbunătățirea mobilității în orașul Ovidiu

Fonduri Europene
22.500.000 (POR)/ IFI’s/ Buget de
Stat/ Buget Local

9.

Reabilitarea străzilor din satul Culmea

Reabilitare si modernizare strazi in localitatea
Poiana

MEMORIU GENERAL

Responsabili
tate
UAT Ovidiu

Reabilitarea termică a anvelopei clădirii ; Reabilitarea termică a sistemului de încălzire; Instalarea unor
sisteme alternative de producere a energiei din resurse regenerabile; Alte intervenții destinate
UAT Ovidiu
creșterii eficienței energetice și/sau necesare atingerii acestui obiectiv
Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a unor clădiri aflate în patrimoniul UAT Ovidiu, în care
își desfășoară activitatea Primăria, precum și o serie de structuri aflate în subordinea C.L. Ovidiu și
include: Reabilitarea termică a anvelopei clădirii; Reabilitarea termică a sistemului de încălzire;
UAT Ovidiu
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse regenerabile; Alte intervenții
destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare atingerii acestui obiectiv
Înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu
eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED),
inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; Instalarea de sisteme de
UAT Ovidiu
telegestiune a iluminatului public; - Extinderea sistemului de iluminat public; Utilizarea surselor
regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.)

Fonduri europene
7.400.000 /Buget de Stat/ Buget
Local

6.

Acțiuni
Reabilitarea termică a anvelopei clădirii; Reabilitarea termică a sistemului de încălzire; Instalarea unor
sisteme alternative de producere a energiei din resurse regenerabile; Alte intervenții destinate
creșterii eficienței energetice și/sau necesare atingerii acestui obiectiv

Fonduri europene
700.000 /Buget de Stat/ Buget
Local

Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
1.600.000
Stat/ Alte fonduri/
PNDL

10.

Perioada de implementare

Extinderea sistemului de iluminat public
Utilizarea sistemelor fotovoltaice

UAT Ovidiu

Înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu
eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED),
inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.
UAT Ovidiu
Instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; - Extinderea sistemului de iluminat public;
Utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.)
Reabilitarea termică a anvelopei clădirii
Reabilitarea termică a sistemului de încălzire
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse regenerabile (panouri solare)
UAT Ovidiu
Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare atingerii acestui obiectiv
(înlocuirea lifturilor, montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumului de energie
termică, rebranșarea blocurilor de locuințe la un sistem termic centralizat)
Reabilitarea/ extinderea/ crearea facilităților pietonale (trotuare și culoare de traversare), inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și integrarea acestora într-o rețea funcțională.
Crearea de stații de bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională.
Reabilitarea căilor rutiere de rulare, în principal care deservesc transportul în comun.
UAT Ovidiu
Construirea/reabilitarea/ reamenajarea stațiilor care deservesc serviciile de transport în comun. (Str.
Albatros. sat Poiana, drum comunal, creare trotuare Ovidiu Sud; asfaltare, trotuare si piste biciclisti
Cartierul Tineretului; asfaltare cartier Sat Vacanta)

Observații
Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu
Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Fonduri europene
5.000.000 /Buget de Stat/ Buget
Local

Modernizarea căilor de acces din satul Culmea
Se corelează cu introducerea sau reabilitarea rețelelor

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

5.500.000 Buget Local/ PNDL

Dezvoltarea infrastructurii existente in satul Poiana – extravilan/intravilan
pentru asigurarea unui flux de circulatie minim necesar intre satul Poiana si localitatile limitrofe
Reabilitarea/ extinderea/ crearea facilităților pietonale (trotuare și culoarea de traversare), inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și integrarea acestora într-o rețea funcțională
Crearea de stații de bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională
Reabilitarea căilor rutiere de rulare.

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu
Finanțare aprobată PNDL
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Nr.
crt.
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PROIECT
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Valoare
estimativă
(lei)

Amenajare trama stradala zona Sat Vacanta

12.

Modernizare tronsoane trama stradala pe
strazile Toamnei, Opt, Licurici, Insulei si acces
din DN2A

772.000

13.

Modernizare strada Plopilor

688.000

14.

Amenajare trama stradala Cartier Tineretului

15.

Accesibilizarea Lacului Siutghiol în zona
orașului Ovidiu și a comunei Lumina

25.000.000

16.

Accesibilizarea malului nordic al lacului
Siutghiol în zona orașului Ovidiu și a stațiunii
Mamaia

Fonduri europene/
25.000.000 IFI’s / Buget de Stat/
Buget Local/ PNDL

17.

Modernizarea tramei stradale în zona
industrială a orașului Ovidiu

Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
5.000.000
Stat/ Alte fonduri/
PNDL

18.

Creșterea siguranței în trafic

Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
5.000.000
Stat/ Alte fonduri/
PNDL

19.

Înființarea de străzi colectoare pe zonele de
dezvoltare din vecinătatea str.Naționale

20.

Înființarea de străzi colectoare pe zonele de
dezvoltare din vecinătatea str.Portului

22.

Calea ferată Midia Năvodari Lumina- Ovidiu – Constanța – facilitati pentru
transportul în comun
Construire drumuri pentru asigurarea
accesului public la exploataţiile agricole în
oraşul Ovidiu

5.113.000

25.000.000

25.000.000

9.450.000

4.650.000

Perioada de implementare

Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
Stat/ Alte fonduri/
PNDL
Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
Stat/ Alte fonduri/
PNDL
Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
Stat/ Alte fonduri/
PNDL
Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
Stat/ Alte fonduri/
PNDL
Fonduri europene/
IFI’s / Buget de Stat/
Buget Local

11.

21.

2.861.000

Sursă finanțare
posibilă

Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
Stat/ Alte fonduri/
PNDL
Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
Stat/ Alte fonduri/
PNDL
Fonduri europene /
Buget de Stat/ Buget
Local
Fonduri europene/
Buget Local/ Buget de
Stat/ Alte fonduri

MEMORIU GENERAL

Acțiuni

Responsabili
tate

Observații

Dezvoltarea infrastructurii existente in cartierul Sat Vacanta

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Reabilitarea si modernizarea tronsonului de trama stradala pentru imbunatatirea infrastructurii
existente in zona imediat limitrofa Cartierului rezidential Ovidiu Sud.

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța

Reabilitarea si modernizarea tronsonului de trama stradala pentru imbunatatirea infrastructurii
existente in zona strada Plopilor prin turnare imbracaminte asfaltica si amenajare maluri canal ape
pluviale.

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța

Reabilitarea si modernizarea tronsoanelor de trama stradala pentru imbunatatirea infrastructurii
existente in zona Cartier Tineretului

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța

UAT Ovidiu
UAT Lumina

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

UAT Ovidiu
UAT Constanța

Propunere PUG pentru
dezvoltarea turistică a
zonei UTR 11 Ovidiu, ce
se va detalia ulterior prin
PUZ și proiect

Reabilitarea, modernizarea tramei stradale în zona industrială pentru trafic greu, corelat cu lucrări de
infrastructură tehnică. Include:
Amenajare carosabil pentru trafic greu (inclusiv lărgirea profilului)
Amenajarea trotuarelor

UAT Ovidiu

Propunere PUG pentru
atragerea investitorilor în
zonă

Reabilitarea, modernizarea tramei stradale în Ovidiu, în scopul ameliorării circulației rutiere prin:
Introducere sensuri unice
Amenajarea intersecțiilor în zonele cu risc de accidente
Amenajarea trecerilor de pietoni
Monitorizarea traficului

UAT Ovidiu

Propunere PUG pentru
creșterea mobilității
durabile

Crearea căii rutiere de rulare.
Crearea facilităților pietonale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
Crearea plantațiilor de aliniament.
Crearea de piste pentru bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională în cadrul ZMC

UAT Ovidiu

Propunere PUG conform
condiții aviz AND

Crearea căii rutiere de rulare.
Crearea facilităților pietonale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
Crearea plantațiilor de aliniament.
Crearea de piste pentru bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională în cadrul ZMC

UAT Ovidiu

Propunere PUG conform
condiții aviz AND

Diversificare mijloace de transport public zonal Elaborare studiu de fezabilitate utilizarea căilor ferate
pentru transportul pasagerilor în ZMC.
Înființarea unei linii de transport public Midia Năvodari - Lumina- Ovidiu - Constanța

UAT din ZMC

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Lucrări de modernizare drumuri vicinale pentru accesibilizarea exploatațiilor agricole de pe teritoriul
UAT Ovidiu

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Crearea/reabilitarea/ extinderea căii rutiere de rulare.
Crearea/ reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
Crearea de piste pentru bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională în cadrul ZMC
Viabilizarea malului nordic al lacului Siutghiol pentru dezvoltare turistică durabilă prin creere cale de
acces și promenadă
Crearea căii rutiere de rulare.
Crearea facilităților pietonale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
Crearea de piste pentru bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională în cadrul ZMC

Nr.
crt.

23.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

PROIECT

Construire ”Dobrogea” expres

Valoare
estimativă
(lei)

Sursă finanțare
posibilă

24.

