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Hotel Delfin Mamaia Nord 

 

Descriere hotel Delfin Mamaia Nord: 

 

Hotel Delfin 2 stele este amplasat in incinta taberei de copii de langa orasul Navodari. Hotel 

Delfin le ofera oaspetilor sai 168 de locuri distribuite in 72 de spatii de cazare dotate cu 

facilitati standard. Hotel Delfin dispune de restaurant, discoteca si mai multe terenuri de 

sport.  

 

Dotari generale: 

 

- 72 de camere si apartamente 

- restaurant, terasa 

- discoteca, terenuri de volei, fotbal, baschet si handball 
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Hotel Bran Eforie Nord 

Descriere hotel Bran: 

 

 

Hotel Bran, Brad si Bega 4 stele este situat in partea de sud a statiunii, la 70 m de plaja 

Belona, cea mai apreciata plaja din statiune. Complexul este format din 3 corpuri de cladire 

renovate si modernizate in anul 2009 care va ofera facilitati si conditii de cazare similare. 

Camerele din cadrul complexului sunt amenajate in culori calde si sunt dotate cu mobilier 

nou, instalatie de climatizare si conexiune wireless la internet. Pentru serviciile de masa, 

Complexul hotelier Bran Brad Bega pune la dispozitia turistilor doua restaurante care servesc 

meniuri romanesti si internationale. Hotelul dispune de piscina in aer liber amenajata cu 

sezlonguri, bar si umbrele. In cadrul Complexului hotelier functioneaza un centru SPA 

modern care va pune la dispozitie jacuzzi, sauna finlandeza, baie de aburi, sauna cu raze 

infrarosii, fitness, masaj de relaxare, masaj anticelulitic si alte facilitati pentru efectuarea 

tratamentelor balneare.  

 

Dotari generale: 

 

- 186 de camere duble si 33 de apartamente 

- 2 restaurante 

- bar-de-zi 

- piscina in aer liber cu tobogan pentru copii 

- bar la piscina 

- centru SPA  

- sala de conferinte 

- camera de bagaje 

- parcare cu plata 
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Hotel Mondial Eforie Nord 

 

Descriere hotel Mondial: 

 

Hotel Mondial Eforie Nord 4stele este amplasat pe Bulevardul Falezei, la aproximativ 100 

de metri de mare. Construit pe locul fostului Hotel Cerna, unitatea de cazare va pune la 

dispozitie 59 de spatii de cazare dotate cu mobilier din lemn masiv, pardoseala acoperita cu 

mocheta, balcon, minibar, TV LCD si internet wireless. Pe terasa hotelului puteti petrece clipe 

de relaxare alaturi de prieteni sau familie. Hotelul va pune la dispozitie o parcare generoasa cu 

o suprafata de 1000 de mp si paza. In vecinatatea hotelui Mondial Eforie Nord exista 

nenumarate locatii de divertisment si petrecere a timpului liber la care puteti ajunge foarte 

usor. 

 

Dotari generale: 

 

- 8 camere single, 21 camere duble, 30 camere triple. 

- terasa in aer liber 

- cutie de valori la receptie, camera pentru bagaje, aer conditionat, internet wireless 

- parcare pazita 

 

                      

 

 

 



CONSTANȚA

 

202 

Hotel Bran, Brad, Bega Eforie Nord 

Descriere hotel Bega: 

 

Hotel Bran, Brad, Bega, 4 stele este situat in partea de sud a statiunii, la 70 m de plaja 

Belona, cea mai apreciata plaja din statiune. Complexul este format din 3 corpuri de cladire 

renovate si modernizate in anul 2009 care va ofera facilitati si conditii de cazare similare. 

Camerele din cadrul complexului sunt amenajate in culori calde si sunt dotate cu mobilier 

nou, instalatie de climatizare si conexiune wireless la internet. Pentru serviciile de masa, 

Complexul hotelier Bran Brad Bega pune la dispozitia turistilor doua restaurante care servesc 

meniuri romanesti si internationale. Hotelul dispune de piscina in aer liber amenajata cu 

sezlonguri, bar si umbrele. In cadrul Complexului hotelier functioneaza un centru SPA 

modern care va pune la dispozitie jacuzzi, sauna finlandeza, baie de aburi, sauna cu raze 

infrarosii, fitness, masaj de relaxare, masaj anticelulitic si alte facilitati pentru efectuarea 

tratamentelor balneare.  

 

Dotari generale: 

 

- 186 de camere duble si 33 de apartamente 

- 2 restaurante 

- bar-de-zi 

- piscina in aer liber cu tobogan pentru copii 

- bar la piscina 

- centru 

SPA  

- sala de 

conferinte 

- camera de 

bagaje 

- parcare cu 

plata  
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Hotel Europa Eforie Nord 

Descriere hotel  Europa: 

 

Hotel Europa 4 stele este poate cel mai frumos hotel de pe litoralul romanesc, construit dupa 

un concept arhitectural deosebit, un hotel care ofera oaspetilor sai servicii complete, de la cele 

de cazare si masa, la cele de relaxare si distractie. Interioarele spatioase sunt amenajate 

elegant si confortabil, iar personalul calificat la standarde internationale se afla la dispozitia 

turistilor in permanenta. Hotelul este inconjurat de un parc de 30.000 mp, o oaza de liniste si 

armonie. Astfel, oaspetii hotelului se pot bucura de aceeasi priveliste feerica, indiferent unde 

s-ar afla: la piscina exterioara sau la barul care o deserveste, in restaurant sau pe terasa 

restaurantului, ori in camere, toate cu balcoane si vedere spre mare si parc. 

Dotari generale: 

Hotel Europa detine, pe langa spatiile de cazare, mai multe restaurante si terase, un centru de 

sanatate cunoscut in toata Europa - Ana Aslan Helth SPA, plaja privata, kids club, piscina 

interioara si exterioara, un port privat de agrement - Europa Yacht Club, Centru de 

Conferinte, parcare subterana si exterioara 

Ana Aslan Health SPA: ofera o gama variata de tratamente si proceduri intr-un ambient 

modern si luxos. Dotarile moderne cu echipamente medicale de ultima generatie confera 

posibilitati vaste de tratament si infrumusetare. Programele SPA combina factorii naturali de 

mediu specifici statiunii Eforie Nord (aerul cu ionizare intensa, apa sarata si namolul 

sapropelic din lacul Techirghiol, plante cu efecte curative), cu o multitudine de proceduri 

clasice. Personalul este format din medici si asistenti. 

Europa Yacht Club: este primul port privat de agrement din Romania construit la standarde 

occidentale, care poate gazdui simultan 60 de ambarcatiuni, atat in sezonul estival cat si in 

perioada iernii si este securizata 24 de ore. De aici se 

pot inchiria ambarcatiuni, se pot lua lectii de 

scufundari sau cursuri de navigatie. 

Centru de conferinta : echipamente- videoproiector, 

retroproiector, ecran, flipchart, video, TV, DVD, 

instalatie sonorizare, bar si lobby pentru pauze de cafea 

sau organizarea de standuri de prezentare, garderoba. 
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Hotel Mirage Eforie Nord 

Descriere hotel Mirage: 

 

Hotel Mirage MedSpa 4 stele se afla situat langa hotel Britannia si Clinica de Tratament 

Efosan din cadrul Complexului Steaua de Mare, la mica distanta de plaja (150 de metri). 

Hotel Mirage a fost inaugurat in anul 2003. Cladirea este moderna si impunatoare, inconjurata 

de mult spatiu verde, fapt ce asigura liniste si intimitate. Seara, gradina, terasa si cladirea 

hotelului sunt frumos luminate. Spatiile publice si spatiile de cazare sunt spatioase si 

luminoase, cu ferestre largi si amenajate in culori deschise si calde.  Hotelul a fost renovat si 

reclasificat la 4 stele in anul 2013. 

 

Dotari generale: 

 

- 59 camere duble, 12 apartamente 

- restaurant, bar, terasa 

- Baza de tratament 

- parcare 
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Hotel Delfinul - Complex Steaua de Mare Eforie Nord 

 

 

Descriere hotel Delfinul-Complex Steaua de Mare: 

 

Complex Steaua de Mare - Hotel Delfinul 3 stele Eforie Nord este o unitate de cazare 

moderna, amplasata la cativa pasi de plaja, care va ofera facilitati si conditii de cazare 

excelente. Hotel Delfinul Eforie Nord va ofera 182 de camere duble moderne si confortabile. 

Pe langa facilitatile de cazare, Hotel Delfinul Eforie Nord mai dispune de un restaurant, 

baruri, piscina si parcare proprie. 

 

Dotari generale: 

 

- 182 camere duble 

- restaurant (350 locuri interior + 50 locuri terasa), bar de zi (20 locuri), bar de zi cu terasa la 

etaj      14 

- piscina decoperita, sezlonguri, umbrele 

- sala de conferinte (150 locuri) cu echipament complet 

- 2 lifturi, receptie 24/24h, internet 

- parcare proprie 
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Hotel Dunarea Eforie Nord 

 

Descriere hotel Dunarea: 

 

Complexul Hotelier Dunarea 3 stele si-a deschis portile in sezonul estival 2008, situat in 

Eforie Nord, intr-o oaza de liniste, in partea de sud a statiunii , in apropierea garii, la 

jumatatea distantei dintre Marea Neagra si Lacul Techirghiol .Hotelul Dunarea se intinde pe o 

suprafata de 20.000 mp avand 305 camere duble complet renovatate in 2009, dispuse in 

13  vile. 

 

Dotari generale: 

 

- 267 camere duble, 30 camere duble superioare, 8 apartamente 

- restaurant (autoservire), bar piscina si bar plaja, muzica live / formatie 

- discoteca in aer liber 

- spectacole cu ansambluri folclorice traditionale 

- piscina in aer liber, pentru adulti si pentru copii, jacuzzi in aer liber, aqua gim 

- sali de conferinta dotate cu ecran, video proiector si sonorizare 

- 3 locuri de 

joaca 

amenajate 

pentru copii 

- Club Delfin 

- pentru copii 

5 – 8 ani 

- parcare 
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Hotel Vera Eforie Nord 

 

Descriere hotel Vera: 

 

 

Hotel Vera Eforie Nord 3 stele este situat in centrul statiunii, la 5 minute de plaja. 

Complexul este format din trei corpuri de cladire(CORPA A - 4 ETAJE, CORP C - 3 ETAJE, 

CORP B - 2 ETAJE(FARA LIFT), piscina exterioara, inaugurata in 2013, si 2 restaurante. 

Toate spatiile de cazare ale hotelului sunt prevazute cu aer conditionat, TV cu cablu, frigider, 

conexiune la internet wireless si telefon. In corpul A este amenajat un restaurant a la carte cu 

salon si terasa acoperita, care va ofera preparate romanesti si internationale. In corpul C 

functioneaza un restaurant cu linie de autoservire si o capacitate de 250 de locuri. Piscina 

exterioara a hotelului se afla in corpul C si este prevazuta cu zona spatioasa pentru sezlonguri, 

dusuri cervicale si sectiune speciala pentru copii. Hotel Vera Eforie Nord dispune de parcare 

proprie gratuita, in limita locurilor disponibile.  

 

Dotari generale: 

 

105 camere duble, 12 apartamente 

Piscina exterioara pentru adulti si copii 

Loc de joaa pentru copii 

Pestaurant a la carte, terasa 

Restaurant autoservire 

Lift (in corpurile A si C) 

Seif la receptie, internet wireless 

Parcare proprie 
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Hotel Union Eforie Nord 

 

Descriere hotel Union: 

 

Hotel Union 3 stele este un hotel de referinta in statiunea Eforie Nord, datorita pozitionarii 

excelente pe malul marii, a arhitecturii deosebite si nu in ultimul rand datorita serviciilor de 

calitate oferite. Hotel Union a fost renovat complet de catre noii proprietari in anul 2009 si in 

prezent poarta numele Ten Hotel Union. In prezent isi asteapta oaspetii in interioare elegante 

si confortabile. Pe langa spatiile de cazare, hotel Union dispune de o piscina moderna, un 

restaurant cu specific international si o pizzerie. 

 

Dotari generale: 

 

- 72 camere duble, 3 apartamente 

- restaurant, terasa cu program artistic, pizzerie 

- piscina 

- loc de joaca pentru copii 

- parcare (in limita locurilor disponibile) 
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Hotel Meduza-Complex Steaua de Mare 

 

 

Descriere hotel Meduza-Complex Steaua de Mare: 

 

 

Complex Steaua de Mare - Hotel Meduza 3 stele face parte din Complexul Hotelier Steaua 

de Mare, alaturi de hotelurile Delfinul si Steaua de Mare. Situat la cativa pasi de plaja cu nisip 

fin, Hotel Meduza Eforie Nord va ofera conditii de cazare excelente si facilitati multiple. 

Hotel Meduza Eforie Nord va pune la dispozitie 182 camere duble moderne si foarte 

confortabile. Hotel Meduza Eforie Nord mai include un restaurant cu specific romanesc si 

international, un bar de zi, piscina exterioara si parcare proprie.  

 

Dotari generale: 

 

- 182 camere duble 

- restaurant (400 de locuri), bar de zi (20 de locuri) 

- piscina exterioara, sezlonguri, umbrele 

- sala de conferinte (150 de locuri) cu echipament complet 

- 2 lifturi, receptie 24/24h, camera bagaje 
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Hotel Fortuna Eforie Nord 

Descriere hotel Fortuna: 

 

Hotel Fortuna 3 stele este amplasat in centru statiunii la 400 de metri de plaja. Complet 

renovat in 2011, Hotel Fortuna Eforie Nord va ofera cazare in camere duble si apartamente 

prevazute cu mobilier nou, sistem de climatizare, minibar si conexiune la internet wireless. 

Oaspetii hotelului se pot relaxa zilnic la piscina hotelului, unde vor beneficia gratuit de 

prosoape si de sezlonguri, in limita disponibilitatii. In spatele hotelului exista un loc de joaca 

prevazut cu diverse facilitati pentru amuzamentul si distractia celor mici. In incinta hotelui 

este amenajata "Gradinita celor mici" (FORTYLAND) unde echipa de animatie organizeaza 

zilnic jocuri si concursuri pentru cei mici. In Centrul SPA din cadrul Hotelului Fortuna Eforie 

Nord puteti beneficia de sauna, sala de fitness si servicii de masaj.  

 

Dotari generale: 

 

- 49 camere twin, 98 camere cu pat matrimonial, 12 apartamente 

- bar si terasa 

- piscina exterioara  

- sala de fitness 

- mini centru SPA (sauna si masaj) 

- loc de joaca exterior pentru copii 

- gradinita celor mici 

- club de biliard 

- business corner 

- internet wireless 

- camera pentru bagaje 

- seif la receptie 
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Hotel Astoria Eforie Nord 

Descriere hotel Astoria: 

 

Hotel Astoria (3 stele) Situat în stațiunea de vară Eforie Nord, la doar 50 de metri de plajă, 

Hotelul Astoria oferă camere cu aer condiționat, grădină mare de vară și restaurant cu 

terasă.Toate unitățile au balcon, TV prin cablu și baie privată cu duș sau cadă, precum și 

articole de toaletă gratuite. Wi-Fi gratuit este oferit în toate zonele publice.Restaurantul 

Astoria se bucură de vedere la grădină și oferă meniu bogat à la carte, care include preparate 

tradiționale și internaționale, precum și un meniu cu preparate din pește. În weekend, o 

formație cântă live în timpul cinei. La un cost suplimentar, oaspeții au acces la o pistă de 

bowling și 2 terenuri de tenis. De asemenea, Hotelul Astoria are lounge bar, parcare privată 

gratuită, loc de joacă pentru copii și 2 săli de conferințe pentru diferite evenimente. Gara se 

află la 700 de metri, iar stația de autobuz este la mai puțin de 500 de metri. 