Modernizarea și extinderea capacitate
operare port Ovidiu

25.

Modernizare ecluze: ... Ovidiu; Galerii ape
mari ... ; stații de pompare

(96,791,772 mil.€) Buget de Stat/ Alte

26.

27.

Reducerea nivelului de zgomot pe DN 3C

28.

Măsuri de creștere a siguranței în exploatare a
rețelei de transport energie electrică în
vecinătatea intravilanului satului Poiana

29.

Amenajare pasarela pietonala pe malul lacului
Siutghiol

30.

Amenajare pasarelă pietonală între orașul
Ovidiu- Insula Ovidiu - Mamaia

Acțiuni
Înființarea drumului expres Constanța - Babadag - Tulcea - Isaccea - Măcin – Brăila: sector OvidiuTulcea.
Etapa I – reabilitare drum existent Ovidiu-Tulcea DN22 (DRUMURI EXPRES ITI TULCEA DELTA DUNARII)
Etapa a II-a – proiectare-execuție drum expres – tronsonul Ovidiu-Tulcea

Fonduri europene/
(566.88 mil.€) Buget de Stat/
Împrumuturi
Fonduri europene/
(16.200.000 mil.€) Buget de Stat/ Alte
fonduri

Reducerea nivelului de zgomot pe DN 2A, prin
aplicarea măsurilor cuprinse în Planul de
acțiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe DN2A

Perioada de implementare

Responsabili
tate
Ministerul
transporturilor
CNAIR
Ministerul
transporturilor
Administrația
Canalelor
Navigabile
Ministerul
transporturilor
Administrația
Canalelor
Navigabile

Fonduri europene/
fonduri

Observații
Propunere Master plan
general de transporturi,
PATN

Propunere Master plan
general de transporturi,
PATN

Propunere Master plan
general de transporturi,
PATN

Fonduri europene/
Buget de Stat/ Alte
fonduri

Reducerea volumului traficului de tranzit prin dirijarea acestuia spre A4
Reducerea aportului suprafetei drumului in generarea zgomotului produs de traficul rutier
Măsuri de calmare a traficului si întărire a respectării vitezei de circulatie admisă
Schimbarea directiei de propagare a zgomotului in anumite sectoare

Ministerul
transporturilor
CNAIR

Planul de acțiune pentru
reducerea zgomotului
generat de traficul rutier
pe DN2A

Fonduri europene/
Buget de Stat/ Alte
fonduri

Măsurători privind volumul de trafic și nivelul de zgomot în zona locuințelor
Reducerea volumului traficului de tranzit prin dirijarea acestuia spre A4
Reducerea aportului suprafetei drumului in generarea zgomotului produs de traficul rutier –
îmbunătățirea stării tehnice a drumului
Măsuri de calmare a traficului si întărire a respectării vitezei de circulatie admisă
Schimbarea directiei de propagare a zgomotului in anumite sectoare

Ministerul
transporturilor
CNAIR

Propunere PUG pe baza
analizelor făcute

Lucrările se stabilesc în baza studiului de coexistență cerut de Transelectrica și a proiectului aferent

TRANSELECTRICA
UAT Ovidiu

Propunere PUG, conform
condiții aviz
Transelectrica

Valorificarea lacului Siutghiol - Cresterea accesibilitatii catre insula Ovidiu

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Creșterea accesibilității între orașul Ovidiu, Insula Ovidiu și stațiunea Mamaia

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Fonduri europene/
25.000.000 Buget Local/ Buget de
Stat
Fonduri europene/
3.800.000 IFI’s/ Buget Local/
Buget de Stat
Fonduri europene/
4.000.000 IFI’s/ Buget Local/
Buget de Stat

Reconversia și refuncționalizarea unor suprafețe de teren degradat, transformarea lor în zone de
agrement și petrecerea timpului liber pentru comunitate. Lucrări de amenajare/ reamenajare spații
UAT Ovidiu
verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de promenadă. Mobilier urban și facilități de recreere.
Instalații de irigat. Lucrări de ecologizare a terenurilor neutilizate
Lucrări de amenajare/ reamenajare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de promenadă.
Mobilier urban și facilități de recreere. Instalații de irigat. Lucrări de ecologizare a terenurilor
UAT Ovidiu
neutilizate

31.

Zonă de relaxare și agrement în orașul Ovidiu

Fonduri europene/
6.500.000 Buget Local/ Buget de
Stat

32.

Îmbunătățirea mediului urban în zona
periferică a orașului Ovidiu

Fonduri europene/
4.500.000 Buget Local/ Buget de
Stat

33.

Regenerare urbană cvartale locuințe colective
Ovidiu

Fonduri europene
2.000.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri

Amenajare alei, parcaje, spații verzi, locuri de joacă, renovare CT

UAT Ovidiu

Propunere PUG pentru
creșterea calității locuirii
în cvartalele de locuințe
colective

Regenerare sat Culmea

Fonduri europene
3.200.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri

Lucrări de construcții, reabilitare și amenajare edilitară, amenajarea spațiilor publice

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

34.

MEMORIU GENERAL
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Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu
Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PROPUSE

S.C. MINA-M-COM S.R.L.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

Nr.
crt.
35.

Ecologizarea Centralei Termice Ovidiu în
scopul reconversiei

36.

Ecologizarea vechii gropi de gunoi

37.

Regenerarea terenurilor degradate din

38.

Înființarea de perdele de protecție

39.

Construirea a două piețe agroalimentare
în orașul Ovidiu

PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PROPUSE

Valoare
estimativă
(lei)

Sursă finanțare
posibilă

Perioada de implementare

Fonduri europene
6.800.000 /Buget de Stat/ Buget
Local
Fonduri europene
6.700.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri
Fonduri europene
1.500.000 /Buget de Stat/ Buget
Local
Fonduri europene
1.000.0000 /Buget de Stat/ Buget
Local
Fonduri europene/
3.600.000 Buget Local/ Buget de
Stat
Fonduri Europene /
34.650.000 IFI’s/ Buget de Stat/
Buget Local

Acțiuni

Responsabili
tate

Observații

Lucrări specifice de ecologizare și de depoluare a solului.

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu. Modificare
titulatură.

Activități post-închidere a depozitului de deșeuri neconforme din Ovidiu (Lucrări specifice de
ecologizare și de depoluare a solului)

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Regenerarea terenurilor degradate în urma activităților antropice (cariere inchise, execuția Canalului
etc) prin remodelare și plantare

UAT Ovidiu

Propunere PUG pentru
ameliorarea mediului

Înființarea de perdele forestiere pentru protecția căilor de comunicație, a terenurilor agricole și pentru
UAT Ovidiu
ameliorarea microclimatului

Propunere PUG pentru
ameliorarea mediului

Înființare piețe volante sau fixe. Program de susținere a producători și a micilor meșteșugari în
promovarea produselor proprii

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Crearea de facilități de acostare pe malul Lacului Siutghiol (Ovidiu- Constanța- Mamaia-LuminaNăvodari). Achiziționarea ambarcațiunilor destinate serviciului de transport călători

UAT Ovidiu, UAT
Constanța, UAT
Năvodari, UAT
Lumina

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Program de susținere a micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii, conservarea și
stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Amenajarea unui centru de canotaj/ bob de apa/ schi nautic

UAT Ovidiu

Cuprins în SDD Ovidiu

40.

Transport de călători pe Lacul Siutghiol

41.

Dezvoltarea micilor ateliere meșteșugărești
tradiționale în orașul Ovidiu

42.

Centru de pregătire în domeniul turismului
nautic și acvatic

43.

Sit arheologic Ovidiu- Conservare,
reconstruire parțială și punere în valoare
pentru integrarea în circuit turistic a castrului
roman

Fonduri europene
13.350.000 (POR) /Buget de Stat/
Buget Local

Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a
UAT Ovidiu
identității culturale

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Reconversia Centralei Termice Ovidiu

Fonduri europene
25.000.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte surse

Crearea de facilități pentru industrii creative și economie circulară.
Crearea de facilități pentru agrement integrat în sistem zonal.
Amenajare drum public.

UAT Ovidiu

Propunere PUG pentru
dezvoltarea turismului și
activităților economice.
Se poate realiza în
parteneriat public-privat

Îmbunătățirea condițiilor pentru copii. Amenajare terenuri fotbal, tenis, etc. în orașul Ovidiu

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea /dotarea centrelor comunitare integrate medicale UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Centru multifuncțional accesibil tuturor persoanele varstnice, tinere și copiii, indiferent de
naționalitate, sex, rasa, religie, care doresc să beneficieze de serviciile oferite de centru

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Creșterea nivelului de trai în rândul bătrânilor orașului Ovidiu.Lucrări de constructii. Dotări
și amenajări specifice destinației sale.

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

44.
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PROIECT

S.C. MINA-M-COM S.R.L

Fonduri europene/
1.500.000 Buget Local/ Buget de
Stat
Fonduri europene
5.200.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri

45.

Amenajarea de terenuri de sport în orașul
Ovidiu

2.800.000

46.

Centru socio-medical în orașul Ovidiu

4.500.000

47.

Centru multifuncțional în orașul Ovidiu

4.500.000

48.

Construirea și dotarea unui centru
de zi pentru bătrâni

4.700.000

Fonduri europene/
Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri/
CNI
Fonduri europene /
Buget de Stat/ Buget
Local
Fonduri europene /
Buget de Stat/ Buget
Local
Fonduri europene /
Buget de Stat/ Buget
Local

MEMORIU GENERAL

Nr.
crt.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

PROIECT

49.

Extindere liceul tehnologic cu corp nou și
reabilitare sala de sport - Liceul Tehnologic
„Ion Podaru”

50.

Extindere Școala gimnazială ”Poet Ovidiu” prin
lucrari de mansardare

Valoare
estimativă
(lei)

Sursă finanțare
posibilă

Perioada de implementare

Fonduri europene
3.360.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri
Fonduri europene
1.360.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri

Acțiuni

Responsabili
tate

Observații

Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale. Extindere, reabilitate și modernizare corp liceu tehnologic.
Reabilitare sala sport.

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

51.

Construire școala și grădinița în localitatea
Poiana

Fonduri europene
4.200.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri

Constructie imobil nou cu functionalitate de școală și grădiniță in localitatea Poiana.
Amenajare un spatiu de recreere pentru elevi , amenajare un teren de fotbal. Amenajări zona de acces UAT Ovidiu
auto si zona pietonala

Etapa 1 Construire
imobil grădiniță și școală
generală sat Poiana –
valoare alocație
aprobată de la bugetul de
stat 1.286.918,36 lei prin
PNDL2017-2020

52.

Construire grădinița „Licurici” cu program
prelungit si centru after-school

Fonduri europene
4.000.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri

Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

53.

Extindere gradinita "Zig-Zag" cu corp nou P+1,
reamenajare corp existent parter, la si
schimbare destinatie punct termic in sala
polifunctionala

Fonduri europene
3.000.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri

Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii: extindere cu
UAT Ovidiu
corp nou P+1, reamenajare construcții existente. Dotări și amenajări specifice destinației.

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Amenajare anexă cimitir

UAT Ovidiu

Cuprins în SDD Ovidiu

Ansamblu de acțiuni pentru reintegrarea persoanelor și grupurilor marginalizate (educație școlară,
pregătire profesională, sprijinirea intreprinderilor de economie socială, promovarea tradițiilor etc)

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța

Îmbunătățirea accesibilității insulei Ovidiu prin realizarea de facilități de tipul: debarcader,bponton de
acostare, pasarelă.

UAT Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

54.

Construire casă mortuară

55.

Împreună pentru viitor

56.

Creșterea atractivității economice a insulei
Ovidiu

Fonduri europene
150.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri
Fonduri europene
15.200.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri
Fonduri europene
7.000.000 (POPAM)/ IFI’s/ Buget
de Stat/ Buget Local

57.

Velo Park în orașul Ovidiu

Fonduri europene
1.100.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri

58.

Parc industrial Galeșu

Fonduri europene
8.800.000 /Buget de Stat/ Buget
Local/ Alte fonduri

59.

Canopeea urbană

Fonduri europene
5.000.000 /Buget de Stat/ Buget
Local

60.

Extindere rețea de alimentare cu apă și
canalizare în localitățile Ovidiu și Poiana

MEMORIU GENERAL

Crearea unui spatiu multifunctional de educatie, sport si recreree in cadrul caruia se
practica invatarea regulilor de conduita in trafic pentru tinerii ciclisti. Promova mobilitatii alternative si
de solutii ecologice de deplasare care sa conduca la reducerea poluarii si la cresterea calitatii vietii.
Lucrari si amenajari specifice. 1.
UAT Ovidiu
mobilier urban special: bănci velo, coşuri de gunoi, cişmele 2. suprafete antitrauma omologate 3.
iluminat special ecologic cu celule fotovoltaice 4. reţea de comunicaţii/automatizare şi hotspot-uri
internet 5. pergole şi mese de şah/table/alte activităţi 6. spaţiu de joacă pentru categoria de vârste 2-5
ani 7. toaletă publică ecologică cu autocurăţare
Studiu de fezabilitate și, după caz, implementare proiect: Reconversia unui teren neutilizat prin
crearea unui parc industrial. Asigurarea utilităților: alimentare cu apă, energie electrică, gaze.
UAT Ovidiu
Amenajarea/construirea facilităților de producție aferente. Amenajarea accesului. Crearea
amenajamentului instituțional de funcționare a parcului industrial
Parteneriat UAT
Ovidiu, UAT
Proiect de cooperare transfrontalieră în domeniul regenerării urbane
Murfatlar, ADI
ZMC, regiunea
Dobrich

Fonduri europene
/Buget de Stat/ Buget
Local

Lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare
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Operator zonal

Cuprins în SIDU Constanța

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Cuprins în SIDU Constanța
și SDD Ovidiu

Propunere PUG
Program operator zonal

PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PROPUSE

S.C. MINA-M-COM S.R.L.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

Nr.
crt.

Valoare
estimativă
(lei)

PROIECT

S.C. MINA-M-COM S.R.L

Sursă finanțare
posibilă

Perioada de implementare

Responsabili
tate

Acțiuni

Observații

61.

Extindere rețea de alimentare cu apă și
înființare canalizare în Culmea

Fonduri europene
/Buget de Stat/ Buget
Local

Extindere rețea de alimentare cu apă; înființare rețea de canalizare

Operator zonal
(RAJA)

Propunere PUG
Program operator zonal

62.

Extindere rețea distribuție gaze naturale

Investiție privată

Extindere rețea distribuție

Operator zonal
(ENGIE)

63.

Extindere rețea distribuție energie electrică și
reabilitare rețele existente

Investiție privată

Extindere rețea distribuție, îmbunătățire tensiune rețele existente, reabilitare rețele existente

Operator zonal

Propunere PUG
Program operator zonal
Propunere PUG
Program operator zonal

Tabelul 31 Program de investiții publice

Propunere PUG

Propunere cuprinsă în SIDU Constanța și/ sau SDD Ovidiu

PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PROPUSE

Legendă pentru Tabelul 31:
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MEMORIU GENERAL

Propuneri cuprinse în strategii/ programe naționale

S.C. MINA-M-COM S.R.L.

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTARE;
CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE
Etapa de implementare, monitorizare si control reprezintă sistemul de realizare a
planului, implicit a proiectelor, programelor si politicilor prevăzute în strategie si de
colectare si raportare a informațiilor asupra desfășurării proiectelor si asupra succesului
si impactului acestora relative la dezvoltarea comunității.
Scopul monitorizării si evaluării implementării planului/strategiei:



evaluarea atingerii obiectivelor în timp util si în bugetul alocat;
constatarea durabilității proiectelor implementate.

În plan instituțional principalii actori locali ai implementării vor fi:






administrația locala (Consiliul Local, Primarul, Primăria);
agenții economici;
societatea civilă;
locuitorii orașului;
structuri externe (instituții metropolitane, instituții județene).

Corespunzând caracterului dual al PUG-ului - strategic și de reglementare, planul de
acțiune pentru implementarea PUG-ului are două părți:



Măsuri pentru implementarea strategiei de dezvoltare spațială și a proiectelor
propuse
Măsuri pentru aplicarea consecventă a reglementărilor PUG-ului.

Acțiunile de implementare cuprind următoarele etape:





Adoptarea PUG-ului
Asigurarea managementului și comunicării adecvate:
o gestionarea implementării planului
o adoptarea obiectivelor și proiectelor din PUG în cadrul Strategiei de
dezvoltare durabilă a orașului pentru perioadele 2018-2022, respectiv
2023-2028 și perspectivă
o redactarea proiectelor
o asigurarea surselor de finanțare/ cofinanțare
o informarea și implicarea cetățenilor, instituțiilor, asociațiilor
o verificarea evoluției atingerii obiectivelor
Învățarea lecțiilor
o Actualizarea prevederilor
o Revizuire
o Identificarea de provocări noi pentru următoarea generație a PUG-ului

MEMORIU GENERAL

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTARE; CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

VI.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU
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PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

S.C. MINA-M-COM S.R.L

VI.1 GESTIONAREA ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII
PLANULUI URBANISTIC GENERAL – COMPONENTA
REGLEMENTARĂ
Pentru gestionarea și monitorizarea implementării Planului Urbanistic General –
componenta reglementară - se propun măsurile din Tabelul 32.
Propunerile nu au caracter exhaustiv, ele putând fi completate/ modificate după
necesități de unitatea de implementare/ personalul responsabil cu implementarea.
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Măsură
Diseminarea informației
(PUG – ul în varianta finală
aprobată) către instituțiile
abilitate:
 M.D.R.A.P.
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Consiliul Județean



O.J.C.P.I.