 

 Dotari generale: 

- 97 camere duble si apartamente 

- restaurant, bar, terasa cu program artistic 

- terenuri de tenis, pista bowling 

- acces plaja amenajata cu sezlonguri - cu plata 

- internet wireless la receptie 

- sala conferinte - 70 locuri 

- loc de joaca pentru copii 
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Hotel Ibiza Eforie Nord 

Descriere hotel Ibiza: 

Hotel Ibiza (3 stele) este un hotel nou, constructie 2008, deschis publicului din iunie 2009. 

Hotelul este situat langa hotelul Europa la aproximativ 400m de plaja Belona. Are o 

arhitectura noua, cu o capacitate de 36 de camere matrimoniale si twin, dotat la standard 

european, beneficiind de toate facilitatile unui hotel de 3 *** 

Dotari generale: 

- 30 camere duble matrimoniale, 6 camere duble twin 

- receptie non-stop 

- bar, cafenea 

- parcare proprie 
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Hotel Apollo Eforie Nord 

Descriere hotel Apollo: 

 Hotelul Apollo 3 stele este situat la 400 m de plaja, intr-o zona linistita. Hotelul a fost 

modernizat in anul 2004 si ofera oaspetilor sai 120 de camere mobilate modern si dotate cu: 

aer conditionat, baie cu cadita de dus, frigider, televizor LCD si cablu tv, racitor, telefon, 

internet, geamuri tamplarie PVC, mocheta.  

Dotari generale: 

- restaurant 

- piscina 

- loc de joaca pentru copii 
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Hotel Valul Magic Eforie Nord 

 

Descriere hotel Valul Magic: 

 

Hotel Valul Magic 3 stele Eforie Nord este amplasat in zona central-sudica a statiunii, la o 

distanta de aproximativ350 de metri de plaja, in vecinatatea Hotelului Europa. Unitatea de 

cazare a fost complet renovata si va ofera 52 de camere duble, 4 garsoniere si 2 apartamente 

dotate cu frigider, TV cu cablu, balcon si aer conditionat. Pe langa facilitatile de cazare, Hotel 

Valul Magic Eforie Nord va sta la dispozitie cu un restaurant cu terasa generoasa unde puteti 

servi o gama variata de preparate culinare. 

Dotari generale: 

- 52 camere duble, 4 garsoniere, 2 apartamente 

- restaurant, terasa acoperita 

- receptie 24/24h 

- facilitati pentru bebelusi 
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Hotel Smarald Eforie Nord 

 

Descriere hotel Smarald: 

 

Hotel Smarald Eforie Nord (3 stele) este amplasat pe faleza statiunii, in zona Acapulco-

Debarcader, la aproximativ 80 de metri de plaja. Inaugurat in anul 2008, hotelul va sta la 

dispozitie cu 28 de camere duble si 2 apartamente cu dotari complete care includ: aer 

conditionat, balcon, minibar, baie proprie cu uscator de par, internet gratuit si televizor cu 

cablu. Hotelul dispune de un restaurant elegant, decorat in nuante de verde, care serveste 

preparat culinare foarte variate. Pe langa restaurant Hotelul Smarald Eforie Nord mai dispune 

de terasa si bar. 

Dotari generale: 

- 28 camere duble si 2 apartemanete 

- restaurant, terasa si bar 

- receptie, cuite de valori la receptie, internet wireless gratuit 

- parcare supravegheata video 
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Hotel Samali Residence - Apartamente in regim hotelier Eforie Nord 

 

Descriere hotel Samali Residence - Apartamente in regim hotelier: 

 Samali Residence Eforie Nord este un complex format din apartamente de lux, situat in 

centrul statiunii, in vecinatatea Hotelului Europa, foarte aproape de mare si la distanta mica de 

lacul Techirghiol. Samali Residence, construit pe 6 etaje, cuprinde 36 de apartamente 

confortabile si foarte spatioase, cu suprafete de 140 de metri patrati si 180 de metri patrati. 

Fiecare apartament cuprinde 2 dormitoare, 2 bai, un living spatios si balcon. In interiorul 

apartamentelor, confortul oferit de amenajarile luxoase este completat de functionalitatea 

dotarilor moderne. Livingul foarte spatios dispune de geamuri mari care va permit sa admirati 

o priveliste frumoasa si este dotat cu canapea extensibila, fotolii si masuta, televizor LCD, aer 

conditionat si telefon. Dormitoarele au paturi matrimoniale si sunt dotate cu aer conditionat. 

In fiecare apartament exista 2 bai, una fiind prevazuta cu cabina de dus, iar cea de-a doua cu 

cada. Bucataria comunica cu livingul printr-un spatiu deschis, este complet dotata si utilata cu 

frigider, aragaz cu plita electrica, masina de spalat vase si masina de spalat rufe. Balconul 

spatios are vedere catre mare sau catre lac, oferind o panorama deosebita. Apartamentele sunt 

ideale pentru familiile cu copii, cupluri si oamenii de afaceri aflati in tranzit. Complexul 

Samali Residence dispune de internet wireless si internet prin cablu, parcare subterana cu o 

capacitate de 11 locuri si parcare supraterana in limita locurilor disponibile, centrala termica, 

2 lifturi ultra moderne care faciliteaza accesul catre apartamente si receptie proprie. Este 

acceptata cazarea cu animale de companie de talie mica si medie.  

Dotari generale: 

-36 de apartamente 

- Bar 

- Internet wireless si cablu 

- Parcare subterana (11 locuri), parcare supraterana 

(in limita locurilor disponibile) 

- Centrala proprie 

- 2 lifturi moderne 
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Hotel Terra Eforie Nord 

Descriere hotel Terra: 

 

Hotel Terra 3 stele este un hotel nou, deschis in anul 2007. Ofera cazare in camere duble si 

apartamente amenajate cu mobilier nou si modern. De asemenea, toate camerele au aer 

conditionat, televizor si mini-bar. Baile au dotari de calitate. Pe langa spatiile de cazare, Hotel 

Terra are in dotare un salon pentru servit mic-dejun si o parcare pazita. 

Dotari generale: 

- 28 camere duble standard, 3 apartamente, 4 camera duble la mansarda 

- restaurant, bar 

- parcare 
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Hotel Club Anca Eforie Nord 

 

Descriere hotel Club Anca Eforie Nord: 

 

Hotel Anca Club 3 stele este situat intre lacul Belona si mare la doar 50 m de plaja si va 

ofera cazare in 45 de camere duble, mobilate si utilate astfel incat sa satisfaca gusturile celor 

mai exigenti turisti. Hotelul este construit pe 3 etaje si compus din 2 corpuri, corpul A 

dispunand de 30 de camere, iar corpul B de 15 camere. 

Dotari generale: 

Hotelul este construit in 2007 si este compus din P+3etaje. De asemenea, hotelul dispune de 

lift ultramodern si foarte silentios. Holurile hotelului sunt foarte spatiose cu vedere inspre 

piscina hotelului. In curtea hotelului se afla piscina, unica in statiunile din sudul litoralului 

romanesc cu bar in centru si inconjurata de 2 terase unde se pot servi cele mai racoritoare 

cocktailuri dar si cele mai delicioase deserturi. De asemenea, Hotelul Anca mai este prevazut 

cu o sala de conferinte de 40 de locuri, cu parcare proprie de 50 locuri, loc de joaca pentru 

copii, sauna, masaj,sala de fitness, masa de ping-pong si biliard. Prin pozitionarea sa hotelul 

va ofera o minunata priveliste spre lac dar si spre mare si va asteapta sa va petreceti un sejur 

de neuitat. Hotelul Anca Club este deschis tot timpul anului 
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Hotel Belona Eforie Nord 

Descriere hotel Belona: 

 

Hotel Belona 3 stele este situat in partea de nord a statiunii, pe malul marii, avand o pozitie 

privilegiata. Hotelul Belona a fost complet renovat si modernizat in anul 2008, apoi clasificat 

de catre ANAT la categoria de 3 stele. Hotelul dispune de 70 de camere, fiecare dotata cu 

frigider, telefon si TV cu cablu. Restaurantul din incinta hotelului este clasificat la categoria 

de 3 *** si are o capacitate de 100-150 de locuri in salon, acesta fiind dotat cu aer conditionat 

si 80 de locuri pe terasa, aceasta aflandu-se la o distanta de 30 de metri de plaja. Barul are o 

capacitate de 20 de locuri si este de asemenea dotat cu aer conditionat. Hotelul dispune si de 

parcare proprie. 

Dotari generale: 

- camere duble, apartamente 

- restaurant, bar, terasa 

- lift, seif la receptie 

- parcare (contra cost) 
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Hotel Felix Eforie Nord 

Descriere hotel Felix: 

 

Hotel Felix Eforie Nord 3 stele este situat pe Aleea Perla Marii, la 350 de metri de plaja 

Belona. Hotel Felix Eforie Nord este o unitate de cazare moderna si accesibila care pune la 

dispozitia turistilor camere confortabile, renovate in 2008. Hotel Felix Eforie Nord dispune de 

un restaurant de tip autoservire si o minunata gradina de vara unde puteti servi masa in 

acordurile muzicii cafe-concert. Pe langa cazare si masa, Hotel Felix Eforie Nord va ofera si 

alte facilitati menite sa va transforme vacanta intr-o escapada relaxanta si confortabila. 

Dotari generale: 

- 299 de camere duble, 20 de apartamente cu un dormitor 

- restaurant, bar, gradina de vara 

- parcare (contra cost) 
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Hotel Grand Eforie Nord 

Descriere hotel Grand: 

 

Hotel Grand (3 stele) este situat langa Sanatoriul Grand, la o distanta de aproximativ 500 de 

metri de plaja. Inaugurat in anul 2006, Hotel Grand Eforie Nord va ofera conditii de cazare 

excelente, facilitati moderne si servicii de calitate superioara. Hotel Grand Eforie Nord va 

pune la dispozitie 17 spatii de cazare dotate cu aer conditionat, mobilier nou si internet 

wireless gratuit. In cadrul restaurantului din incinta Hotel Grand Eforie Nord puteti servi 

preparate din bucataria traditionala romanesca si chinezeasca. Oaspetii hotelului pot opta 

pentru pachete de tratament in cadrul Sanatoriului Grand. Animalele de companie sunt 

acceptate gratuit, la cerere.  

Dotari generale: 

- 13 camere duble, 2 apartamente si 2 duplexuri 

- restaurant, terasa, gradina 

- centru SPA: sauna, jacuzzi, masaj, piscina acoperita, sala fitness 

- sala de conferinta 
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Hotel Acapulco Eforie Nord 

Descriere hotel Acapulco: 

 

Hotel Acapulco Eforie Nord 3 stele este amplasat pe faleza statiunii, la cativa pasi de plaja. 

Hotelul a fost inagurat in anul 2004 si va sta la dispozitie cu servicii complete pe toata durata 

anului. Unitatea de cazare are 2 etaje si cuprinde 11 camere duble si 2 apartamente dotate cu 

aer conditionat, balcoane spatioase, frigider si TV. Datorita amplasarii hotelului, majoritatea 

camerelor beneficiaza de vedere frontala catre mare. Restaurantul Acapulco este un local 

modern cu specific international si dispune de mai multe saloane, fiind perfect pentru o cina 

intima sau o masa cu prietenii. In timpul sezonului estival puteti servi masa pe terasa 

restaurantului, admirand valurile marii. Pe langa facilitatile de masa si cazare, Hotelul 

Acapulco este renumit pentru clubul sau de noapte, aflat la nivelul inferior al complexului. 

Dotari generale: 

-11 camere duble si 2 apartamente 

- Restaurant cu linie de autoservire, cafenea, terasa 

- Incalzire centrala 

- Rampa acces persoane cu dizabilitati 

- Loc de joaca pentru copii pe terasa 

- Parcare 
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Hotel Rhodos Eforie Nord 

Descriere hotel Rhodos: 

 

Hotel Rhodos Eforie Nord (3 stele) este amplasat in zona Acapulco-Debarcader, la aprox. 

150 de metri de plaja. Renovat complet in anul 2009, Hotel Rhodos Eforie Nord este una 

dintre cele mai noi si moderne unitati de cazare din statiune. Gazduit de o cladire cu trei etaje, 

hotelul va sta la dispozitie cu 36 de camere duble dotate cu aer conditionat, minibar, internet 

gratuit si baie proprie. Hotelul nu dispune de restaurant propriu, insa veti gasi in zona 

oportunitati diverse de servire a mesei. Hotelul mai este prevazut cu parcare, salon de primire 

si receptie 24/24h. 

Dotari generale: 

- 36 de camere duble 

- 2 sali de recreere la fiecare etaj. 

- incalzire centrala, aer conditionat 

- salon de primire, receptie 24/24h 

- parcare proprie 
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Hotel Roxy si Mario Eforie Nord 

Descriere hotel Roxy si Mario: 

 

Hotel Roxy si Mario 3 stele este situat in centrul statiunii Eforie Nord, Strada Diamant nr.14, 

iar accesul se face din strada, la circa 100 m de intersectia cu soseaua principala. Acesta  este 

situat la 50 m de Teatrul de Vara, la 100 m de Policlinica Grand, la 900 m de gara si la 5 

minute de plaja Debarcader. Hotel Roxi si Mario are o frumoasa gradina interioara cu loc de 

joaca pentru copii care il face unic in statiunea Eforie Nord. 

Dotari generale: 

- 13 camere duble 

- 1 duplex 

- restaurant - 50 locuri 

- terasa - 70 locuri 

- parcare pazita 

- masa de tenis 

- balansoar 

- gratar 
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Hotel Coral Eforie Nord 

Descriere hotel Coral: 

 

Hotel Coral 3 stele este un hotel relativ nou, construit in anul 2009, situat in zona central-

nordica a statiunii, la 400 de metri de plaja . Hotel Coral se distinge prin confort, eleganta si 

calitate. Hotelul are 58 de camere cu diferite capacitati, foarte curate si amenajate cu bun-gust. 

Hotel Coral nu dispune de restaurant propriu, insa, fiind amplasat intr-o zona impanzita de 

terase si restaurante, optiunile de masa sunt diverse. Hotel Coral este destinatia ideala pentru 

cei care doresc sa petreaca o vacanta confortabila la preturi accesibile. 

Dotari generale: 

- 36 de camere cu pat matrimonial, 6 camere cu doua paturi si 6 camere triple (1 pat 

matrimonial si 1 pat single) 

- bar, terasa 

- receptie 24 h, camera pentru bagaje, lift, zona pentru fumatori, internet wireless 

- parcare (48 de locuri) 
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Hotel Golden Beach Eforie Nord 

 

Descriere hotel Golden Beach: 

 

Hotel Golden Beach (3 stele) Eforie Nord este amplasat in zona centrala a statiunii, la 

aproximativ 100 de metri de plaja, in vecinatatea hotelului Europa. Inaugurat in anul 2008, 

Hotel Golden Beach Eforie Nord dispune de camere duble si apartamente amenajate cu 

mobilier nou si dotari complete. Restaurantul hotelului are o capacitate de 70 de locuri si va 

ofera preparate traditionale romanesti si preparate internationale. Pentru relaxare si petrecerea 

timpului liber, Hotel Golden Beach Eforie Nord va pune la dispozitie un bar de zi si o terasa.  