Responsabilitate
CL Ovidiu

Termen
Imediat
după
aprobare

Notificarea proprietarilor
ale căror terenuri sunt
parțial introduse în
intravilan pentru
dezmembrarea
corespunzătoare a
terenului
Afișarea reglementărilor
PUG pe site-ul CL Ovidiu

CL Ovidiu

Imediat
după
aprobare

CL Ovidiu

imediat

Elaborarea PUZ-urilor de
interes public

CL Ovidiu

Scurt/
mediu

Realizarea cadastrului
general al orașului
Realizarea registrului
spațiilor verzi
Întreținerea registrului
spațiilor verzi
Transpunerea PUG în regim
GIS, pe suportul de
cadastru general

ANCPI, CL
Ovidiu
CL Ovidiu

Mediu/
lung
scurt

CL Ovidiu

Perm.

CL Ovidiu

lung

Observații

Conf.art. 481 alin. (4), din Legea
350/2001, pentru preluarea în
Observatorul Teritorial Naţional
Pentru realizarea activităților de
coordonare la nivel județean
Conf.art. 471 alin. (2), din Legea
350/2001, în vederea actualizării
din oficiu a destinaţiei imobilelor
înregistrate în sistemul integrat
de cadastru şi carte funciară
Măsură necesară în vederea
actualizării destinației imobilelor
în sistemul integrat de cadastru şi
carte funciară (vezi rubrica de
mai sus)

Potrivit procedurii de publicitate
înainte de aprobare și permanent
în varianta aprobată după HCL
Funcție de riscurile și/ sau
oportunitățile de intervenție/
dezvoltare
Potrivit programului național sau
a strategiei locale

Corelat cu elaborarea cadastrului
general

MEMORIU GENERAL
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Măsură
Responsabilitate
Termen
Măsuri de trecere în
CL Ovidiu
Perm.
domeniul public al
terenurilor necesare
modernizării tramei
stradale și investițiilor
publice
Elaborare regulament de
CL Ovidiu
scurt
publicitate, cu încadrare în
prevederile RLU
Elaborare/ revizuire
CL Ovidiu
scurt
regulamente și ghiduri cu
respectarea RLU
Revizuirea permanentă a datelor și prevederilor PUG-ului
Revizuirea datelor și
CL Ovidiu
Perm.
prevederilor privind
restricțiile, ca urmare a
unor modificări legislative/
normative
Revizuirea datelor și
CL Ovidiu
Perm.
prevederilor privind
restricțiile, ca urmare a
aplicării unor măsuri de
reducere a riscurilor
Completare și actualizare
CJ Constanța
Perm.
bazei de date privind
CL Ovidiu
restricțiile și avizele
Administratori
necesare autorizării, în
de rețele
urma completării
tehnicoinformației privind rețelele edilitare
existente
Revizuirea datelor și
CL Ovidiu
Perm.
prevederilor din PUG în
urma modificărilor sau
detalierilor prin PUZ/ PUD
Evaluare și propuneri de optimizare
Elaborarea de proceduri de CL Ovidiu
Scurt /
aplicare a reglementărilor
revizuire
PUG
perm.

MEMORIU GENERAL

Observații
Urmărirea respectării restricției
”non aedificandi”, desfașurarea
procedurii de declarare a utilității
publice corelat cu programele
multianuale de realizare a
investițiilor
Potrivit L185/2013 cu
modif.ulterioare
Regulamente de utilizare a
domeniului public, de parcare etc

Prin personalul de specialitate

Prin personalul de specialitate

Prin personalul de specialitate.
Presupune cooperarea cu CJ în
aplicarea prevederilor art.45
alin.(6) din Legea 50/1991
republicată, cu modificările
ulterioare.
Prin personalul de specialitate

Include și măsuri de diseminare a
informației
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S.C. MINA-M-COM S.R.L

Măsură
Întocmirea de rapoarte de
evaluare intermediară a
reglementărilor

Responsabilitate
CL Ovidiu

Termen
Vezi obs.

Observații

Întocmirea de rapoarte de
evaluare intermediară a
modului de aplicare a
reglementărilor
Evaluarea impactului
aplicării reglementărilor ca
instrument pentru:
 Creșterea calității
arhitectural-ambientale
al construcțiilor
 Creșterea calității
amenajării și întreținerii
incintelor
 Creșterea calității
amenajării spațiilor
publice
 Aplicarea Legii
performanței energetice
 Aplicarea Legii fațadelor
 Disciplina în construcții
Întocmire propuneri de
optimizare a
reglementărilor

CL Ovidiu

anual

CL Ovidiu

anual

Se stabilesc seturi de indicatori
de către personalul de
specialitate și se evaluează
comparativ. Se pot stabili și alte
repere.

CL Ovidiu

De câte
ori este
nevoie

Bază pentru elaborarea de PUZuri si/ sau actualizarea PUG-ului

De către personalul de
specialitate. Termene
recomandate: la 1, 5, 8 ani de la
aprobare.
Evaluările pot fi corelate cu
modificări legislative importante
sau cu dificultăți majore de
implementare
Evaluarea de la 8 ani stabilește
oportunitatea actualizării PUG
sau prelungirii valabilității și se
supune C.L.
Se corelează cu procedurile și cu
rapoarte de evaluare
intermediară a reglementărilor

Tabelul 32 Măsuri de monitorizare a implementării reglementărilor PUG

VI.2 GESTIONAREA ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ ȘI A
PROIECTELOR PROPUSE PRIN PUG
Măsurile pentru implementarea strategiei de dezvoltare spațială și a proiectelor propuse
prin PUG presupun:
o stabilirea unui sistem de indicatori specifici proiectelor și măsurilor

MEMORIU GENERAL

S.C. MINA-M-COM S.R.L.

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU
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o stabilirea unor valori pentru acești indicatori
În tabelul următor sunt cuprinse propuneri pentru măsurile de implementare a strategiei
și programelor, cu seturi de indicatori specifici. Propunerile nu au caracter exhaustiv.

MEMORIU GENERAL
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Cod

P1
P2
P3
P4

P5

P6

Denumire proiect/ măsură
Creșterea eficienței energetice a
clădirilor de învățământ preșcolar
din orașul Ovidiu
Creșterea eficienței energetice a
clădirilor de învățământ școlar din
orașul Ovidiu
Creșterea eficienței energetice a
clădirilor publice din Orașul Ovidiu
Creșterea eficienței energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public
Executie extindere sistem de
iluminat public drum acces stadion
Viitorul Ovidiu cu implementarea
solutiilor de alimentare cu energie
electrica din sisteme fotovoltaice
Reabilitare si eficientizare sistem
iluminat stradal in orasul Ovidiu

MEMORIU GENERAL

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință
Clădiri– Nr.
Clădiri reabilitate %Nr
Suprafață utilă clădiri – mp
Suprafață utilă clădiri reabilitate %
Consum de energie termică –
Gcal/an
Consum de energie electrică kWh/an,mp
Lungime străzi -Ls (km)
Lungime rețea iluminat public – Lr
(km)
Număr lămpi iluminat – N (nr)
Număr lămpi economice E (nr)
Procent lămpi economice e(%)
Procent rețea iluminat public
modernizat R(%)
Consum de energie electrică W
(kWh/an)
Consum de energie electrică la
lung.rețea W/Lr (kWh/an/km)

N
%N
Su
%Su

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului
N
100%N
Su
100%Su

X Gcal/an

85% X Gcal/an

Y kWh/an,mp
Ls

80% Y kWh/an,mp
Ls1

Lr
N
E
e
R

Lr = Ls1
N1
E1
e=100%N1
(E1=N1)
100%

W

W1

W/km

80%W/km

195

Sursă date/
responsabilita
te

Frecvență
monitorizare

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

Observații
Pentru unitățile
neracordate la sistem
centralizat de ncălzire
consumul de energie
termică se exprimă în
consum de combustibil
sau de energie electrică,
după caz.
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Cod
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P7

P8

P9
P10
P11
P12
P13

Denumire proiect/ măsură

Creșterea eficienței energetice a
clădirilor rezidențiale din orașul
Ovidiu

Îmbunătățirea mobilității în orașul
Ovidiu

Reabilitarea străzilor din satul
Culmea
Reabilitare si modernizare strazi in
localitatea Poiana
Amenajare trama stradala zona Sat
Vacanta
Modernizare tronsoane trama
stradala pe strazile Toamnei, Opt,
Licurici, Insulei si acces din DN2A
Modernizare strada Plopilor

S.C. MINA-M-COM S.R.L

Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință
Clădiri– Nr.
Clădiri reabilitate %Nr
Suprafață utilă clădiri – mp
Suprafață utilă clădiri reabilitate %
Consum de energie termică –
Gcal/an
Consum de energie electrică kWh/an,mp
Lungime trotuare amenajate (km)
Lungime trasee bicicliști (km)
Lungime căi de rulare pt transport
public (km)
Lungime căi de rulare auto (km)
Nr. traversări amenajate (nr)
Nr. stații amenajate
Stații (rastele) amenajate (nr.)
Lungime trotuare amenajate (km)
Lungime trasee bicicliști (km)
Lungime căi de rulare auto (km)
Nr. traversări amenajate (nr)

N
%N
Su
%Su

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului
N
100%N
Su
100%Su

X Gcal/an

85% X Gcal/an

Y kWh/an,mp

80% Y kWh/an,mp

MEMORIU GENERAL

Sursă date/
responsabilita
te

Frecvență
monitorizare

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

Observații
Pentru unitățile
neracordate la sistem
centralizat de încălzire
consumul de energie
termică se exprimă în
consum de combustibil
sau de energie electrică,
după caz.