Dotari generale: 

- camere duble si apartamente 

- restaurant, terasa, bar 

- sala de conferinte 

- farmacie, schimb valutar 

- parcare proprie 
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Hotel Philoxenia Eforie Nord 

Descrirere hotel Philoxenia: 

 

Hotel Philoxenia 3 stele este situat la aproximativ 200 de metri de plaja Debarcader. 

O constructie moderna de 4 etaje, cocheta si intima, ofera cazare intr-un numar total de 14 

camere, dintre care 8 duble, 4 triple si 2 apartamente. Spatiile de cazare sunt spatioase si 

mobilate modern, in culori vesele. Pentru servirea mesei, Hotel Philoxenia detine un 

restaurant cu o capacitate de 30 de locuri. Hotelul este deschis tot timpul anului. 

Dotari generale: 

-8 camere duble, 4 camere triple, 2 apartamente cu cate 2 camere duble fiecare 

-Restaurant, bar de zi, terasa 

-Internet wireless 

-Rampa de acces persoane cu dizabilitati 

-Sala de conferinta 

-Parcare 
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Hotel Olguta Eforie Nord 

Descriere Hotel Olguta: 

 

Hotel Olguta Eforie Nord (3 stele) este o unitate de cazare amplasata in zona Steaua de 

Mare, la aproximativ 400-500 de metri fata de plaja. Hotelul este unul nou si ofera facilitati 

pentru o vacanta placuta. Unitatea de cazare va pune la dispozitie 27 camere duble si 3 

apartamente dotate cu balcon, grup sanitar propriu cu cabina de dus, pardoseala din gresie, 

TV, aer conditionat si  minibar. In curtea complexului hotelier sunt amenajate o piscina si o 

zona de sezlonguri si umbrele, un foisor cu scaune si mese si un gratar. Cei care iubesc sportul 

se pot antrena pe terenulul multifunctional al hotelului. Pentru copii exista in curte un loc de 

joaca dotat cu tobogan. Mesele pot fi servite in restaurantul hotelului cu o capacitate de 80 de 

locuri si terasa in aer liber. Localul serveste variate mancaruri traditionale romanestiso. 

Dotari generale: 

- 27 de camere duble si 3 apartamente 

- restaurant, foisor si terasa 

- loc de joaca pentru copii 

- piscina cu sezlonguri si umbrele 

- internet wireless in tot hotelul 

- gratar 

- sala de conferinte (100 locuri) 
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Hotel Allegro Eforie Nord 

Descriere hotel Allegro: 

 

Hotel Allegro (3 stele) este situat in centrul statiunii, la 300 de metri de plaja si 100 de metri 

de Hotel Europa. Hotelul a fost deschis in anul 2003 si ofera cazare in camere dotate cu aer 

conditionat, minibar si televizor. Pe langa spatiile de cazare, Hotel Allegro Eforie Nord pune 

la dispozitia turistilor un restaurant cu meniu international si o terasa spatioasa unde se poate 

servi masa. In curtea hotelului este amenajat un loc de joaca pentru copii.  

Dotari generale: 

- camere duble, camere triple si apartamente 

- restaurant, bar, terasa 

- loc de joaca pentru copii 

- internet wireless in receptie 

- parcare 
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Hotel Petrolul Eforie Nord 

Descriere hotel Petrolul: 

 

Hotel Petrolul (3 stele) este amplasat in centrul statiunii Eforie Nord, la aproximativ 500 de 

metri de plaja. Hotelul are 10 etaje si este compus din 2 corpuri. In corpul A sunt disponibile 

camere duble de 3 stele dotate cu aer conditionat, minibar, televizor si baie proprie cu cadita 

de dus. Masa poate fi servita in restaurantul sau terasa hotelului, care ofera o varietate de 

preparate romanesti si internationale. Salonul restaurantului are o capacitate de 340 de locuri 

si a fost modernizat integral in anul 2010. Baza de tratament din cadrul Hotelului Petrolul 

Eforie Nord a fost data in folosinta in anul 2011 si cuprinde cabinete si spatii special 

amenajate pentru efectuarea procedurilor de hidrokinetoterapie, masaj, bai, electroterapie, 

magnetoterapie, ultrasunete, tratamente cu laser.   

Dotari generale: 

- camere duble 2 stele, camere duble 3 stele 

- baza de tratament 

- restaurant (340 de locuri) 

- internet (contra cost) 

- camera pentru bagaje 

- salon de infrumusetare (contra cost) 

- parcare 
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Hotel Arta Eforie Nord 

Descriere hotel Arta: 

 

Hotel Arta (2 stele) este situat in apropierea Teatrului de Vara, la 200 de metri de centrul 

statiunii si 150 de metri de renumita plaja Belona. Complet renovat in anul 2008, Hotel Arta 

Eforie Nord va ofera cazare in 42 de camere duble confortabile.  

Dotari generale 

- 42 de camere duble 

- terasa, gradina 

- incalzire centrala, parcare 

- internet wireless 
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Hotel Diana Eforie Nord 

Descriere hotel Diana: 

 

Hotel Diana Eforie Nord (2 stele) este amplasat pe faleza statiunii, la aproximativ 80 de 

metri de plaja. Prin amplasarea sa, unitatea de cazare este ideala pentru persoanele care doresc 

sa fie cat mai aproape de mare si de plaja. Inconjurat de vegetatie bogata, hotelul va pune la 

dispozitie 132 de camere duble prevazute cu baie proprie si TV. De la receptie, turistii pot 

inchiria frigidere, in limita disponibilitatii. Datorita dispunerii paralele cu tarmul marii, 

jumatate din camere unitatii sunt orientate catre mare, iar restul catre parcul din spatele 

hotelului si statiune. Turistii cazati la Hotel Diana Eforie Nord pot servi masa in restaurantele 

hotelurilor Union, Vraja Marii, Perla Marii, Bran - Brad – Bega, categoria I si Venus, 

categoria a-II-a, in sistem bonuri valorice. La cerere, se pot pregati si meniuri dietetice. 

Dotari generale: 

- 132 de camere duble 

- camere pentru bagaje 

- spatiu de relaxare 

-receptie non stop 
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Hotel Belvedere Eforie Nord 

Descriere hotel Belvedere: 

 

Hotel Belvedere (2 stele) Eforie Nord este situat la 350 m de plaja, 50 m de gara, 50 m de 

lacul Techirghiol si de centrul de tratament Traian. Unitatea de cazare a fost renovata partial 

in anul 2010 si va pune la dispozitie 118 camere duble, dispuse pe 4 etaje. Pe langa facilitatile 

de cazare, Hotel Belvedere Eforie Nord dispune de un restaurant cu linie de autoservire, terasa 

si bar. Oaspetii hotelului pot beneficia de parcarea gratuita a unitatii in limita locurilor 

disponibile. 

Dotari generale: 

- 118 camere duble 

- receptie, seif la receptie 

- restaurant, terasa, bar 

- parcare 
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Hotel Minerva Eforie Nord 

Descriere hotel Minerva: 

 

Hotel Minerva Eforie Nord (2 stele) este amplasat pe faleza statiunii, in zona de nord, la 

aproximativ 30 de metri de plaja, intr-o zona cu vegetatie bogata. Hotelul va pune la 

dispozitie 116 camere single si duble, dispuse pe trei etaje. Toate camerele sunt prevazute cu 

baie proprie, televizor si pardoseala acoperita de covor. O parte dintre camerele hotelului sunt 

prevazute cu balcon. Turistii cazati la Hotel Minerva Eforie Nord pot servi masa in cadrul 

restaurantului unitatii, in sistem de bonuri valorice. De asemenea, pentru servicii de masa au 

la dispozitie restaurantele Venus, Union , Vraja Marii, Perla Marii si Bran - Brad – Bega, 

unde pot servi mic dejun, pranz sau cina in sistem de bonuri valorice. 

Dotari generale: 

- 116 camere single si duble 

- restaurant 

- camera pentru bagaje 

- cutie de valori la receptie 

- parcare 
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Hotel Venus Eforie Nord 

Descriere hotel Venus: 

 

Hotel Venus Eforie Nord (2 stele) este situat in zona de nord a statiunii, pe faleza, la 

aproximativ 80 de metri de plaja din zona Steaua de Mare. Hotelul este inconjurat de 

vegetatie bogata, lucru care asigura racoare si umbra in timpul zilelor toride de vara. Turistii 

se pot caza in cele 115 camere duble care sunt prevazute cu baie proprie, televizor si 

pardoseala acoperita cu covoare. Cei care doresc frigider il pot inchiria de la receptia hotelului 

contra unei taxe care se va achita pe loc. Pentru servicii de masa, turistii au la dispozitie 

restaurantul si terasa hotelului unde pot servi masa in sistem de bonuri valorice. De asemenea, 

ei pot servi masa si la restaurantele Union, Vraja Marii, Perla Marii si Bran - Brad - Bega, 

categoria I. 

Dotari generale: 

- 115 camere duble 

- restaurant, bar 

- camera pentru bagaje 

- cutie de valori la receptie 
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Hotel Ovicris Eforie Nord 

Descriere hotel Ovicris: 

 

Hotel Ovicris (2 stele), ( fostul hotel Selena) este situat in apropiere de centrul statiunii si de 

gara Eforie Nord, la 5 minute de plaja. Hotel Ovicris Eforie Nord va ofera cazare in 200 

camere duble si 5 triple, toate avand baie proprie. Masa poate fi servita in restaurantul 

hotelului, care ofera mai multe variante de meniu pentru mic dejun, cina si pranz. Hotel 

Ovicris Eforie Nord mai dispune de sala de conferinte, bar, terasa, loc de joaca pentru copii si 

o zona verde destinata relaxarii.  

Dotari generale: 

- 200 camere duble si 5 camere triple 

- restaurant, bar, terasa 

- gratar, gradina, foisor 

- loc de joaca pentru copii 

- biliard, jocuri mecanice 

- parcare proprie 
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Hotel Vraja Marii Eforie Nord 

Descriere hotel Vraja Marii: 

 

Hotel Vraja Marii Eforie Nord (2 stele) este situat in zona sudica a statiunii si se bucura de 

o pozitie privilegiata, fiind amplasat chiar pe plaja din zona Belona. Hotelul va sta la 

dispozitie cu 30 de camere duble care sunt prevazute cu baie proprie, televizor cu cablu si 

pardoseala acoperita cu mocheta. Din punct de vedere al dotarii cu balcoane, camerele din 

incinta Hotel Vraja Marii Eforie Nord sunt impartite in trei categorii: camere cu balcon mare, 

camere cu balcon mic si camere fara balcon (repartizarea camerelor se face la receptie). Masa 

poate fi servita la restaurantul hotelului Venus, categoria a II-a, in sistem de bonuri valorice. 

La cerere, turistii pot opta pentru diverse meniuri dietetice. 

Dotari generale: 

- 30 de camere duble 

- bar de zi 

- camera pentru bagaje, cutie de valori la receptie 
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Hotel Traian Vraja Marii Eforie Nord 

Descriere hotel Vraja Marii: 

 

Hotel Traian (2 stele) este situat in partea de sud a statiunii langa gara pe varianta Eforie 

Sud-Mangalia. Hotelul asigura cazarea in 228 camere duble, 8 camere triple si 10 apartamente 

dotate cu mobilier nou, bai renovate, geamuri termopan, aer conditionat, minibar, televizor, 

balcon. 

Hotelul Traian detine una dintre cele mai mari Baze de Tratament din Eforie Nord unde se fac 

tratamente pentru o gama larga de afectiuni. 

Dotari generale: 

- 228 camere duble, 8 garsoniere, 10 apartamente 

- restaurant, bar 

- baza de tratament 

- club-jocuri societate: remmy, table, sah, carti 

- gradinita pentru copii, spatii de joaca pentru copii 

- sala de conferinta 
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Hotel Cupidon Eforie Nord 

Descriere hotel Cupidon: 

 

Hotel Cupidon (2 stele) este amplasat in sudul statiunii Eforie Nord, la circa 350 de metri de 

plaja Belona si la aproximativ 100 de metri de lacul Techirghiol, in zona cinematografului de 

vara. Hotel Cupidon este construit pe 3 etaje si ofera conditii bune de cazare in cele 126 de 

camere de care dispune. Spatiile de cazare din incinta Hotel Cupidon sunt curate si amenajate 

cu bun-gust. Unitatea de cazare nu dispune de restaurant propriu, masa putand fi servita in 

restaurantele de categoria a II-a Panoramic, Donelli, Acapulco si Litoral sau categoria 3 stele 

– Roxana, in sistem "bonuri valorice". 

Dotari generale: 

-126 de camere 

-Terasa 

-Loc de joaca pentru copii (exterior) 

-Rummy, table si sah (contra cost) 

-Centrala termica proprie 

-Internet wireless in camere si in spatiile publice 

-Rampa de acces persoane cu dizabilitati 

-Parcare (gratuita in limita locurilor disponibile 
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Hotel Pescarus Eforie Nord 

Descriere hotel Pescarus: 

 

Hotel Pescarus (2 stele) este situat pe faleza din statiunea Eforie Nord, in apropiere de Hotel 

Astoria, cu care imparte acelasi parc, si la doar 50 de metri de plaja. Hotel Pescarus este un 

hotel micut, cu doar 22 de spatii de cazare. Camerele sunt dotate cu televizor, minibar, 

pardoseala din parchet, geamuri PVC si au baie proprie. Baile sunt renovate. Camerele au 

vedere spre mare sau spre parc, nu au balcon, iar repartitia lor se face la Receptie, in 

momentul cazarii.  

Dotari generale: 

- 20 camere duble si 2 apartamente 

- restaurant 

- terasa 
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Hotel Jupiter Eforie Nord 

Descriere hotel Jupiter: 

 

Hotel Jupiter Eforie Nord (2 stele) este amplasat la 200 de metri de centrul statiunii, in 

imediata apropiere a garii si la aproximativ 400 de metri de plaja. Hotelul are 123 de camere 

duble cu pat matrimonial sau cu doua paturi, dotate cu frigider, TV, baie proprie cu dus legat 

la bateria de chiuveta, fara cadita. O parte dintre camere sunt prevazute si cu balcoane. 

Hotelul nu dispune de restaurant, insa turistii pot servi masa la Restaurant Panoramic, 

Restaurant  Litoral, Restaurant Carmen si Restaurant Doneli. La cerere, hotelul poate asigura 

trimiterea turistilor la baza de tratament a hotelului Traian. Hotel Jupiter Eforie Nord dispune 

de parcare proprie, iar turistii beneficiaza de locuri gratuite. 

Dotari generale: 

- 123 camere duble matrimoniale si twin 

- parcare 

- camera pentru bagaje 

- seif la receptie 
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Hotel Carmen Eforie Nord 

Descriere hotel Carmen: 

 

Hotel Carmen (2 stele) este amplasat in apropierea hotelului Europa, in imediata vecinatate a 

plajei. Renovat in 2006, Hotel Carmen se remarca prin faptul ca ofera oaspetilor sai doar 

apartamente formate din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial. 

Restaurantul hotelului prepara, intr-o maniera delicioasa, mancaruri cunoscute. Turistii cazati 

in cadrul Hotel Carmen pot beneficia de teren de tenis, teren de volei si teren de minigolf. 

Plaja din dreptul hotelului este acoperita cu nisip fin, iar intrarea in mare este lina.  

Dotari generale: 

- 24 de apartamente formate din living cu canapea extensibila si dormitor 

- restaurant, bar de zi, terasa 

- teren de tenis, teren de volei, teren de minigolf 

- internet 

- parcare (contra cost) 
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Hotel Decebal Eforie Nord 

Descriere hotel Decebal: 

 

Hotel Decebal (2 stele) face parte, impreuna cu Bungalow Decebal 2 stele, din complexul 

turistic cu acelasi nume. Hotel Decebal este situat langa gara din Eforie Nord, la aproximativ 

500 de metri de plaja si de centrul statiunii. Pe langa spatiile de cazare, ofera turistilor sai 

posibilitatea servirii mesei in cadrul hotelului, in restaurantul aflat la parter sau pe terasa in 

aer liber. 

Dotari generale: 

- 55 camere (22 camere duble cu 2 paturi si 2 apartamente cu pat matrimonial 19 camere 

duble cu    2 paturi si 2 apartamente cu pat matrimonial) 

- restaurant 

- terasa in aer liber, bar, sala de conferinte 
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Hotel Hefaistos Eforie Nord 

Descriere hotel Hefaistos: 

 

Hotel Hefaistos (2 stele) este amplasat in centrul statiunii Eforie Nord, la aproximativ 650 de 

metri de plaja, in vecinatatea hotelurilor Ovicris si Apollo. Hotel Hefaistos Eforie Nord este 

construit pe 8 etaje si va ofera cazare in 195 de camere duble. In fiecare camerea aveti la 

dispozitie frigider in camera, TV color cu televiziune prin cablu, balcon si grup sanitar 

individual, dotat cu cabina de dus. O parte din spatiile de cazare sunt renovate si dispun de aer 

conditionat si mobilier nou. Hotel Hefaistos Eforie Nord dispune de restaurant propriu care 

ofera turistilor un meniu diversificat cu specialitati romanesti si internationale. Mesele pot fi 

servite atat in sistem a la carte cat si in baza bonurilor valorice pe care turistii le pot 

achizitiona in avans. De asemenea, hotelul pune la dispozitia clientilor un bar de zi si o terasa 

acoperita ideala pentru zilele toride de vara.  

Dotari generale: 

-195 camere duble standard si modernizate 

- Restaurant propriu, terasa acoperita, bar de zi 

- Sala de conferinte (70 de locuri) 

- Lift, rampa de acces persoane cu dizabilitati 

- Spalatorie, internet wireless 

- Parcare proprie (contra cost) 
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Hotel Azur Eforie Nord 

Descriere hotel Azur: 

 

Hotel Azur (2 stele) cuprinzând mai multe vile cu acces direct la plaja de nisip de la Marea 

Neagră, Villa Plaja Azur se află la 2 km de centrul staţiunii Eforie Nord. Restaurantul de la 

Villa Plaja Azur serveşte specialităţi de peşte şi există 2 terase acoperite, cu facilităţi de 

grătar. Toate camerele au terasă cu vedere la mare şi acces direct la plajă. Au aer condiţionat, 

frigider, internet prin cablu gratuit şi baie privată cu duş. Vara, se oferă gratuit şezlonguri pe 

plaja de la Villa Plaja Azur. Situată între Eforie Nord şi Eforie Sud, Villa Plaja Azur are acces 

direct la drumul DN39 şi se află la 15 km de Constanţa. Staţiile de autobuz sunt la 500 de 

metri. 

Dotari generale: 

- 61 camere duble 

- terasa in fata hotelului 

- mini-bar la receptie, seif, telefon public in holul receptiei, servicii spalatorie / calcatorie 

- inchiriere mijloace agreement (sah, table, tenis de masa, rummy) 

- parcare supravegheata 
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Hotel Migador Eforie Sud 

Descriere hotel Migador: 

 

Hotel Migador este un hotel de 3 stele, situat la numai 200 de metri de plaja si la mica 

distanta fata de baile de namol. Cladirea hotelului este noua, cu o arhitectura moderna si 

construita paralel cu tarmul marii. La parterul hotelului se afla restaurantul, iar camerele sunt 

impartite pe cele trei nivele si mansarda. Hotel Migador mai are in dotare o terasa in aer liber, 

bar de zi, parcare, loc de joaca pentru copii si sala de conferinta. Interiorul hotelului este 

amenajat in culori calde, cu finisaje moderne si de calitate superioara, iar camerele sunt 

mobilate cu mobilier nou.  

 

Dotari generale: 

 

- 24 camere duble, 1 apartament 

- restaurant, bar, terasa 

- loc de joaca pentru copii 

- sala de conferinta 

- parcare 
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Hotel Amurg Eforie Sud 

 

Descriere hotel Amurg: 

 

Hotel Amurg 3 stele este una dintre cele mai convenabile unitati de cazare din Eforie Sud, 

oferind conditii de cazare la standard de trei stele la tarife reduse. Hotel Amurg este construit 

pe 2 etaje fiind situat intr-o zona linistita a statiunii, la aproximativ 600 de metri de plaja. 

Dispune de un total de 25 de spatii de cazare dotate cu aer conditionat, televizor, frigider, 

mobilier nou, telefon si balcon. Pe langa spatiile de cazare Hotel Amurg mai are in dotare un 

restaurant cu terasa, sala de conferinte si sala de fitness. 

 

Dotari generale: 

 

-12 camere cu 2 paturi simple, 12 camere cu pat dublu ( matrimonial ), 1 apartament cu 2 

camere (living + dormitor + baie), 1 apartament cu 3 camere (living + doua dormitoare + 

baie) 

-Restaurant, bar, terasa 

-Sala fitness 

-Sala de conferinte (30 de locuri) 

-Parcare gratuita (in limita locurilor disponibile) 
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Hotel Splendid Eforie Sud 

 

Descriere hotel Splendid: 

 

Hotel Splendid 3 stele este situat pe faleza Marii Negre din Eforie Sud, la o distanta de 

numai 50 metri de mare. Hotelul a fost construit in anul 2006 si dispune de spatii de cazare 

amenajate modern, in culorile marii, dotate cu aer conditionat, mini-bar si televizor. Camerele 

sunt spatioase si au balcon. 

 

Dotari generale: 

 

- 12 camere cu 2 paturi, 5 camere duble matrimoniale, 8 camere duble superioare, 3 

apartamente 

- restaurant (80 locuri), bar de zi, terasa 

- magazin de suveniruri si articole de plaja 

- parcare pazita 

 

                

 

 



CONSTANȚA

249 

Hotel Victoria Eforie Sud 

 

Descriere hotel Victoria: 

 

Hotel Victoria Eforie Sud 3 stele este pozitionat in centrul statiunii, aproape de parc, la 

numai 200 de metri de plaja si faleza. Hotelul face parte din Complexul balnear Vraja Marii, 

alaturi de hotelul Flacara, hotelul Marea Neagra si Vila Siret. Hotelul este structurat pe trei 

etaje plus mansarda si dispune de 92 de locuri de cazare in camere single si duble, prevazute 

cu baie proprie, minibar, aer conditionat, televizor si telefon. Complexul este prevazut cu 

piscina pentru adulti si sectiune pentru copii, sezlonguri si umbrele, dusuri si bar la 

piscina.  Pentru o gama mare de tratamente de specialitate, oaspetii hotelului au acces la unul 

dintre cele mai moderne sanatorii balneare din tara – sanatoriul Vraja Marii, parte a 

complexului. 

 

Dotari generale: 

-camere single si duble 

-piscina 

-sala de conferinte 

-internet, seif si telefon la receptie 

-restaurant 

-bar la piscina 
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Hotel Capitol Eforie Sud 

 

Descriere hotel Eforie Sud: 

 

Hotel Capitol 2 stele Eforie Sud este situat in zona de sud a falezei din statiunea, la 

aproximativ 100 de metri de plaja si 10 minute de mers fata de gara. Hotelul a fost renovat 

partial si pune la dispozitia turistilor 112 camere duble, distribuite pe 4 etaje. Spatiile de 

cazare sunt prevazute cu mobilier din lemn si sunt dotate cu baie proprie cu dus, balcon si 

televizor, iar la cerere poate fi adaugat si un frigider. Hotelul este dispus perpendicular pe 

tarm, de aceea toate camerele au vedere laterala catre mare. Masa poate fi servita in 

restaurantul propriu, iar, pe langa meniul obisnuit, bucatarii pot prepara meniuri dietetice.  Pe 

langa facilitatile mentionate mai sus, Hotelul Capitol Eforie Sud mai dispune o parcare 

incapatoare pentru oaspetii sai. 

 

Dotari generale: 

 

- 112 camere duble 

- restaurant, bar 

- zona de relaxare in lobby 

- parcare 
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Hotel Gloria Eforie Sud 

 

Descriere hotel Gloria: 

 

Hotelul Gloria Eforie Sud 2 stele este amplasat in zona de nord a statiunii, la o distanta de 

100 de metri fata de plaja. Hotelul are 4 etaje si va pune la dispozitie 117 camere utilata cu 

mobilier din lemn, masuta, televizor si mocheta. La cerere, camerele pot fi dotate cu frigider. 

Hotelul este pozitionat perpendicular pe tarmul marii, de aceea puteti admira marea din 

balcoanele camerelor. Pentru servicii de masa, restaurantul hotelului va sta la dispozitie cu un 

meniu variat care include si preparate dietetice. Hotelul Gloria Eforie Sud este prevazut cu 

parcare proprie care poate fi utlizata gratuit de oaspeti. 

 

Dotari generale: 

 

- 117 camere duble 

- restaurant, bar 

- parcare 
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Hotel Magura Eforie Sud 

 

Descriere hotel Magura: 

 

Hotel Magura Eforie Sud 2 stele este amplasat aproape de zona centrala a statiunii, la o 

distanta de aproximativ 300 de metri de plaja. Hotelul are 4 etaje si va pune la dispozitie 227 

de camere duble dotate cu mobilier din lemn, balcon, pardoseala acoperita cu mocheta si baie 

proprie cu dus. La receptie puteti inchiria televizoare si frigidere. Masa poate fi servita la 

restaurantul hotelului, iar meniul include mancaruri variate si chiar preparate dietetice, la 

cerere. Va puteti distra intreaga zi la piscina hotelului prevazuta cu zona de relaxare dotata cu 

sezlonguri. Pe langa facilitatile mentionate mai sus, hotelul mai dispune de parcare proprie 

care poate fi folosita gratuit de catre turisti. 

 

Dotari generale: 

 

- 227 camere duble 

- restaurant, bar 

- parcare 

- piscina 
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Hotel Excelsior Eforie Sud 

 

Descriere hotel Excelsior: 

 

Hotel Excelsior este un hotel de 2 stele, situat in zona de nord a statiunii (este al doilea hotel 

de la intrarea pe faleza), la numai 50 de metri de plaja. Hotel Excelsior este construit pe 4 

etaje si reprezinta una dintre cele mai convenabile variante de cazare din statiune, deoarece 

ofera spatii de cazare renovate la tarife scazute. Toate camerele sunt dotate cu televizor si 

minibar, aer conditionat. Spatiile de cazare au fost renovate in anul 2007. 

 

Dotari generale: 

 

-112 camere duble 

-Restaurant, terasa, bar de zi 

-Terenuri de sport (tenis, volei), sala de jocuri 

-Camera de bagaje 

-Rampa acces persoane cu dizabilitati 

-Internet wireless in camere si in spatiile comune 

-Sala de conferinte 

-Parcare 
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Hotel Crisana Eforie Sud 

Descriere hotel Crisana: 

 

Hotel Crisana 2 stele este situat pe faleza Marii Negre la aproximativ 150m de plaja. Este un 

hotel cu 4 nivele, situat intr-o zona linistita avand ca vecini numai case particulare. Camerele 

hotelului sunt renovate, au mobilier nou, au baie proprie cu apa calda nonstop datorita 

sistemului de incalzire solara ce intra in dotarea hotelului. Pentru turistii care sosesc cu 

autoturismul, hotelul pune la dispozitie 2 parcari luminate pe timp de noapte. 

 

Dotari generale: 

 

- 149 camere duble 

- restaurant 

- parcare 
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Hotel Claudia Eforie Sud 

 

Descriere hotel Claudia: 

 

Hotel Claudia Eforie Sud 2 stele este amplasat in zona sudica a statiunii, la aproximativ 250 

de metri de plaja. Hotelul a fost renovat complet si va ofera cazare in camere duble dotate cu 

baie proprie, TV, minibar, geam termopan, mobilier nou, plasa tantari si pardoseala acoperita 

cu gresie. Hotel Claudia Eforie Sud dispune de restaurant propriu cu o capacitate de 75 de 

locuri, in care turistii pot gasi un meniu variat. La receptia hotelului este disponibil un seif 

pentru pastrarea obiectelor de valoare, iar in zona lobby-ului turistii pot beneficia gratuit de 

conexiune wireless la internet. Hotel Claudia Eforie Sud dispune de parcare proprie, in limita 

locurilor disponibile.  

 

Dotari generale: 

 

- 37 camere duble 

- restaurant 

- parcare proprie 

- seif la receptie 

- internet wireless in lobby 
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Hotel Riviera Eforie Sud 

 

Descriere hotel Riviera: 

 

Hotelul Riviera Eforie Sud 2 stele este situat pe faleza statiunii, la 50 de metri de plaja, 1 

kilometru de centru si 1 kilometru de gara. Hotelul dispune de 129 de camere duble dotate cu 

mobilier din lemn, pardoseala acoperita cu mocheta si baie proprie. O parte dintre camere 

dispun de balcon cu vedere laterala catre mare. Masa se poate servi in restaurantul Capitol, in 

sistem de bonuri valorice. La cerere, se pot prepara produse dietetice. Pe langa facilitati de 

masa si cazare, Hotelul Riviera Eforie Sud dispune si de o parcare pe care turistii o pot folosi 

gratuit. 

 

Dotari generale:  

 

- 129 camere duble 

- restaurant, bar 

- parcare 
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Hotel Suceava Eforie Sud 

 

Descriere hotel Suceava: 

 

Hotel Suceava Eforie Sud 2 stele este amplasat in zona centrala a statiunii, la o distanta de 

aproximativ 300 metri de plaja. Hotelul este pozitionat intr-o zona cu vegetatie bogata care pe 

timp de vara asigura racoare. Unitatea de cazare va sta la dispozitie pe durata intregului sezon 

estival cu 43 de camere duble si 6 apartamente prevazute cu baie proprie si balcon. La cererea 

turistilor, camerele pot fi dotate cu frigider si televizor. Pe langa facilitatile de masa si cazare, 

Hotelul Suceava Eforie Sud mai dispune de parcare si bar de zi. 

 

Dotari generale: 

 

- 43 camere duble, 6 apartamente 

- bar 

- parcare 
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Hotel Ancora Eforie Sud 

 

Descriere hotel Ancora: 

 

Hotel Ancora 2 stele Eforie Sud este una dintre unitatile de cazare amplasate pe faleza 

statiunii, la aproximativ 50 de metri de mare, 1 kilometru de centru si 1 kilometru de gara. 

Hotelul este asezat perpendicular pe tarmul marii si ofera vedere laterala spre mare. Unitatea 

de cazare va pune la dispozitie 55 de camere duble si 71 de camere triple prevazute cu baie 

proprie. Masa poate fi servita in cadrul restaurantului Mercur, iar la cerere bucatarii pot 

pregati meniuri dietetice. 