Cod

Denumire proiect/ măsură

P14

Amenajare trama stradala Cartier
Tineretului

P15

Accesibilizarea Lacului Siutghiol în
zona orașului Ovidiu și a comunei
Lumina

P16

Accesibilizarea malului nordic al
lacului Siutghiol în zona orașului
Ovidiu și a stațiunii Mamaia

P16

Modernizarea tramei stradale în
zona industrială a orașului Ovidiu

P18

Creșterea siguranței în trafic

P19

Înființarea de străzi colectoare pe
zonele de dezvoltare din
vecinătatea str.Naționale

MEMORIU GENERAL

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință

Lungime trotuare amenajate (km)
Lungime trasee bicicliști (km)
Lungime căi de rulare pt transport
public (km)
Lungime căi de rulare auto (km)
Nr. traversări amenajate (nr)
Nr. stații amenajate
Lungime trotuare amenajate (km)
Lungime trasee bicicliști (km)
Lungime căi de rulare auto (km)
Nr. traversări amenajate (nr)
Lungime trotuare amenajate (km)
Lungime căi de rulare auto (km)
Nr. traversări amenajate (nr)
Nr.intersecții de amenajat (nr.)
Suprafață intersecții de amenajat
(mp)
Semnalizare rutieră
(nr.indicatoare)
Mijloace de calmare a traficului
Nr. puncte supravegheate video
Suprafață trecută în domeniul
public pt.amenajare
Lungime carosabil - L (km)

0
0

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului

100%
100%

Sursă date/
responsabilita
te

C.L.Ovidiu

197

Frecvență
monitorizare

Anuală

Observații
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Cod

Denumire proiect/ măsură

P20

Înființarea de străzi colectoare pe
zonele de dezvoltare din
vecinătatea str.Portului

P21

Calea ferată Midia Năvodari Lumina- Ovidiu – Constanța –
facilitati pentru transportul în
comun

P22
P23
P24
P25

Construire drumuri pentru
asigurarea accesului public la
exploataţiile agricole în oraşul
Ovidiu
Construire ”Dobrogea” expres
Modernizarea și extinderea
capacitate operare port Ovidiu
Modernizare ecluze: ... Ovidiu;
Galerii ape mari ... ; stații de
pompare

S.C. MINA-M-COM S.R.L

Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință
Lungime trotuar – T (km)
Lungime pistă velo – V (km)
Lungime aliniament plantat P(km)
Suprafață - S (mp)
SF executat
Aranjament instituțional creat
Proiect executat
Linie reabilitată
Lungime peroane amenajate
Număr garnituri operaționale
Număr călătorii/an
Lungime drumuri de exploatare
existente
Lungime drumuri modernizate

0
0
0
0

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului
100%
100%
100%
100%

MEMORIU GENERAL

Sursă date/
responsabilita
te

Frecvență
monitorizare

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

CNAIR

Anuală

ACN

Anuală

ACN

Anuală

Observații

Cod

Denumire proiect/ măsură

P26

Reducerea nivelului de zgomot pe
DN 2A, prin aplicarea măsurilor
cuprinse în Planul de acțiune
pentru reducerea zgomotului
generat de traficul rutier pe DN2A

P27

Reducerea nivelului de zgomot pe
DN 3C

P28

Măsuri de creștere a siguranței în
exploatare a rețelei de transport
energie electrică în vecinătatea
intravilanului satului Poiana

MEMORIU GENERAL
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Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului

Lungime carosabil reabilitat (km)
Suprafață carosabilă reabilitată
(mp)
Amenajări de calmare a traficului
Nr. contravenții depășire viteză
Nr.contravenții depășire nivel de
zgomot în trafic
Număr de acțiuni de depistare
contravenții/ an
Lungime carosabil modernizat
(km)
Suprafață carosabilă modernizat
(mp)
Amenajări de calmare a traficului
Nr. contravenții depășire viteză
Nr. contravenții depășire tonaj
Nr.contravenții depășire nivel de
zgomot în trafic
Număr de acțiuni de depistare
contravenții/ an
Număr autovehicule
Nr. gospodării afectate de
restricție
Lungime de drum afectat de
restricție

Sursă date/
responsabilita
te

CNAIR
CL Ovidiu

Anuală

CNAIR
CL Ovidiu

Anuală

Transelectrica
CL Ovidiu

199

Frecvență
monitorizare

Anuală

Observații

Țintele se stabilesc prin
proiect. Ținta principală
este scoaterea de sub
interdicție a drumurilor
publice
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Cod
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P29
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P30

P31

P32
P33

Denumire proiect/ măsură
Amenajare pasarela pietonala pe
malul lacului Siutghiol
Amenajare pasarelă pietonală între
orașul Ovidiu- Insula Ovidiu Mamaia
Zonă de relaxare și agrement în
orașul Ovidiu
Îmbunătățirea mediului urban în
zona periferică a orașului Ovidiu
Regenerare urbană cvartale
locuințe colective Ovidiu

P34

Regenerare sat Culmea

P35

Ecologizarea Centralei Termice
Ovidiu în scopul reconversiei

S.C. MINA-M-COM S.R.L

Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului

Lungime (m)
Nr. utilizatori
Lungime (m)
Nr. utilizatori
Suprafață amenajată
Lungime alei
Mobilier amplasat
Suprafață spații verzi
Nr. utilizatori/ am
Suprafață de amenajat (mp)
Lungime de alei înființate/
amenajate (km)
Nr. locuri parcare înființate (nr.)
Nr. locuri parcare reamenajate
(nr.)
Suprafață spații verzi amenajate
(mp)
Suprafață spații verzi
regenerate(mp)
Suprafață regenerată

Sursă date/
responsabilita
te

Frecvență
monitorizare

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

Observații

Țintele se stabilesc prin
proiect

C.L.Ovidiu
C.L.Ovidiu
C.L.Ovidiu

Anuală
C.L.Ovidiu

C.L.Ovidiu
Deținător
teren

MEMORIU GENERAL

Anuală

Cod

Denumire proiect/ măsură

P36

Ecologizarea vechii gropi de gunoi
și combaterea depozitării
necontrolate a deșeurilor

P37

Regenerarea terenurilor degradate

P38

Înființarea de perdele de protecție

P39

Construirea a două piețe
agroalimentare
în orașul Ovidiu

P40

Transport de călători pe Lacul
Siutghiol

P41

Dezvoltarea micilor ateliere
meșteșugărești tradiționale în
orașul Ovidiu

P42

Centru de pregătire în domeniul
turismului nautic și acvatic

MEMORIU GENERAL

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului

Lungime împrejmuire (m)
Suprafață regenerată (ha)
Acțiuni de combatere a depozitării
necontrolate (nr.)
Acțiuni de combatere a depozitării
necontrolate (ha)
Suprafață teren remodelat
Suprafață teren plantat
Lungime perdele (km)
Suprafață perdele (mp)
Nr.arbori
Suprafață construită/ amenajată
(mp)
Nr.tarabe
Lungime debarcader/ cheu
amenajat (m)
Nr.ambarcațiuni
Nr.curse/an
Nr. călători/ an
Suprafață construită/ amenajată
(mp)
Nr. IMM-uri incluse în proiect
Creșterea cifrei de afaceri a IMMurilor incluse ăn proiect
Suprafață construită/ amenajată
(mp)
Nr.locuri

201

Sursă date/
responsabilita
te

Frecvență
monitorizare

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

Observații
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Cod

Denumire proiect/ măsură

P43

Sit arheologic Ovidiu- Conservare,
reconstruire parțială și punere în
valoare pentru integrarea în circuit
turistic a castrului roman

P44

Reconversia Centralei Termice
Ovidiu

P45
P46
P48

Amenajarea de terenuri de sport în
orașul Ovidiu
Centru socio-medical în orașul
Ovidiu
Construirea și dotarea unui centru
de zi pentru bătrâni

P47

Centru multifuncțional în orașul
Ovidiu

P49

Extindere liceul tehnologic cu corp
nou și reabilitare sala de sport Liceul Tehnologic
„Ion Podaru”

P50

Extindere Școala gimnazială ”Poet
Ovidiu” prin lucrari de mansardare

S.C. MINA-M-COM S.R.L

Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului

Lucrări finalizate
Nr.vizitatori/an

Demolări (mp)
Construire (mp)
Nr.utilizatori/ an
Număr terenuri amenajate (nr)
Suprafața amenajată (mp)
Suprafață construită/ amenajată
(mp)
Nr.locuri
Suprafață construită
Suprafață utilă
Nr.utilizatori/ an
Suprafață construită
Suprafață utilă
Nr.clase
Nivel de dotare
Suprafață construită
Suprafață utilă
Nr.clase
Nivel de dotare