 

Dotari generale: 

 

- 55 de camere duble si 71 de camere triple 

- receptie 24/24h 

- parcare 
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Hotel Vox Maris Costinesti 

Descriere hotel Vox Maris: 

Complex Vox Maris 4 stele din Costinesti este unul dintre cele mai apreciate locuri de cazare 

de pe litoralul romanesc, datorita amplasarii in centrul statiunii si la mica distanta fata de 

plaja, a serviciilor de calitate si a intimitatii pe care o ofera. Complexul turistic este construit 

pe o suprafata de 7 hectare si este format din mai multe vile, restaurante, terase, 3 piscine 

pentru copii si adulti, sala de bowling, discoteca, teren de tenis, loc de joaca pentru copii, 

baruri, sala de fitness, sali de conferinta, toate inconjurate de un vast spatiu verde amenajat cu 

gazon, arbori, arbusti ornamentali, palmieri si flori. In interiorul complexului accesul este 

permis doar turistilor cazati aici, ceea ce asigura intimitate si un grad ridicat de securitate. 

Camerele sunt amenajate confortabil, in culori calde si odihnitoare si sunt dotate cu aer 

conditionat, balcon cu vedere spre gradina, televizor, minibar si telefon. Masa se poate servi 

in Restaurant Vox Maris sau pe una dintre terasele in aer liber. Pentru cei mici, Vox Maris are 

amenajata o piscina cu apa mica si un loc de joaca.  

 

Dotari generale: 

- 303 camere duble, garsoniere si apartamente 

- restaurant, baruri, club Vox Maris (5000 de locuri) 

- sali de conferinta (4) 

- terasa, gradina 

- piscina pentru adulti (2), piscina pentru copii (1) 

- sala de fitness, sauna, jacuzzi, masaj, sala de bowling, biliard, teren de tenis 

- parcare 
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Hotel Intim Costinesti 

Descriere hotel Intim: 

 

Hotel Intim 3 stele Costinesti (fostul hotel Scoica) beneficiaza de o pozitionare foarte buna, 

fiind construit la doar 30 de metri de plaja, in dreptul "Epavei". Inaugurat in anul 2007, Hotel 

Intim Costinesti dispune de 44 de camere duble. Mobilierul camerelor este nou, iar spatiile 

comune sunt amenajate modern. Hotel Intim Costinesti mai detine un restaurant cu terasa, o 

curte interioara, bar si parcare, astfel incat turistii sa poata beneficia de servicii complete de 

cazare si masa.  

 

Dotari generale: 

 

- 44 camere 

- restaurant, bar, terasa 

- internet wireless 

- parcare 
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Hotel Impact G Costinesti 

Descriere hotel Impact G: 

 

Hotel Impact G 3 stele este o constructie noua, finalizata in anul 2007, ce se afla situat in 

zona centrala a statiunii la aproximativ 100 de metri de plaja, langa lac. 

 

Dotari generale: 

 

- 73 de camera duble 

- restaurant, terasa 

- seif si magazine la receptie, fax 

- internet wireless, internet prin cablu 

- parcare 
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Hotel Pierre Costinesti 

 

Descriere hotel Pierre: 

 

Hotel Pierre 3 stele este un hotel nou, deschis in anul 2004 si este situat la doar 20 de metri 

de plaja din zona Epava.Pozitionarea pe malul marii ofera posibilitatea servirii mesei pe terasa 

restaurantului acompaniati de zgomotul valurilor. Hotelul mai detine si o crama frumos 

amenajata. 

 

Dotari generale: 

 

- 28 camere duble cu pat matrimonial, 1 camera dubla twin, 1 apartament cu 2 dormitoare, 1 

apartament cu 3 dormitoare 

- restaurant, crama, terasa, bar 

- parcare 
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Hotel Stefania Costinesti 

 

Descriere hotel Stefania: 

 

Hotel Stefania 3 stele este amplasat in centrul statiunii, la o distanta de aproximativ 200 de 

metri de plaja si 100 de metri de gara CFR. Hotelul dispune de un total de 200 de locuri de 

cazare repartizate in camere de trei si patru stele - cele de trei stele sunt renovate complet in 

2006 iar cele de patru stele sunt nou construite.  

 

Dotari generale: 

 

- 40 camere duble cu dotari de 4 stele, 55 camere duble cu dotari de 3 stele, 3 apartamente 

- restaurant, terasa 

- sali de conferinta (3) 

- parcare 
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Hotel Royal Costinesti 

 

Descriere hotel Royal: 

 

Hotel Royal 3 stele este un hotel nou, deschis in anul 2009. Situat la mica distanta fata de 

plaja, in zona Golfului Francez, beneficiaza de vedere spre mare de la majoritatea camerelor 

precum si de pe terasa. Constructie noua si moderna, Hotel Costinesti Royal reprezinta una 

dintre cele mai bune variante de cazare din statiune. Interioarele sunt amenajate elegant, in 

culori calde si odihnitoare. Camerele sunt spatioase si dotate corespunzator categoriei de 3 

stele. Serviciile oferite de Hotel Costinesti Royal sunt de calitate, personalul este amabil si 

ospitalier, astfel incat sejurul dumneavoastra sa fie unul linistit si relaxant. 

 

Dotari generale: 

 

- 41 camere duble, 5 garsoniere 

- restaurant, terasa, bar, sala de banchet 

- camera de bagaje 

- loc de joaca pentru copii 

- parcare 
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Hotel Iunona Costinesti 

 

Descriere hotel Iunona: 

 

Hotelul Iunona 3 stele este situat in nordul statiunii, la 100 metri de plaja si 200 metri de 

gara principala. Hotelul detine, pe langa spatiile de cazare un restaurant si o terasa de vara 

unde se poate servi masa. Camerele sunt spatioase si dotate modern. Hotelul Iunona este 

clasificat de Ministerul Turismului la categoria "Hotel pentru tineret". 

  

Dotari generale: 

 

- 55 camere triple (165 locuri) 

- restaurant, terasa 
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Hotel Tiberius Costinesti 

 

Descriere hotel Tiberius: 

 

Hotel Tiberius 3 stele este situat in partea de nord a statiunii, langa gara veche, la 

aproximativ 50 de metri de plaja. Reprezinta locatia ideala pentru turistii ce vor sa fie feriti de 

zgomotul din statiune deoarece este situat intr-o zona linistita in cartierul residential din 

Costinesti. 

 

Dotari generale: 

 

- 46 de camere duble twin 

- restaurant (linie autoservire), cu o terasa de 150 de locuri 

- frigider, fax, internet wireless 

- gradina/curte 

 

                 

 

 

 

 

 



CONSTANȚA

267 

Hotel Forum Costinesti 

 

Descriere hotel Forum: 

 

Hotel Forum 2 stele este situat pe faleza statiunii, in zona "selecta" a Costinestiului, in 

apropiere de Clubul Vox Maris, Vilele Amiral si Hotel Azur. Pozitionarea excelenta, foarte 

aproape de plaja, de principalele restaurante si terase il recomanda oricarui tip de turisti. In 

plus, detine o plaja privata dotata cu sezlonguri si umblele, restaurant, doua terase cu specific 

pescaresc si romanesc, sala de conferinte, sala internet, sauna. 

 

Dotari genrale 

 

- 130 camere duble, 4 apartamente 

- restaurant, terase, bar 

- sala de conferinte 

- sala internet, sala jocuri mecanice 

- sauna, masaj, salon cosmetica, frizerie 

- parcare 
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Hotel Meridian Costinesti 

 

Descriere hotel Meridian: 

 

Hotel Meridian 2 stele este un hotel nou, amplasat intr-o zona linistita, la aproximativ 900 m 

de plaja. Hotelul Meridian este construit pe 2 etaje sii ofera cazare in camere duble si 

apartamente amenajate modern si confortabil. 

 

Dotari generale: 

 

-47 camere duble, suite 

-Restaurant, bar, terasa de vara 

-WiFi in camere si in spatiile publice 

-Parcare (contra cost) 
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Hotel Atena Costinesti 

 

Descriere hotel Atena: 

 

Hotel Atena 2 stele este situat la aproximativ 150 de metri de gara veche, 200 de metri de 

plaja si de Epava Evanghelia. Este un hotel construit recent, in anul 2009, ce ofera cazare in 

camere duble matrimoniale si twin. 

 

Dotari generale: 

 

- 37 camere duble matrimoniale si 4 camere duble twin 

- fax, fotocopiere 

- terasa cu separeuri, gratar 

- parcare private 
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Hotel Principal Costinesti 

 

Descriere hotel Principal: 

 

Hotel Principal 2 stele este amplasat la intrarea in statiunea Costinesti, pe strada principala, 

si va ofera facilitati de cazare si petrecere a timpului liber. Camerele sunt prevazute cu 

mobilier nou, aer conditionat, minibar, balcon si bai proprii. Turistii pot beneficia gratuit de 

conexiune wireless la internet in intreg hotelul. Hotel Principal Costinesti gazduieste un bar 

cu zona de relaxare mare, cu mese si fotolii, iar oaspetii pot folosi facilitatile de gratar 

existente in curtea hotelului. La mai putin de 100 de metri de hotel se gasesc magazine 

alimentare, iar mesele pot fi, de asemenea, livrate la hotel de la restaurantul din zona.   

 

Dotari generale: 

 

- 26 camere duble 

- bar  

- internet wireless 

- barbeque 

- parcare proprie 

- camera pentru bagaje, seif la receptie 
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Hotel Alex Costinesti 

 

Descriere hotel Alex: 

 

Hotelul Alex 2 stele este situat intr-un cartier nou al statiunii Costinesti, pe strada pe care se 

afla Primaria, la 200 metri de halta Costinesti Tabara. Distanta pana la plaja se poate strabate 

in 10-15 minute de mers pe jos. Hotelul Alex asigura cazarea in camere cu 2, 3 si 4 paturi si 

mai are in dotare doua restaurante si o terasa incapatoare. In restaurante se pot servi preparate 

traditionale ardelenesti. Terasa este acoperita si are program de discoteca, fiind dotata cu bar, 

mese de biliard si ring de dans.  

 

Dotari generale: 

 

- camere cu 2, 3 si 4 paturi (200 locuri) 

- 2 restaurante, terasa 

- parcare 
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Hotel Costinesti Costinesti 

 

Descriere hotel Costinesti:  

 

Hotelul Costinesti 2 stele beneficiaza de o pozitionare foarte buna, la mica distanta de mare. 

 

Dotari generale: 

 

- camere duble 

- restaurant, bar 
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Hotel Regal Costinesti 

 

Descriere hotel Regal: 

 

Hotel Regal 2 stele este situat la 50 metri de mare, langa Teatrul de Vara din Costinesti si 

este deschis tot timpul anului. Hotelul este nou si ofera oaspetilor servicii si dotari de calitate. 

Hotel Regal detine, pe langa spatiile de cazare, o gradina interioara foarte frumoasa, 

restaurant, terasa si sala de conferint Camerele sunt amenajate modern si confortabil. 

 

Dotari generale: 

 

- 48 camere duble si 4 garsoniere 

- restaurant, terasa 

- sala de conferinte 
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Hotel White Inn Costinesti 

 

Descriere hotel White Inn: 

 

Hotel White Inn 2 stele face parte din Complexul turistic Credo Holidays, alaturi de Vilele 

Alfa, Gamma si Beta 2 stele si Vila Delta 1 stea. De asemenea, complexul mai ofera o plaja 

privata, baruri, terase, parcare si Sali de conferinte. Complexul este inconjurat de mult spatiu 

verde, care ofera turistilor liniste si aer curat. Hotelul White Inn a fost inaugurat in anul 2000. 

Cazarea in cadrul hotelului se face in camere duble sau triple, nu sunt dotate cu baie proprie si 

balcon. 

Complexul Credo Holidays nu detine restaurant propriu, iar masa poate fi servita in 

restaurantele si pe terasele aflate in imediata apropiere. Plaja privata are o suprafata de 3500 

mp si este dotata cu bar de zi, sezlonguri si umbrele. Complexul Credo Holidays detine o sala 

de conferinte cu 40 locuri si patru sali mai mici, cu 8-10 locuri fiecare. 

 

Dotari generale: 

 

-Parcare pazita. 

-Sala conferinta 

- Balcon 
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Hotel Cris Costinesti 

Descriere hotel Cris: 

 

Hotelul Cris 2 stele este amplasat pe malul Lacului Costinesti, la circa 200 metri de mare. 

Datorita pozitionarii beneficiaza de o panorama deosebita. Astfel, se poate admira rasaritul 

soarelui de la balcoanele camerelor. Hotelul este renovat complet si pune la dispozitia 

turistilor camere duble mobilate modern si dotate toate cu grup sanitar si televizor. In plus, 

camerele de la parter ofera conditiile unui hotel de trei stele si sunt dotate in plus cu mini-bar 

si aer conditionat. 

 

Dotari generale: 

 

- camere duble 

- parcare 
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Hotel Amiral Costinesti 

Descriere hotel Amiral: 

 

Hotelul Amiral 2 stele este situat la o mica distanta fata de plaja, aproximativ 300 metri, in 

apropiere de Oficiul Postal. Hotelul pune la dispozitia oaspetilor un numar 58 camere, 

impartite in camere duble, triple, apartamente si camere cu patru locuri. Camerele sunt 

amenajate modern si dotate cu televizor, frigider si balcon.  

 

Dotari generale: 

 

- 48 camere duble, 4 apartamente, 4 camere cu 4 locuri si 2 camere triple 

- restaurant (100 locuri, aer conditionat), bar cu terasa 

- parcare proprie 
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Hotel Haris Costinesti 

 

Descriere hotel Haris: 

 

Hotel Haris Costinesti 2 stele este o unitate de cazare de mici dimensiuni amplasata in zona 

de nord a statiunii, la aproximativ 150-200 de metri de plaja. Hotelul va sta la dispozitie cu 32 

de locuri de cazare distribuite in 16 camere duble. Toate spatiile de cazare sunt prevazute cu 

baie proprie cu dus si TV cu cablu, iar la cerere pot fi dotate cu frigider. Hotelul Haris 

Costinesti mai cuprinde un restaurant, bar, barbeque si loc de joaca pentru copii in curte. 

Hotelul este dotat cu instalatie de captare a energiei solare. 

 

Dotari generale: 

 

- 16 camere duble 

- restaurant si bar 

- barbeque 

- loc de joaca pentru copii 

- sistem de captare a energiei solare 
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Anexa 2. Pațrimoniu culțural Zona 
Mețropolițana  Consțanț a 

 

 

AMFITEATRU 

 

Localitatea: Constanta 

 Adresa: In zona hotelului Ibis, in perimetrul străzilor Mircea cel Batran, Ecaterina Varga, 

Negru Voda, Dragos Voda. 

 Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-I-m-A-02553.06 

 

Scurtă descriere 

Cu prilejul sapaturilor efectuate in anul 1988 si continuate in 1989, pentru fundatia unui hotel 

din zona peninsulara a Constantei (faleza de NE) s-au descoperit vestigiile unui amfiteatru 

roman, care s-au conservat la subsolul noii constructii. Printre vestigiile descoperite se 

numara poarta intrarii principale a amfiteatrului, parti ale arenei, unde se purtau luptele intre 

gladiatori sio piatra funerara a unuia dintre gladiatorii care au luptat in amfiteatru, Scirtus 

Dacensis, de origine ilirica, care a murit la Pontul Euxin, dupa ce a castigat sase victorii, 

impotriva unor animale de temut. 
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ANSAMBLUL RUPESTRU MUFATLAR 

 

Localitatea: orasul Murfatlar 

Adresa: Orasul Murfatlar, Dealu; Tibisir,versantul de N, la 500m SV fata de Biserica Nasterea 

Domnului 

 Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT - I - s-A- 02585 

 

Scurtă descriere 

Langa localitatea Murfatlar a fost descoperit  pe 11 iunie 1957, in urma unor lucrari de 

extindere, prin impuscare a zonelor de exploatare a cretei in cariera moderna, un ansamblu de 

monumente din sec. X ( 992 ).Cercetarile demarate in 1960 de Institutul de Arheologie 

"Vasile Parvan" si Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta au dus la 

degajarea complexului si la identificarea monumentului ce continea bisericute, chilii, locuinte 

si morminte, tote sapate in dealul de creta, numit Tibisir.De inspiratie certa bizantina sunt 

lacasurile de cult, dintre care unul este format din altar, naos si pronaos, cu bolti 

semicirculare, iar altul este o bazilica cu trei nave, toate cioplite in stanca de calcar. Pe peretii 

incaperilor au fost descoperite inscriptii diferite, cu caractere chirilice, galgolitice si runice, ca 

si decoratii geometrice, zoomorfe si antropomorfe.Complexul a pastrat o multime de insemne 

ale crestinismului, incepand cu simplele cruci,continuand cu imaginile unei perechi de preoti 

pelerini,icoane si terminand cu prima reprezentare a Nasterii Domnului.Aceste insemne si 

multe altele fac ca acest complex sa fie unic in Romania.Dincolo deimportanta arheologica, 

ansamblul poate fi considerat piatra de capetenie a crestinismului. Se presupune ca, timp de 

sute de ani, bazilicile au fost loc de pelerinaj pentru soldati, negustori si preoti.La Murfatlar s-

au descoperit si schelete ale razbonicilor vikingi.Exista mai multe teorii privind expeditiile 

triburilor nordice la Dunare.Cel mai probabil, la Murfatlar au fost inmormantati membrii 

convoailor venite din sud, pe asa-numitul "drum al grecilor", ruta principala de comert intre N 

si S Europei. 

 

 

 

 

 



CONSTANȚA

 

280 

 

CRIPTA PALEOCRESTINA 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: str. Traian nr. 19 (in curtea Colegiului National Mihai Eminescu) 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-I-m-A-02553.05 

 

Scurtă descriere 

 

In jurul anului 1960, in curtea Colegiului National Mihai Eminescu din Constanta s-au 

descoperit intamplator ,ruinele unei bazilici paleocrestine - numai cripta de sub altar, care s-a 

consolidat ulterior.Cripta este o incapere dreptunghiulara cu laturile de nord si sud de cate 

6,15m si cele de est si vest de 3,75m, iar tavanul este boltit.Aproximativ 2/3 din partea de vest 

a criptei o constituie o incapere aproapepatrata, de 3,70m / 3,75m, boltita, cu inaltimea 

maxima de 2,32m (in mijloc), pe ai carei pereti laterali, de nord si de sud se mai pastreaza o 

buna parte din tencuiala pictata cu rosu,verde si galbui, culorile fiind aproape sterse. Pictura 

este alcatuita in jumatatea inferioara a peretilor, din chenare dreptunghiulare mai mari, iar in 

jumatatea superioara si la baza boltii, din chenare mai mici, crengute si flori stilizate. In restul 

de aproximativ 1/3 din partea de est a criptei, de 2,45m / 3,75m sunt zidite trei morminte in 

forma de nise, fiecare cu inaltimea  de 1,68m si latimea de cca.0,90m. Pe peretii lor se 

pastreaza resturi de tencuiala neslefuita, fara urme de pictura. Pe peretele de sud, aproximativ 

la jumatatea inaltimii, se afla cate doua mici nise pentru opaite. Inauntrul criptei s-au gasit 

fragmente de placi de marmura alba-vinetie, decorate cu semnul crucii suprapunand un glob si 

alta, cu o pasare intr-un chenar trapezoidal, provenind de la amvonul ce se afla deasupra,in 

bazilica. 
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APEDUCTE - GALERII 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: In subsolul orasului antic Tomis si la baza falezelor, cu intrari la Plaja "Modern", 

Portul Tomis, Scoala 2, Tribunalul, Edificiul roman cu mozaic si Bd.Termele romane 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-I-m-A-02553.10 

 

  

Scurtă descriere 

 

Catacombele Constantei construite de romani nu aveau rolul de aparare a cetatii, cum s-a 

crezut initial, ci de alimentare cu apa. Sistemul de apeducte –galerii de sub Tomis s-a 

construit in a doua jumatate a sec. II  P. Chr., cand cetatea indeplinea functia de metropola 

a Pontului Euxin stang. Dupa cum preciza arheologul Gheorghe Papuc, Tomisul avea ca 

sursa de apa malul sud vestic al lacului Siutghiol, la acea vreme, golf al Marii Negre. 

Potrivit unui raport din 1958 al lui Vasile Canarache, fostul director al Muzeului de 

Arheologie din Constanta, expert al galeriilor subterane, la Constanta exista o intrega retea 

de galerii subterane,legate intre ele, prevazute cu cai de ventilatie zidite si numeroase guri 

de iesire. Au fost reperate 12 guri de iesire, dintre care doar doua au fost accesibile. Cel 

mai lung apeduct venea dinspre Canara, orasul Ovidiu de astazi. Singurele apeducte care 

puteau aduce apa in cetatea tomitana sunt cele de zidarie, surprinse pe portiunea dintre 

lacul Tabacarie si mare. Cel cu cuveta de 60 m pornea de la Ovidiu pe malul lacului 

Siutghiol, ocolea lacul Tabacarie pe la vest si sud si venea spre apeductul mare, care era in 

continuarea canalului captat de la Pescarie. Cercetarile apeductului de la Ovidiu au fost 

reluate in 1993. Sapaturile arheologice intreprinse in decursul anilor au scos la iveala si alte 

apeducte. Primul tronson explorat a fost cel de pe faleza de est a Tomisului, in portiunea 

dintre actuala plaja Modern si Portul turistic Tomis, unde apeductul s-a pastrat pe 284,58 m 

si unde au fost localizate 5 puturi. Un al doilea tronson era intre Portul turistic Tomis si 

Portul comercial, unde au fost identificate 4 puturi. Cele doua tronsoane au fost cercetate 

de arheologul Gheorghe Papuc, care a demonstrat ca acestea aprovizionau cu apa potabila 

Tomisul. 
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BANCA NATIONALA (FILIALA CONSTANTA, FOSTUL HOTEL "MERCUR") 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Str. Revolutiei nr. 1 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02834 

 

 Scurtă descriere 

Cladirea este construita pe locul fostului hotel "Gambetta", amplasat aici la sfarsitul 

secolului al XIX lea si daramat la solicitarea arh. Nicolae Loghin, seful serviciului tehnic al 

Primariei Constanta, dupa cum mentioneaza un document din anul 1911. Autorizatia de 

constructie este emisa la 12 iunie 1913, pe numele Stefan Hagi Tudorache, ca reprezentant 

al "Societatii Cooperative Mercur", planul cladirii fiind semnat de arh. Nicolae Michaescu 

in viziunea caracteristica asupra stilului romanesc. Edificiul este adaptat terenului, prin 

prelungirea spre nord, aripa ce asigura un parapet impotriva vanturilor, pentru intreaga 

fatada. S-a folosit zidarie de piatra si var hidraulic pana la soclu, restul fiind caramida cu 

var gras. Constructia cuprinde subsol, antresol, parter si trei etaje. A fost conceputa ca un 

hotel luxos, prevazut cu 2 ascensoare, iluminat electric, bai la fiecare etaj, un elegant salon 

de asteptare si lectura la fiecare etaj, terase in 

amfiteatru cu vedere la mare si un restaurant 

renumit, unde a fost angajat ca bucatar Alfredo 

de Lordo ( fost bucatar al Reginei Elisabeta). 

Cladirea a suferit vizibile interventii ulterioar, 

care nu i-au alterat insa, aspectul pretentios 

eclectic. Dupa razboi, pana in 1927 cladirea a 

adapostit birourile societatii "Mercur". Din 1927 

cladirea a fost cumparata de Banca Marmorosch 

Blank & Co., apoi este inchiriata Bursei de 

Comert Constanta si ulterior se instaleaza Banca 

Industriilor si Meseriilor Dobrogene. Astazi este 

in renovare. 



CONSTANȚA

283 

BAZILICA CRESTINA 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: In zona hotelului Ibis, in perimetrul strazilor Mircea cel Batran, Ecaterina Varga, 

Negru Voda,  Dragos Voda 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-I-m-A-02553.04 

 

  

Scurtă descriere 

 

Cu prilejul sapaturilor efectuate in cursul anului 1988 pentru fundatia unui hotel din zona 

peninsulara (faleza de NE) s-au descoperit vestigiile unei bazilici crestine, conservata in 

subsolul noii constructii. Edificiul este orientat aproximativ pe directia VNV-ESE. 

Dimensiunile exterioare sunt 54,7/24,3 m. La nivelul fundatiilor zidurile au grosimi de 

aproximativ 1,25 m. In interior, dimensiunile naos-ului sunt de 31,1/21,7 m; interiorul 

bazilicii este format din 3 nave si 2 siruri de coloane. Nava principala (centrala) are 

inaltimea de 11,65m, in timp ce navele laterale nu au doar o deschidere de 4m. Absida are 

o deschidere de 9,15m, in exterior fiind pentagonala. Nartex-ul are urmatoarele dimensiuni 

interioare: 21,65/3,8 m. Peretii au grosimea de 0,90m la est si 1,25m la vest. Alte trei 

incaperi (fragmentare) aflate in prelungire catre vest pot constitui un atrium. Constructia 

anexa legata structural de corpul bazilicii se compune dintr-un ansamblu de incaperi 

succesive (trei la numar), adosate zidului de nord al absidei. Prima incapere are 

dimensiunea de 5,7/4m, iar celelalte doua au fiecare 8,9/3,85m. Un portic (fragmentar) 

delimita latura de nord a ansamblului. 
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BAZILICA MARE 

 

 

Localitatea: Constanta 

 

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

 

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

 

  

Scurtă descriere 

In urma cercetarilor arheologice din anii 1960 s-a descoperit pe ruinele vechii cetati Tomis, 

in partea de vest, o bazilica mare, care se crede ca a ideplinit functia de catedrala a cetetii. 

Bazilica este de forma rectangulara, impartita in trei nave, prin 2 siruri de coloane. Are 

dimensiunile: L= 48,10m si i= 23,45m, iar oientarea ESE –VNV si absida la rasarit cu o 

dechidere de 8,20m. Sub altar se afla o cripta mare in forma de cruce, de aproximativ 50/2 

m, cu sapte incaperi si acoperisuri in forma de calota care, cu siguranta au adapostit 

moastele unor martiri. La apus se afla nartex-ul, atrium-ul si o fantana (phiali) si de 

asemenea, alte incaperi adiacente care n-au putut fi cercetate. Naos-ul a fost placat cu 

caramida, iar altarul, probabil, cu marmura. 
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BISERICA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Str. Ion Lahovari nr. 18 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02818 

 

  

Scurtă descriere 

 

Biserica a fost construita intre anii 1906-1911 dupa proiectul ing. Polizu. Planul 

catapetezmei este realizat de arhitectul G. Mandrea. Piatra fundamentala la temelia 

edificiului a fost pusa in 1906, de catre episcopul Dunarii de Jos Pimen Pretura. In 1911 are 

loc tarnosirea bisericii de catre episcopul Nifon de la Galati. Este construita in stil bizantin-

romanesc. La 15 februarie 1910 se incheie contractul intre Primaria Constanta si pictorul D. 

Marinescu, pentru pictarea interiorului bisericii, in stil renascentist. Mobilierul si 

catapeteazma sunt sculptate de sculptorul C. M. Babic din Bucuresti. Vitraliile de la 

ferestre sunt executate de Hugo Gross, la fabrica de oglinzi si vitralii din Bucuresti. Ultima 

restaurare este in primavara-vara 2000. Exteriorul este decorat cu mozaic pe o suprafata de 

60 mp. 
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BISERICA ARMENEASCA "SF. MARIA" 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: str. Callatis nr. 1 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02794 

 

   

Scurtă descriere 

 

 Biserica armeneasca este ctitorita in anul 1880 de Nazaret Torosian, cu hramul "Sfanta 

Maria". Vechea constructie din lemn este distrusa in 1941 de un incendiu. Actuala biserica 

provine din vechea cladire a Scolii armenesti. Etajul este amenajat ca sala de rugaciuni, iar 

parterul adaposteste birourile si sala parohiala. Clopotnita, tipic armeneasca s-a adaugat 

bazilicii de forma dreptunghiulara in 1990, conform proiectului arhitectului Dan Rusovan. 

Renovarea capitala si completarile din anii 1990-1991, apoi 1998-2002 au vizat interiorul, 

acoperisul si tencuiala exterioara. In interior, schimbarile arhitectonice au dus la realizarea 

unor arcade largi, a unui altar deschis, lipsit de catapeteasma. Simplitatea si bunul gust se 

combina armonios cu elemente specifice artei medievale armenesti, dandu-ti senzatia ca te 

afli intr-o manastire armeneasca. Pe pereti se remarca prezenta icoanelor de dimensiuni 

mari. 
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BISERICA BULGARA "SF. NICOLAE" 

 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: str. Maior Gheorghe Sontu nr. 7 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02841 

 

  

Scurtă descriere 

Documentele de arhiva atesta o cerere a comunitatii bulgare din Constanta, datata la 8 

octombrie 1898, in care se solicita Primariei  Constanta aprobarea pentru construirea unui 

lacas de cult. Biserica pastreaza caracteristicile stilului arhitectonic romanesc, avand pictura 

executata de Ioanid Batranul. Dupa 1940, biserica bulgara cu hramul Sf. Nicolae a fost 

preluata de Episcopia Tomisului si data cultului ortodox roman. Deoarece inscriptiile erau 

in limba bulgara, iar pictura avea nevoie sa fie refacuta, Primaria municipiului Constanta a 

angajat pe cunoscutul pictor de biserici Ion Musceleanu ca sa refaca toata pictura, 

schimband in acelasi timp inscriptiile in romaneste. In 1998 fresca a fost restaurata de 

pictorii Mihail Fordea si Florin Vlad din Bucuresti. 

  



CONSTANȚA

 

288 

BISERICA DE LEMN "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" 

 

Localitatea: Techirghiol 

Adresa: Str. Ovidiu, nr. 7 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02916 

 

  

Scurtă descriere 

 

Biserica este construita de batranii maramureseni din satul Maioresti, jud. Mures, in 1750, 

din lemn si afost impodobita cu pictura naiva , in tempera pe lemn.care isi pastreaza aura 

straveche, desi a fost reabilitata de trei ori, fiind deosebit de expresiva. Unele lucrari sunt 

unicat: Sf.Hristofor cu cap de caine, Adam si Eva cu sarpele si Patimile Mantuitorului. 

Catapeteasma este bine proportionata la dimensiunea bisericii. Icoanele imparatesti de pe 

catapeteasma sunt datate in jurul anului 1830 si au 2 medalioane cu picturi rafinate, ce le 

confera o deosebita valoare. In 1934, regele Carol al II-lea a stramutat bisericuta la castelul 

Pelisor din Sinaia, urmand ca in 1951, din initiativa Patriarhului Romaniei, Istinian Marina 

sa fie stramutata la caminul preotesc de la Techirghiol, infiintat mai devreme, in 1928 de 

Patriarhul Romaniei, Miron Cristea. Sculptorul Patriarhiei, Grigore Dumitrescu ii va 

modifica silueta adaugandu-i un pridvor si doua turle. Barnele de gorun imbinate traditional 

in cuie de lemn, imprejmuite de un 

brau median rasucit dau intregii 

constructii o nota personala. Hramul 

bisericii, Sf.Apostoli Petru si Pavel, 

conform icoanei hramului a fost 

schimbat la dorinta Patriarhului 

Iustinian, in hramul Sf. Maria si 

Adormirea Maicii Domnului. 