MEMORIU GENERAL

Sursă date/
responsabilita
te

Frecvență
monitorizare

C.L.Ovidiu
DJC Constanța

Anuală

C.L.Ovidiu
Deținător
teren

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

Observații

Cod

P51

Denumire proiect/ măsură

Construire școala și grădinița în
localitatea Poiana

P54

Construire grădinița „Licurici” cu
program prelungit si centru afterschool
Extindere gradinita "Zig-Zag" cu
corp nou P+1, reamenajare corp
existent parter, la si schimbare
destinatie punct termic in sala
polifunctionala
Construire casă mortuară

P55

Împreună pentru viitor

P56

Creșterea atractivității economice
a insulei Ovidiu

P57

Velo Park în orașul Ovidiu

P52

P53

MEMORIU GENERAL
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Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului

Suprafață construită
Suprafață utilă
Nr.clase
Nr.grupe
Nivel de dotare
Suprafață exterioară a amenajată
Construire/ stare constr.
Nivel de dotare
Nr. grupe
Nr.copii înscriși
% din grupa de vârstă cuprinsi

Suprafață construită
Nr. acțiuni
Număr persoane asistate
Lungime debarcader
Suprafață verde regenerată
Suprafață amenajată
Nr.utilizatori
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Sursă date/
responsabilita
te

Frecvență
monitorizare

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

Observații
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Cod
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Denumire proiect/ măsură

P58

Parc industrial Galeșu

P59

Canopeea urbană

P60

Extindere rețea de alimentare cu
apă și canalizare în localitățile
Ovidiu și Poiana

P61

Extindere rețea de alimentare cu
apă și înființare canalizare în
Culmea

P61

Extindere rețea distribuție gaze
naturale

S.C. MINA-M-COM S.R.L

Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului

Suprafață viabilizată
Lungime de drumuri inființate
(km)
Lungime rețea alimentare cu apă
(km)
Lungime rețea canalizare (km)
Lungime rețea electrică (km)
Suprafață construită facilități
Suprafață amenajată
Lungime rețea
Nr. gospodării branșate
Nr.gospodării nebranșate
Nr. opriri în funcționare/
deranjamente
Lungime rețea
Nr. gospodării branșate
Nr.gospodării nebranșate
Nr. opriri în funcționare/
deranjamente
Lungime rețea
Nr. gospodării branșate
Nr.gospodării nebranșate
Nr. opriri în funcționare/
deranjamente

MEMORIU GENERAL

Sursă date/
responsabilita
te

Frecvență
monitorizare

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu

Anuală

C.L.Ovidiu
RAJA
Constanța

Anuală

C.L.Ovidiu
RAJA
Constanta

Anuală

C.L.Ovidiu
Distrigaz Sud

Anuală

Observații

Cod

P63

Denumire proiect/ măsură

Extindere rețea distribuție energie
electrică și reabilitare rețele
existente

MEMORIU GENERAL
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Indicator-țintă
Valoare de
Denumire indicator, UM
referință

Valoare țintă la
sfârșitul
intervalului

Lungime rețea
Lungime rețea reabilitată
Nr. gospodării branșate
Nr.gospodării nebranșate
Nr. opriri în funcționare/
deranjamente

Sursă date/
responsabilita
te

C.L.Ovidiu
Engie
Dobrogea
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Frecvență
monitorizare

Anuală

Observații
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Este necesară urmarirea consecventa a aplicarii prevederilor regulamentului local de
urbanism asociat prezentului PUG.
Se va urmari intrarea în patrimoniul orașului a terenurilor necesare dezvoltarii tramei
stradale si amplasării echipamentelor publice.
Se va urmari cu consecventa aplicarea interdictiilor de construire care au rolul de a
sprijini dezvoltarea coerenta, armonioasa a orașului.
Planul Urbanistic General traseaza cadrul necesar dezvoltării urbanistice ulterioare a
orașului. Pe baza propunerilor din prezentul PUG pot fi intocmite/ actualizate strategii,
programe de măsuri, proiecte detaliate.
În vederea etapizarii proiectelor și programelor este necesară nu numai asigurarea
finanțării ci și cuantificarea efectelor pe care programul/proiectul respectiv il are pentru
dezvoltarea ulterioară a orașului (potentialul de atragere a unor fonduri publice sau
private pentru dezvoltări ulterioare, crearea de locuri de muncă, creșterea satisfacției
cetățenilor etc).
Etapizarea sugerată prin prezentul PUG este orientativă. În urma unor studii mai
amănuntite, cu scenarii de dezvoltare alternative, pot fi stabilite alte prioritati.
Elaborat,

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTARE; CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Arh. Elena Maican

MEMORIU GENERAL
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ANEXA 1 – Sinteză diagnostic și priorități de intervenție

ANEXA 1 – Sinteză
diagnostic și
priorități de
intervenție

MEMORIU GENERAL
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ANEXA 2 – Strategie de dezvoltare spațială

ANEXA 2 – Strategie
de dezvoltare
spațială

MEMORIU GENERAL
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ANEXA 3 - Breviar de calcul apa-canal

BREVIAR DE CALCUL
Privind suplimentarea debitelor de apa si canalizare existente
avand in vedere dezvoltarea edilitara propusa prin PUG
Prin extinderea intravilanului in orasul Ovidiu si satele Poiana si Culmea numarul locuitorilor va creste
astfel:




Oras Ovidiu
Satul Poiana
Satul Culmea

– aproximativ 2800 gospodarii =8400 persoane;
– aproximativ 225 gospodarii =675 persoane;
– aproximativ 290 gospodarii =870 persoane;

Determinarea debitelor de apa potabila pentru consum privind
alimentarea cu apa si evacuarea la canalizare a apelor uzate menajere
pentru obiectivele propuse prin PUG














Nota de calcul întocmită de proiectantul general, prin care se stipuleaza nr. de
locuitori, nr. de gospodarii, nr. de locuinte, precum si alte imobile care au diverse
functiuni sociale;
STAS 1343/1/2006 – Determinarea debitelor de calcul pentru alimentarea cu apa a
localitatilor;
STAS 1478/90 – Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale;
P 66/2001 – Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu
apa si canalizare a localitatilor din mediul rural;
GP 106/04 – Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu
apa si canalizare in mediul rural;
P118/2-2013 – Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor
de stingere a incendiilor;
I 9/96 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;
NPTA 001/2002 – Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali;
NPTA 002/2002 – Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele
de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare;
NP 091–03 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de
dezinfectare a apei;
Legea nr. 10/95 privind calitatea in constructii;
STAS 1629–2/95 – Alimentari cu apa. Captarea apei subterane cu puturi;

MEMORIU GENERAL

ANEXA 3 - Breviar de calcul apa-canal

Prezentul breviar de calcul a fost elaborat având la baza urmatoarele documente:
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SR 6819/97 – Alimentari cu apa. Aductiuni.
STAS 1846/2006– Canalizari exterioare: determinarea debitelor de apa de canalizare;

Lista prezentata poate fi completata si cu alte prescriptii de proiectare in vigoare.

1. ORASUL OVIDIU
1.1.

Alimentarea cu apa

Consumatorii de apa potabila prevazuti prin PUG sunt:
a. Numar de locuitori de interes public si servicii
b. Suprafete de interes public si servicii
c. Spatii verzi si zone de agrement
d. Productie si depozitare

8 400 persoane
525 047 mp
445 006 mp
889 188 mp

1.1.1. Calculul necesarului de apa
Determinarea necesarului de apa s-a calculat conform STAS 1343/1-2006. Necesarul de apa
pentru centre populate se calculeaza cu relatia:
N= Ng+Np+Ns+Nim+Nimc
Ng – necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti
Np – necesarul de apa pentru nevoi publice
Ns – necesarul de apa pentru spalat, stropit strazi, udat spatii verzi
Nim – necesarul de apa pentru industria mica
Ninc – necesarul de apa pentru refacerea rezervei de incendiu

Debite caracteristice ale necesarului de apa
Debitul mediu zilnic

ANEXA 3 - Breviar de calcul apa-canal

Q zimed =

214

1
1000

∙ ∑ N(i) ∙ qs (i)

mc/zi

Debit zilnic maxim

Q zimax =

1
1000

∙ ∑ N(i) ∙ qs (i) ∙ k zi (i)

mc/zi

Debit orar maxim

Q orarmax =


1
24

∙ ∑ N(i) ∙ qs (i) ∙ k zi (i) ∙ k Or (i)

mc/h, unde,

𝐪𝐬 (𝐢) = debit specific (conformSTAS 1343/1/2006 – Determinarea
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
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debitelor de calcul pentru alimentarea cu apa a localitatilor):
Pentru prezentul breviar de calcul, debitele specifice pentru consumatorii
mentionati anterior vor fi urmatoarele:
a. Locuinte
qa = 170 l/pers zi