Biserica a fost restaurata intre anii 

1984-1986. 
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BISERICA GREACA "METAMORPHOSIS" 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Str. Mircea cel Batran nr. 36 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02826 

 

  

Scurtă descriere 

Biserica are hramul "Schimbarea la Fata" si este construita prin contributia coloniei grecesti 

din oras, care a primit aprobarea sultanului Abdul Aziz. Constructia s-a terminat in 1867 

desi, (pe fatada este indicat anul 1868), dupa planul arhitectului grec I. Teoharidi, adaptat 

atat normelor dimensionale fixate la Constantinopol, cat si unei aspiratii clasicizante prin 

care grecii aflati in exil liber ales intelegeau sa perpetueze, apolitic, spiritul Helladei. 

Interiorul de tip biserica sala, impartit atat longitudinal cat si transversal prin stalpi 

poligonali cu capitel fitomorf ce sprijina o arcada si cu balcoane pe trei laturi, a fost 

zugravit de un pictor adus de la Muntele Athos, Aghiograf. Imaginile deteriorate de timp au 

fost inlocuite dupa 1984. Scarile si pavimentul au fost lucrate din marmura adusa din 

Grecia. Credinciosii au adus de-a lungul anilor, costisitoare obiecte de cult, achizitionate de 

la Constantinopol si din Venetia, pe care le-au donat bisericii. In anul 1897 se efectueaza 

primele reparatii. Intre 1922-1924 se zidesc cele patru ferestre de pe latura nordica, desi 

ancadramentele lor in piatra, cu 

arcada din centru, se pastreaza 

pana astazi. In 1947 se adauga 

pe latura dreapta un turn 

clopotnita a carui semicupola 

se sprijina pe coloane scurte. 

Aceasta constructie tarzie 

tulbura simetria fatadei 

impartita prin pilastri cu 

capitel, in trei registre verticale. 
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BISERICA SF. ANTON 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Str. Nicolae Titulescu nr. 11 

 

Conducere: Monsenior, Stefan Ghenta 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02846 

 

  

Scurtă descriere 

 

Biserica romano - catolica cu hramul Sf.Anton a fost construita pe locul unei capele din 

1886, recpectiv biserici de aceeasi confesiune, in anii 1835-1837. Arhitectul Romano de 

Simon din Bucuresti respecta planul bazilical specific la constructiile din nordul Italiei. 

Foloseste caramida aparenta, iar contrafortii si motivele  geometrice exterioare amintesc de 

stilul romanic din sec. XIII. Silueta eleganta a turnului campanila inaltat pe o baza patrata 

atenueaza aerul auster. Interiorul este tot din caramida aparenta, cele doua galerii laterale 

superioare fiind sustinute de coloane de marmura, cu capiteluri compozite. 
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BISERICA SF. GHEORGHE 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Str. Romana nr. 12 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02835 

 

  

Scurtă descriere 

Biserica este construita intre 1914-1925 in stil brancovenesc. In 1914 se pune piatra 

fundamentala la temelia edificiului. Lucrarile sunt intrerupte in timpul primului razboi 

mondial. Constructia este definitivata intre 1923-1925. Pictura interioara este executata de 

pictorul Nicolae Tonitza si terminata in 1934. Pictura (fresca) a fost restaurata in 1977. 

Biserica Sf. Gheorghe din Constanta este unul dintre cele mai importante obiective 

turistice din Litoral, obiectiv pe care nu ar trebui sa-l ratati daca va aflati in apropiere. 
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BISERICA SFINTII IMPARTI CONSTANTIN SI ELENA 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: str. Stefan Mihaileanu nr. 66 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02823 

 

  

Scurtă descriere 

Biserica a fost sfintita de Patriarhul Romaniei Miron Cristea (1919-1939). Catapeteasma 

este sculptata in marmura bogat ornamentata cu motive decorative vegetale. Pictura, de 

factura neobizantina este executata in tehnica fresco, pe un fond de aur, de artistul plastic 

Nina Arbore. Este construita intre anii 1934-1937 dupa proiectul arhitectului Ionescu 

Berechet. Zidurile sunt placate la exterior, pe mai mult de jumatate din inaltime cu plachete 

de calcar lucrate in bosaj. Clopotnita ca o campanila, are o inaltime de 3 m, armonizand 

perfect cu intregul edificiu.  
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CASA ALLEON 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Str. C. A. Rosetti nr. 7 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02837 

 

  

Scurtă descriere 

In anul 1881 bancherul Jean Gerard Alleon dorind sa construiasca o cladire la Constanta pe 

str. C. A. Rosetti, il aduce de la Constantinopol pe arhitectul grec, Pelopidas D. Couppa. La 

6 octombrie 1882, procuratorul lui Alleon, Isac A. Seni solicita o aprobare pentru o 

constructie cu un singur etaj. Din planurile prezentate in premiera se profileaza o casa a 

carei eleganta se bazeaza pe sugestiile stilistice ale coloanei dorice, folosita monumental la 

intrare. Cladirea prezenta o baza solida, care se gasea in bosajul soclului. Coloana utiliza 

liniile simple ale capitelului si avea rolul de a sustine antablamentul. Cele patru 

ferestre dispuse intr-o simetie riguroasa aveau ancadramente in relief. Planul 2 al cladirii 

dateaza din 25 martie 1883. In acest plan se recunosc elementele viitoarei fatade cu 

turn. Astfel, planul din 1883 il modifica pe cel din 1882. Cele 2 coloane de la usa si toate 

colonetele de la ferestre se transforma in ancadramente dreptunghiulare. Imobilul este 

etajat, iar numarul de ferestre devine impar. Sub cornisa ferestrelor se gasesc capitele 

adosate care sugereaza coloana initiala. Fatada catre mare se prelungeste la ambele nivele 

cu o travee din piatra inzestrata cu cate o fereastra dreptunghiulara simpla. Comparand 

planurile constatam suprimarea unui etaj si disparitia porticului redus la cate o coloana 

portanta in colturile fatadei principale de pe str. C. A. Rosetti. Ultimul plan, datat 29 august 

1883 inverseaza cele doua proiecte astfel incat, cladirea conceputa initial doar cu subsol si 

parter, etajata si extinsa cu traveea laterala, careia i se suprima baza si i se schimba forma 

spre a deveni turn suspendat. Numita si "casa engleza", fara nicio acoperire faptica sau 

anecdotica, intregul edificiu este alcatuit din piatra de talie. Este contruit in stil eclectic cu 

elemente victoriene si de gotic venetian si cuprinde demisol, mezanin, etaj, partial 

mansarda Canarache are o compozitie asimetrica in partea stanga cu un balcon de colt in 

stil venetian, iar in dreapta o mansarda cu fronton. Are doua fatade principale, formate din 

doua parti distincte. Fatada dinspre Aleea V. 
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CASA BARZANESCU 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 5 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02803 

 

  

Scurtă descriere 

 

Cladirea este construita dupa 1904, in stil Art Nouveau cu structura neoclasica si unele 

elemente baroce si detalii Secession. Are o scara la intrarea simpla, marcata deasupra cu o 

rozeta sim un decor in caramida aparenta. O friza cu cercuri in partea stanga inferioara, 

balconul sprijinit pe patru console masive si o alta friza de caramida aparenta sub cornisa 

completeaza aspectul cladirii. Ctitor este Ion Barzanescu.   
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CASA CAPITAN T. STANESCU 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: str. Marc Aureliu nr. 10 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02822 

 

  

Scurtă descriere  

In anul 1913, capitanul T. Stanescu Constantin obtine autorizatia de a construi un imobil de 

colt pe strazile Marc Aureliu si Tomis (astazi Sulmona), care din fericire a supravietuit 

vremurilor. Schitele si planurile au fost executate de arhitectul Adolf Linz, care a proiectat 

o casa cu demisol si parter cu aspect eclectic, pe o structura neoclasica. Fatada principala, 

spre Marc Aureliu, cu spatele spre mare are o usa principala dreptunghiulara, cu feronerie 

structurata geometric si monograma incadrata. Deasupra se afla o deschidere elipsoidala 

inscrisa intr-un camp dreptunghiular cu elemente decorative neoclasice: coronite, crengi de 

laur si alte, doua nivele de decoratie depasesc impreuna dimensiunile usii, aproape 

excluzand-o din registrul expresiv si sunt alcatuite din elemente fitomorfe, cartus 

monograma T. S. Cartusul este inscris intr-o forma trapezoidala cu motive geometrice si 

florale si o fereastra semicirculara inalta, sprijinita pe consola. Aceasta structura este 

flancata de pilastri decorati care se continua si la nivelul acoperisului, prin doua mensole. 

Ferestrele 

dreptunghiulare, 

disimetrice, ca si 

cladirea, din cauza 

coltului care 

comprima fatada sunt 

ingenios decorate cu 

elemente neoclasice. 



CONSTANȚA

 

296 

CASA CU BOWINDOURI 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Piata Ovidiu nr. 4 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02829 

 

  

Scurtă descriere 

Cladirea este construita dupa planurile arhitectului C. Michaescu in 1911, avandu-l ctitor 

pe avocatul C. Serienescu, prin reputata firma bucuresteana Emil Prager. Imobilul este 

construit in stil Art Deco si etaleaza elemente constructive si decorative, intre care se 

individualizeaza cele doua bowindouri de sectiune poligonala, cu semicalote care ocupa 

intreaga latime a cladirii. Feroneria de la ferestre este realizata cu motive Art Nouveau.  

 

 

 

 

 

 

 



CONSTANȚA

297 

 

CASA CU LEI 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Str. Dianei nr. 1 

Persoană de contact: Gabriel Comanescu, proprietar 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02798 

  

Scurtă descriere 

Construita  intre anii 1898-1902 din initiativa unui membru marcant al Comunitatii 

Armene, Dircan Emirzian., dupa planurile arhitectului roman Ion Berindei. Cladire pare 

deosebit de impunatoare prin stilul in care predomina elemente eclectice, alaturi de 

elemente genoveze. Fastuozitatea ii este evidentiata prin cele patru coloane, pe ale caror 

capiteluri troneaza cate un leu. Edificiul a fost in 1921 sediu de banca. Cladirea a fost 

restaurata si, din 1977 a adapostit saloanele restaurantului "Casa cu lei".  
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 CASA MANICATIDE 

 

Localitatea: Constanta  

Adresa: str. Nicolae Titulescu nr. 36 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02849 

 

  

Scurtă descriere 

Denumita asa, dupa numele ctitorului si comerciantlui Take Manicatide, cladirea este 

construita in 1899, dupa planurile arhitectului H. N. Mangoianu, in stil eclectic, cu 

elemente de decoratie clasicizanta. Este un imobil cu trei nivele - subsol, parter si etaj, 

avand fatadele organizate simetric de axa marcata de intrarea cu balcoane deasupra. 

Soclul fatadei este realizat in bosaj,cuprinzand si ferestrele subsolului. Intrarea 

principala este surmontata de un balcon cu balustrii, sustinut de doua coloane de ordin 

compozit, canelate. La ambele nivele, de o parte si de alta se afla cate doua ferestre cu 

baza comuna, profilata. Fatada din curte este organizata simetric, pe console cu motiv 

floral. 
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CASA PILESCU 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Bulevardul Elisabeta nr.  21 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02808 

 

 Scurtă descriere 

Imobilul poarta numele ctitorului, dr. Nicolae Pilescu, medic comunal in anul 1911. Este 

construit in stil eclectic la inceputul secolului trecut, in 1903, dar cumuleaza si elemente 

neoclasice, rococo si Art Nouveau. Cuprinde doua nivele intr-o dispozitie asimetrica. 

Fatada spre bulevardul. Elisabeta are la parter patru ferestre-usi tripartite in arc turtit, 

deasupra carora se desfasoara ca elemente decorative, ghirlande, boltari, volute. Cele patru 

deschideri ale etajului sunt orientate catre balcoane pe console, decorate cu motive rococo. 

Feroneria este realizata cu mestesug si repartizata generos. Cladirea a fost sediul Bancii 

Cerealistilor, iar in prezent adaposteste resedinta arhiepiscopala.  
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CASA SOMANESCU 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 17 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02807 

 

Scurtă descriere 

La 15 aprilie 1909, Sava Somanescu din Bucuresti primeste de la Primaria Constanta 

autorizatia de constructie, cu conditia respectarii aliniamentului stradal. Imobilul este 

construit sub influenta eclectica, cu elemente rococo si Art Nouveau. Are forma disimetrica si 

se constituie intr-o succesiune de 3 corpuri in rezalit. Intrarea laterala este incadrata de o 

bogata decoratie rococo. Ferestrele au forme diferite, iar lucarnele sunt rococo, reliefate prin 

motive decorative armonios incadrate in ansamblu.  
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CASA THEODOR RUSSO 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: str. C. A. Rosetti nr. 6  

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02836 

 

 Scurtă descriere 

Se pare ca imobilul de pe str. C. A. Rosetti nr. 6 nu i-a apartinut lui Alleon, dar se inspira 

din stilul neoclasic al arh. Pelopidas Couppa. Constructia este pe patru nivele. Subsolul si 

mansarda sunt inalte. Soclul este din piatra de extractie medievala. Constructia are simetrie 

pe verticala: cele doua ferestre ale parterului au in partea superioara cate un fronton cu 

acrotere sustinut de cariatide bondoace; deasupra lor, ferestrele corespunzatoare sunt 

prevazute cu arhitrava sustinuta de console-cariatide, din aceeasi serie tipologica; 

balcoanele cu feronerie simpla sunt sustinute lateral, deasupra fiecarei usi de la intrare; 

cornisa reliefata puternic este sustinuta pe console cu volute si o friza ingusta cu frunze de 

acant. Intre ferestrele decorate ale etajului se afla aproape ilizibila, o inscriptie in lb. greaca. 

Usile de la intrare, din lemn, cu decoratie neoclasica, denticuli, capitel au incizata 

monograma TR. Astfel se identifica 

atat numele proprietarului initial, 

grecul Theodor Russo, cat si anul 

constructiei, 1897. 
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CASA ZOTU 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 9 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02805 

 

  

Scurtă descriere 

Imobilul a apartinut lui G.  Zotu, unul din cei mai distinsi magistrati ai Constantei, 

presedinte al Tribunalului Constanta, cu incepere din 1895. Casa este construita la 

inceputul secolului XX si prezinta motive rococo incluse intr-o viziune eclectica. Cu doua 

fatade, spre curte si strada, cu coltul rotunjit si bowindow prismatic la etaj, cladirea are 

ferestre surmontate cu motive rococo, de o larga diversitate vegetala. In 1928, casa este 

sediul Consulatului Lituaniei la Constanta, prin anii 30 ai secolului trecut casa este vanduta 

Societatii de Asigurari Steaua Romana, iar astazi este sediul Bancii ING Baring. 

 

 



CONSTANȚA

303 

 

CATEDRALA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Str. Arhiepiscopiei nr.  25 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02793 

 

 Scurtă descriere 

Arhitectii care au lucrat in etape si cu pondere diferita la proiectul Catedralei sunt: Al. 