8400 persoane

b. Suprafete administrative
qb= 0.1 l/mp zi

525 047 mp

c. Spatii verzi si zone de agrement
qc = 0.5 l/mp zi

445 006 mp

d. Productie si depozitare

889 188 mp

889 188mp/1000 mp/pers = 890 pers
qd = 50 l/pers zi




𝐤 𝐳𝐢 (𝐢) = coeficient de variatie zilnica (conformSTAS 1343/1/2006 –
Determinarea debitelor de calcul pentru alimentarea cu apa a
localitatilor):
𝒌𝒛𝒊 = 𝟏, 𝟒
𝒌𝑶 (𝒊) = coeficient de variatie orara (conformSTAS 1343/1/2006 –
Determinarea debitelor de calcul pentru alimentarea cu apa a
localitatilor):
𝒌𝑶 =2.7
1

1 747.51 mc⁄zi

𝐐𝐳𝐢 𝐦𝐞𝐝 = 𝟏𝟕𝟒𝟖 𝐦𝐜/𝐳𝐢
Q zi max = Q zi med ∙ k zi
mc/zi
Q zi max = 1748 ∙ 1,4 = 2447.2 mc/zi
𝐐𝐳𝐢 𝐦𝐚𝐱 = 𝟐𝟒𝟒𝟕𝐦𝐜/𝐳𝐢

MEMORIU GENERAL
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Qzi med = 1000 ∙ (8400 ∙ 170 + 525 047 ∙ 0.1 + 445 006 ∙ 0.5 + 890 ∙ 50 ) =
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Q orar max =
Q orar max =

1
24
1
24

S.C. MINA-M-COM S.R.L

∙ Q zimax ∙ k Or
∙ 2447 ∙ 2.7 = 275.29 mc/h

𝐐𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐱 = 𝟐𝟕𝟔𝐦𝐜⁄𝐡 ≅ 𝟕𝟕 𝐥/𝐬
1.1.2. Calculul

cerintei de apa

𝐐𝐜 = 𝐊 𝐬 ∙ 𝐊 𝐩 ∙ 𝐐𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫
𝐊 𝐬 – coeficient ce tine seama de interactiunea sistemului K s = 1,04
𝐊 𝐩 - coeficient ce tine seama de pierderile de apa din sistem K p = 1,15

Q c med zi = 1,04 ∙ 1,15 ∙ 1 748 mc/zi = 2090.61 mc/zi
𝐐𝐜 𝐦𝐞𝐝 𝐳𝐢 = 𝟐𝟎𝟗𝟏 𝐦𝐜/𝐳𝐢
Q c max zi = 1,04 ∙ 1,15 ∙ 2447 = 2926.61 mc/zi
𝐐𝐜 𝐦𝐚𝐱 𝐳𝐢 = 𝟐𝟗𝟐𝟕 mc/zi
Q c max orar = 1,04 ∙ 1,15 ∙ 276 = 330.1 mc/h
𝐐𝐜 𝐦𝐚𝐱 𝐨𝐫𝐚𝐫 = 𝟑𝟑𝟎 𝐦𝐜/𝐡 ≅ 𝟗𝟐 𝐥/𝐬

1.2.

Evacuare ape uzate menajere

ANEXA 3 - Breviar de calcul apa-canal

1.2.1. Debite caracteristice de ape uzate menajere
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Debitul apelor uzate menajere Quz care se ia in calcul la dimensionarea
retelei de canalizare se considera conform S.R. 1343/1-2006 in functie de
debitul cerintei de apa astfel:
Quz zi med =

Q c zi med

Quz zi max =

Qc zi max
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
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Quz or max = Qc or max
Cerinta de apa pentru consumul menajer se face fara udarea spatiilor
verzi.
Quz zi med = 2091 – 166 = 1925 mc/zi
Quz zi med = 1925 mc/zi
Quz zi max = 2927 – 233 = 2694 mc/zi
Quz zi max =

2694 mc/zi

Quz or max = 198 – 26 = 172 mc/h
Quz or max = 172 mc/h (47.8 l/s)
Apa uzata menajera se va dirija catre statia de epurare.

2. SATUL POIANA
Alimentarea cu apa

Consumatorii de apa potabila

prevazuti prin PUG sunt:

a. Numar de locuitori de interes public si servicii
persoane
b. Suprafete de interes public si servicii
c. Spatii verzi si zone de agrement
d. Productie si depozitare

675
9 133 mp
2 854 mp
9 133 mp

2.1.1 Calculul necesarului de apa
Determinarea necesarului de apa s-a calculat conform STAS 1343/12006. Necesarul de apa pentru centre populate se calculeaza cu relatia:
N= Ng+Np+Ns+Nim+Nimc
Ng – necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti

MEMORIU GENERAL

ANEXA 3 - Breviar de calcul apa-canal

2.1
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Np – necesarul de apa pentru nevoi publice
Ns – necesarul de apa pentru spalat, stropit strazi, udat spatii verzi
Nim – necesarul de apa pentru industria mica
Ninc – necesarul de apa pentru refacerea rezervei de incendiu
Debite caracteristice ale necesarului de apa:

- Debitul mediu zilnic
Q zimed =

1
1000

∙ ∑ N(i) ∙ qs (i)

mc/zi

- Debit zilnic maxim
Q zimax =

1
1000

∙ ∑ N(i) ∙ qs (i) ∙ k zi (i)

mc/zi

- Debit orar maxim
Q orarmax =


1
24

∙ ∑ N(i) ∙ qs (i) ∙ k zi (i) ∙ k Or (i)

mc/h, unde,

𝐪𝐬 (𝐢) = debit specific (conformSTAS 1343/1/2006 – Determinarea
debitelor de calcul pentru alimentarea cu apa a localitatilor):

Pentru prezentul breviar de calcul, debitele specifice pentru consumatorii mentionati
anterior vor fi urmatoarele:

ANEXA 3 - Breviar de calcul apa-canal

a. Locuinte
persoane
qa = 170 l/pers zi
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675

b. Suprafete administrative
qb= 0.1 l/mp zi

9 133 mp

c. Spatii verzi si zone de agrement
qc = 0.5 l/mp zi

2 854 mp

d. Productie si depozitare

9 133 mp

9133mp/1000 mp/pers = 10 pers
qd = 50 l/pers zi


𝐤 𝐳𝐢 (𝐢)= coeficient de variatie zilnica (conformSTAS 1343/1/2006 – Determinarea
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
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debitelor de calcul pentru alimentarea cu apa a localitatilor):

𝒌𝒛𝒊 = 𝟏, 𝟒


𝒌𝑶 (𝒊)= coeficient de variatie orara (conformSTAS 1343/1/2006 – Determinarea
debitelor de calcul pentru alimentarea cu apa a localitatilor):

𝒌𝑶 =2.7
1

Qzimed = 1000 ∙ (675 ∙ 170 + 9 133 ∙ 0.1 + 2 854 ∙ 0.5 + 10 ∙ 50 ) = 117.59 mc⁄zi

𝐐𝐳𝐢𝐦𝐞𝐝 = 𝟏𝟏𝟖 𝐦𝐜/𝐳𝐢
Q zimax = Q zi med ∙ k zi
mc/zi
Q zimax = 118 ∙ 1,4 = 165.2 mc/zi
𝐐𝐳𝐢𝐦𝐚𝐱 = 𝟏𝟔𝟓𝐦𝐜/𝐳𝐢
Q orar max =
Q orar max =

1
24
1
24

∙ Q zimax ∙ k Or
∙ 165 ∙ 2.7 = 18.56 mc/h

𝐐𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐱 = 𝟏𝟗 𝐦𝐜⁄𝐡 ≅ 𝟓. 𝟑 𝐥/𝐬
2.1.2 Calculul

cerintei de apa

𝐐𝐜 = 𝐊 𝐬 ∙ 𝐊 𝐩 ∙ 𝐐𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫
𝐊 𝐬 – coeficient ce tine seama de interactiunea sistemului K s = 1,04
𝐊 𝐩 - coeficient ce tine seama de pierderile de apa din sistem K p = 1,15

𝐐𝐜𝐦𝐞𝐝𝐳𝐢 = 𝟏𝟒𝟏 𝐦𝐜/𝐳𝐢
Q cmaxzi = 1,04 ∙ 1,15 ∙ 165 = 197.34 mc/zi
𝐐𝐜𝐦𝐚𝐱𝐳𝐢 = 𝟏𝟗𝟕 mc/zi
Q cmaxorar = 1,04 ∙ 1,15 ∙ 19 = 22.72 mc/h
MEMORIU GENERAL
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Q cmedzi = 1,04 ∙ 1,15 ∙ 118 mc/zi = 141.13 mc/zi
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𝐐𝐜𝐦𝐚𝐱𝐨𝐫𝐚𝐫 = 𝟐𝟑 𝐦𝐜⁄𝐡 ≅ 𝟔. 𝟒 𝐥/𝐬

2.2 Evacuare ape uzate menajere
2.2.1 Debite caracteristice de ape uzate menajere
Debitul apelor uzate menajere Quz care se ia in calcul la dimensionarea retelei de
canalizare se considera conform S.R. 1343/1-2006 in functie de debitul cerintei de apa astfel:

Quz zi med =

Q c zi med

Quz zi max =

Qc zi max

Quz or max = Qc or max
Cerinta de apa pentru consumul menajer se face fara udarea spatiilor verzi.

Quz zi med = 141 – 1.7 = 139.3 mc/zi
Quz zi med = 139.3 mc/zi
Quz zi max = 197 – 2.4 = 194.6 mc/zi
Quz zi max =

194.6 mc/zi

Quz or max = 23 – 0.3 = 22.7 mc/h
Quz or max = 22.7 mc/h (6.3 l/s)
Apa uzata menajera se va dirija catre

statia de epurare.

ANEXA 3 - Breviar de calcul apa-canal

3. SATUL CULMEA
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3.1 Alimentarea cu apa
Consumatorii de apa potabila

prevazuti prin PUG sunt:

a. Numar de locuitori de interes public si servicii
b. Suprafete de interes public si servicii
c. Spatii verzi si zone de agrement
d. Productie si depozitare

870 persoane
9 132 mp
3.580 mp
11.456 mp
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
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3.1.1 Calculul necesarului de apa
Determinarea necesarului de apa s-a calculat conform STAS 1343/1-2006. Necesarul de apa
pentru centre populate se calculeaza cu relatia:

N= Ng+Np+Ns+Nim+Nimc
Ng – necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti
Np – necesarul de apa pentru nevoi publice
Ns – necesarul de apa pentru spalat, stropit strazi, udat spatii verzi
Nim – necesarul de apa pentru industria mica
Ninc – necesarul de apa pentru refacerea rezervei de incendiu
Debite caracteristice ale necesarului de apa:
- Debitul mediu zilnic
Q zimed =

1
1000

∙ ∑ N(i) ∙ qs (i)

mc/zi

- Debit zilnic maxim
Q zimax =

1
1000

∙ ∑ N(i) ∙ qs (i) ∙ k zi (i)

mc/zi

- Debit orar maxim
Q orarmax =


1
24

∙ ∑ N(i) ∙ qs (i) ∙ k zi (i) ∙ k Or (i)

mc/h, unde,

𝐪𝐬 (𝐢) = debit specific (conformSTAS 1343/1/2006 – Determinarea
debitelor de calcul pentru alimentarea cu apa a localitatilor):

a. Locuinte
qa = 170 l/pers zi

870 persoane

b. Suprafete administrative
qb= 0.1 l/mp zi

9 132 mp

c. Spatii verzi si zone de agrement
qc = 0.5 l/mp zi

3 580 mp
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ANEXA 3 - Breviar de calcul apa-canal

Pentru prezentul breviar de calcul, debitele specifice pentru consumatorii mentionati
anterior vor fi urmatoarele:

221

PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI OVIDIU

d. Productie si depozitare
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11 456 mp

11 456mp/1000 mp/pers = 12 pers
qd = 50 l/pers zi




𝐤 𝐳𝐢 (𝐢) = coeficient de variatie zilnica (conformSTAS 1343/1/2006 –
Determinarea debitelor de calcul pentru alimentarea cu apa a
localitatilor):
𝒌𝒛𝒊 = 𝟏, 𝟒
𝒌𝑶 (𝒊) = coeficient de variatie orara (conformSTAS 1343/1/2006 –
Determinarea debitelor de calcul pentru alimentarea cu apa a
localitatilor):
𝒌𝑶 =2.7
1

Qzimed = 1000 ∙ (870 ∙ 170 + 9 132 ∙ 0.1 + 3 580 ∙ 0.5 + 12 ∙ 50 ) = 151.2

mc
zi

𝐐𝐳𝐢𝐦𝐞𝐝 = 𝟏𝟓𝟏 𝐦𝐜/𝐳𝐢
Q zimax = Q zi med ∙ k zi
mc/zi
Q zimax = 151 ∙ 1,4 = 211.4 mc/zi
𝐐𝐳𝐢𝐦𝐚𝐱 = 𝟐𝟏𝟐𝐦𝐜/𝐳𝐢
Q orar max =
Q orar max =

1
24
1
24

∙ Q zimax ∙ k Or
∙ 212 ∙ 2.7 = 23.85 mc/h

𝐐𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐱 = 𝟐𝟒 𝐦𝐜⁄𝐡 ≅ 𝟔. 𝟕 𝐥/𝐬

ANEXA 3 - Breviar de calcul apa-canal

3.1.2 Calculul cerintei de apa
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𝐐𝐜 = 𝐊 𝐬 ∙ 𝐊 𝐩 ∙ 𝐐𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫
𝐊 𝐬 – coeficient ce tine seama de interactiunea sistemului K s = 1,04
𝐊 𝐩 - coeficient ce tine seama de pierderile de apa din sistem K p = 1,15

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
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Q cmedzi = 1,04 ∙ 1,15 ∙ 151 mc/zi = 180.6 mc/zi
𝐐𝐜𝐦𝐞𝐝𝐳𝐢 = 𝟏𝟖𝟏 𝐦𝐜/𝐳𝐢
Q cmaxzi = 1,04 ∙ 1,15 ∙ 212 = 253.55 mc/zi
𝐐𝐜𝐦𝐚𝐱𝐳𝐢 = 𝟐𝟓𝟒 mc/zi
Q cmaxorar = 1,04 ∙ 1,15 ∙ 24 = 28.7 mc/h
𝐐𝐜𝐦𝐚𝐱𝐨𝐫𝐚𝐫 = 𝟐𝟗 𝐦𝐜⁄𝐡 ≅ 𝟖. 𝟏 𝐥/𝐬

3.2 Evacuare ape uzate menajere
3.2.1 Debite caracteristice de ape uzate menajere
Debitul apelor uzate menajere Quz care se ia in calcul la dimensionarea retelei de canalizare
se considera conform S.R. 1343/1-2006 in functie de debitul cerintei de apa astfel:

Quz zi med =

Q c zi med

Quz zi max =

Qc zi max

Quz or max = Qc or max
Cerinta de apa pentru consumul menajer se face fara udarea spatiilor verzi.

Quz zi med = 181 – 2.2 = 178.8 mc/zi
Quz zi med = 178.8 mc/zi

Quz zi max =

251 mc/zi

Quz or max = 29 – 0.4 = 28.6 mc/h
Quz or max = 28.6 mc/h (7.9 l/s)
Apa uzata menajera se va dirija catre

MEMORIU GENERAL

statia de epurare.

ANEXA 3 - Breviar de calcul apa-canal

Quz zi max = 254 – 3 = 251 mc/zi
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ANEXA 4 – Lista avizelor obținute pentru PUG

04.

BLACKSEA SPA (custode ROSPA0057)

05.
06.

GARDA FORESTIERĂ BUCURESTI
MINISTERUL CULTURII

07.

MINISTERUL APARARII NATIONALE

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA
CNAIR - DRDP CONSTANTA
IPJ CONSTANTA - SERVICIUL RUTIER
CNCF ”CFR” SA
SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANTA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR (DCN)
C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE
IPTANA
MINISTERUL AGRICULTURII
ANIF
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE
URGENTA ”DOBROGEA”
TRANSGAZ
TRANSELECTRICA
CONPET
PETROTRANS
DISTRIGAZ SUD
RAJA
TELEKOM (prelungit cu 12 luni)
E-DISTRIBUTIE DOBROGEA
OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA CONSTANTA – PV recepție
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA (CTATU)
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA DIRECTIA
DRUMURI JUDETENE
MINISTERUL DEZVOLTARII

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Nr.aviz
2/17.04.2017
22/31.05.2016
15 229 R / 22.09.2014
BSS 475/26.01.2017
+ adresă BSS 511/2017 rectificare
7315/15.11.2016
1250 / 04.03.2015
DT-4852/08.08.2016
+Adresa D-2380/2014 - condiții
3.844.482/ 14.04.2014
227.415/25.07.2019
13549/02.05.2018
35180/26980/1535/01.03.2019
27614/15.05.2016
125.041/BDC/ 12.05.2015
7/5/ 1107/ 13.10.2016
7/2/1702 / 19.06.2014
11987/01.08.2019
DPCITAN/N/02/ 08.01.2016
26/24.09.2018
A22/18.04.2018
2212353/ 06.10.2014
49159/1423/30.05.2018
13650/07.11.2017
18324/15.05.2018
72/10.02.2015
314.180322/12.08.2019
44544 DIN 19.09.2014
256/21.02.2018
235241/11.12.2017
2913/26.06.2019
54/20.12.2017

27/06.08.2019

ANEXA 4 – Lista avizelor obținute pentru PUG

Nr.crt.
INSTITUTIA
01.
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
02.
A.N. APELE ROMÂNE
03.
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICĂ
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