Savulescata conform planului si instructiunilor date de Dirigintele Arhitecu, (plan 

abandonat),  Al. Orascu si Carol Benes. Constructia este savarsita de Carol Benes. Piatra 

fundamentala la temelia edificiului a fost pusa la 4 septembrie 1883, dar lucrarile au 

continuat in cursul anilor 1884-1885, facandu-se o receptie provizorie la 25 septembrie 

1885. Sfintirea bisericii cu hramul Sfintii Apostoli Petru si Pavel are loc abia la 22 mai 

1895. Decorarea interiorului este executata de arhitectul Ion Mincu (pentru mobilier- 

catapeteasma, sfesnice imparatesti, candele, strane etc, lucrate in stil romanesc), si pictorul 

George Demetrescu Mirea pentru fresca. Doar portretele regelui Carol I si al reginei 

Elisabeta sunt executate de pictorul Oscar Obedenaru (1866-1915). Grav avariata in timpul 

razboiului pentru reantregirea neamului, in 1922 s-a pus problema reparatiilor. Deja fresca 

pictata de Mirea era innegrita datorita unei defectuoase preparari a tencuielii. Este autorizat 

sa restaureze interiorul catedralei, de catre Ministerul Cultelor si Artelor, pictorul 

bisericesc, Gheorghe Raicu. In august 1941, catedrala sufera iar deteriorari ale acoperisului, 

zidariei si picturii, insa reparatiile demareaza abia in 1946, dupa devizele arhitectului 

Ionescu Berechet. Biserica se redeschide 

in 1951, fiind sfintita de PF Iustinian, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane si 

Episcopul Chesarie. Asupra frescelor s-a 

revenit mai tarziu, repictarea executata 

in stil neobizantin realizandu-se de 

pictorii Gheorghe Popescu si Niculina 

Dona Delavrancea in perioada 1959-

1961. 
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CAZINOUL 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 2 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-028801 

 

 Scurtă descriere 

Cazinoul este situat in zona in care intre anii 1880-1902 se afla o "cazina"- constructie din 

lemn, unde se dadeau concerte, spectacole de teatru si baluri. Constructia unui edificiu  cu 

functii asemanatoare marilor cazinouri europene a inceput prin anul 1904. Dintre 

antreprenorii edificiului se evidentiaza singurul fiu al ilustrului povestitor, capitanul C. I. 

Creanga, "cofetar si bucatar din Bucuresti", cu care Primaria Constanta incheiase la 8 mai 

1902, un contract de inchiriere. In 1903, primarul Cristea Georgescu incheie un contract 

pentru constructia unui cazinou, cu arhitectul Daniel Renard. In 1906 a fost pusa piatra 

fundamentala la cazinou in varianta proiectului lui Petre Antonescu. Initial, planurile au 

fost intocmite  de arhitectul Petre Antonescu. El proiectase o cladire al carei stil 

arhitectonic se inspira din traditiile artei romanesti. Dupa terminarea fundatiilor, planurile 

au fost schimbate, Primaria incredintand modificarea lor unui arhitect francez, Daniel 

Renard, care renunta la principiile stilului romanesc in favoarea celui eclectic, cu elemente 

decoraive din Art Nouveau. Edificiul s-a terminat in 1910, iar in 1912 i s-au facut ultimile 

retusuri. Prezinta in partea centrala terasa fatadei, sprijinita pe un portic larg, care e 

dominat de un vitraliu in 

forma de evantai. Se remarca 

partea superioara a cladirii, 

decorata cu elemente 

arhitecturale de forma navelor 

antice, cu capete de berbec si 

ghirlande de alge marine. A 

fost restaurat in anii 1951, 

1981, iar in 2008 a intrat in 

reparatii capitale. 
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CERCUL MILITAR (FOSTA PREFECTURA CONSTANTA) 

Localitatea: Constanta 

Adresa: str. Traian nr. 29 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02856 

 

 Scurtă descriere 

O prima mentiune despre Palatul Administrativ (Prefectura), dateaza din 1892 si se refera 

la negocierile intre Primarie si Dna. Baratz, pentru a-i cumpara proprietatea  de pe str. 

Traian, necesara construirii edificiului mentionat. In 1898 este chemat de la Bucuresti 

arhitectul Baicoian, pentru modificari ale proiectului din 1892, iar arhitectul Savulescu 

reface imobilul destinat Prefecturii, in componenta lui intrand si apartamentele regale. 

Dupa o pauza de patru ani, la 21 septembrie 1902 se organizeaza prima licitatie. In 1903 se 

obtin avizele pentru constructie, iar lucrarile vor incepe in martie 1903, la 15 octombrie 

1904 cladirea fiind inaugurata. Dispusa pe doua nivele, de dominanta orizontala, cladirea 

este sobra, cu o scara monumentala care conduce catre o usa prevazuta cu arcada in plin 

centru sustinuta pe console puternic reliefate. Forma ancadramentului este reluata la cele 

doua ferestre ale corpului central. Un balcon pe console, cu motive decorative in casete 

devine element expresiv importanta. Cele trei deschideri dreptunghiulare mari sunt 

subliniate  printr-un brau, care inscrie in derularea sa, trei frontoane. Traveele laterale 

pastreza  forma ferestrelor deja analizate. Acoperisul inalt are doua lucarne prinse in 

structura unui element  ornamental. Pana in 1948. 1949 edificiul a adapostit 

Prefectura,  pana in 1969 Comitetul regional de partid Dobrogea, apoi Casa Armatei. 
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COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” (FOST GIMNAZIUL MIRCEA CEL BATRAN) 

Localitatea: Constanta 

Adresa: str. Traian nr. 19 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02855 

 

 Scurtă descriere 

Terenul vechiului Palat Administrativ scos la licitatie in 1904 in vederea vanzarii este 

adjudecat de Primaria Constanta, cu scopul de a construi o scoala comunala. In acest sens, 

proprietara terenului (pe str. Traian) organizeaza  o licitatie la 29 aprilie 1906. Castigatorul 

licitatiei este desemnat constructorul Francisc Lescovar. La cererea Ministerului de resort, se 

transforma in Gimnaziu sau chiar  in Liceu. Modificarile de transformare ale acestui local, in 

Gimnanaziu s-au facut de arhitectul G. Mandrea. In proiect se prevedeau 8 sali a cate 60 m 

patrati, desfiintarea catorva pereti interiori, cei de la nivelul superior urmand a fi sustinuti 

prin grinzi de fier si un numar de usi, ferestre. Se modifica fatada principala, in sensul unei 

intrari centrale. Termenul de finalizare se preconiza a fi 1 martie 1908. Transformarea scolii 

primare in Gimnaziu a antrenat schimbari care nu puteau fi prevazute in conract. S-a ajuns 

astfel la schimbarea termenului de predare a lucrarilor, la 1 octombrie 1908. Dupa cum ne 

informa colonelul Ionescu Dobrogianu in anul 1931, cladirea gimnaziului a fost vanduta 

Ministerului Instructiei, pentru suma de 200.000.  
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HOTEL BELONA 

 

Localitatea: Oras Eforie Nord 

 

Adresa: str. Falezei 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02880 

 

  

Scurtă descriere 

Edificiul este construit intre anii 1933 -1936 dupa proiectul arhitectului George Matei 

Cantacuzino. Se remarca tendinta in tratarea volumelor, cu registre orizontale, alternand 

suprafetele pline cu zonele vitrate, marcate pe alocuri de accente verticale.Cladirea 

aminteste de silueta unui vas de linie. Este renovatat complet in 2008. Hotelul dispune de:  

11 apartamente, 9 camere cu pat matrimonial si 25 de camere cu 2 paturi, fiecare avand 

televizor, aer conditionat, frigider, telefon si baie proprie. 
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HOTELUL " INTIM" 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Str. N. Titulescu nr. 9 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02845 

 

  

Scurtă descriere 

Numit la inceput Hotel "REGINA", apoi Hotel "INTIM", edificiul a fost fondat in anul 

1906, pe locul unui spatiu turistic,  numit "Hotel d ANGLETERRE". Constructia initiala 

avea probabil 2 fatade care datau din 1882. Antreprenorul hotelului este un anume 

Panaitopulo. Hotelul este consemnat intr-o harta din 1903 elaborata de Union Elektrisitas-

Geselschaft din Berlin, la dorinta lui Moses Schwartz de a redeschide in 1906 fostul hotel 

"ENGLITERA". Arhitectul Daniel Renard proiecteaza constructia hotelului "REGINA 

MARIA" care este pus la dispozitia publicului la 18 ianuarie 1909. Este vandut lui Moses 

Schwartz, vechi anreprenor al hotelului. Constructia este in stil eclectic, cu elemente de Art 

Nouveau si structura neoclasica a fatadei catre str. N. Titulescu. Intre 1989-1990 hotelul 

este restaurat. In prezent este inchis. 
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MOSCHEEA CAROL I 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Str. Crangului nr. 1 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02796 

 

 

Scurtă descriere 

Moscheea a fost construita intre 1910-1913, pe locul unei foste geamii, Mahmudia (din 

1822-1825), la initiativa regelui Carol I si cu banii statului roman. Proiectul ii apartine 

arhitectului Victor Gh. Stefanescu, modalitatea de realizare fiind a lui Gogu 

Constantinescu, sosit special de la Londra pentru aceasta constructie. Edificarea efectiva a 

antreprizei ii apartine ing. Ion Neculcea. Arhitectul a fost decorat cu acest prilej de 

catre reprezentantul sultanului Abdul Hamid II , cu ordinul Medgidie. Este construita in stil 

arabo-bizantin, cu motive arhitecturale romanesti. Din vechea moschee s-a mai pastrat 

minaretul, in stil maur. Moscheea se compune din 2 parti: o curte interioara cu doua portice 

in care credinciosii se pot adaposti si isi pot spala picioarele, inainte de a-si incepe 

rugaciunea. Suprafata totala este de 450 m patrati, inaltimea cupolei de 25 m cu diametrul 

de 8 m, iar inaltimea minaretului de 37 m. Constructia este din piatra si caramida, 

exceptand cupola si minaretul 

care sunt din beton armat. 

Portalul principal este din piatra 

de Dobrogea, iar usa de marmura 

neagra cu incrustatii de bronz. 

Coloanele interioare sunt din 

marmura de Campulung 

(Mateias). Varfurile cupolei si 

minaretul vor fi acoperite cu 

versete din Coran, pe un fond 

auriu, iar restul peretilor sunt 

imbracati in faianta galbena si 

verde.  
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MUZEUL DE ARTA 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Bulevardul Tomis nr. 82 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02852 

  

Scurta descriere 

 

 

Muzeul de Artă, este un muzeu județean din Constanța, amplasat în B-dul Tomis nr. 82-84. 

Înființat pe baza colecției de pictură și sculptură, provenită de la Pinacoteca primăriei orașului 

Constanța, muzeul s-a îmbogățit cu lucrări transferate de la Muzeul Național de Artă și prin 

achiziții și donații făcute de Marius Bunescu, Ion Jalea, Boris Caragea. Prima construcție, 

datată 1895, are elemente de decorație exterioară în stil neoclasic, cealaltă, modernă, ridicată 

între 198 -1982. În prima clădire, la parter, sunt puse în valoare lucrări de referință semnate de 

Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian. Expoziția de la parterul 

muzeului este completată cu opere semnate de mari sculptori ai aceleași epoci: Ioan 

Georgescu, Ștefan Ionescu Valbudea, Friederic Storck, Dimitrie Paciurea. La etajul I, simeza 

unei vaste Săli Pallady susține nu mai puțin de 35 de lucrări: naturi statice, nuduri și peisaje 

inspirate de malul mării la Constanța. Tot aici pot fi întâlnite portrete mici și compoziții 

semnate de Ion Jalea, Cornel Medrea și de alți sculptori. Etajul al II-lea prezintă amplu 

"Grupul celor 4", alcătuire de referință a artelor anilor 1924-1933: Nicolae Tonitza, Ștefan 

Dimitrescu, Francisc Șirato și sculptorul Oscar Han. În clădirea a doua se întâlnesc opere 

semnate de Camil Ressu, Sabin Popp, Ion Theodorescu Sion etc. În alte săli sunt prezenți 

Vasile Popescu, Dimitrie Ghiață, Ion Țuculescu, Lucian Grigorescu. Unele opere datorate lui 

Corneliu Mihăilescu, M. H. Maxy, Magdalena Rădulescu, Marcel Iancu fac legătura cu arta 

contemporană a lui Ion Musceleanu, Spiru Chintilă, Ion Pacea, Ion Sălișteanu. 
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MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE  

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Piata Ovidiu nr. 12 

Telefon: 0421614562 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02831 

 

 Scurtă descriere 

Piatra fundamentala la temelia Palatului Comunal este pusa  in 22 mai 1912, de catre 

mostenitorul tronului, Principele Ferdinand. Dupa serviciul religios, oficiat de Episcopul 

Nifon, Principele Ferdinand a semnat actul comemorativ, alaturi de: Episcopul Nifon, 

Constantin Pariano, Primarul Titus Cananau si alti consilieri. Initial, proiectele prevedeau 

pentru fundatii o adancime de 3-4 m, apoi de 5-7 m, pentru ca, in final sa se ajunga la nu 

mai putin de 17 m, pana ce constructorii au intalnit pamant solid. Edificiul este ridicat prin 

desfiintarea strazilor  Neptun si Thetis, pe vechiul drum de acces in port. Lucrarile sunt 

sistate din cauza costurilor mereu amplificate in 1913, reluate in vara anului 1914 si oprite 

iar, din cauza primului razboi mondial, pentru o perioada. Intre 1919-1921 lucrarile 

efectuate de antrepriza ing. C. M. Vasilescu, dupa proiectele arhiectului Victor Stefanescu 

se incheie, iar la 17 iulie 1921 are loc inaugurarea Palatului Comunal, relatata in doua 

numere succesive ale ziarului "Farul", de reputatii condeieri I. N. Duployen si I. N. Roman. 

La initiativa lui Ion Theodorescu Sion se propune pictatrea salii de receptie a Palatului 

Comunal, dar fresca este executata mult mai tarziu, in anii 1966-1968, intr-o viziune 

neobizantina, de catre pictorii Niculina Dona Delavrancea si Gheorghe Popescu. 

Constructia masiva si impunatoare se inscrie in seria edificiilor publice construite in stil 

neoromanesc: loggia ritmata de coloane, bogat decorata la baza si capitel, care sustine o 

arcada cu deschiderea semicirculara, puternic subliniata 

prin benzi cu decoratie. Intrarea si cele doua ferestre ale 

corpurilor laterale mai avansate are ancadramente din 

piatra. Orizontalitatea riguroasa a cladirii este subliniata 

printr-un brau masiv de piatra bruta. 
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PALATUL ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Str. Arhiepiscopiei nr. 23 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-mA-02792 

 

 Scurtă descriere 

Cladirea se executa dupa planurile arhitectului Ion D. Enescu (1884-1973). Piatra de 

temelie a fost pusa la 24 mai 1925, in prezenta Ptriarhului Miron Cristea, a ministrului 

Cultelor, Al. Lepadatu, a Prefectului Constantaei, Nicolae Negulescu, a Primarului Virgil 

Andronescu. Edificiul s-a ridicat in 1928 si s-a finalizat abia in anii 1931-1932. De 

proportii impunatoare, in acord cu stilul neobizantin  al Catedralei, Palatul Episcopal, 

structurat in adancime, deci paralel cu biserica si cu str. Arhiepiscopiei, (fosta Cantacuzino) 

are 2 

fatade, 

4 

nivele, 

pilastri 

de ordin 

colosal, 

ferestre 

semicir

culare, 

dreptun

ghiulare si in arc frant, grupate cate trei la ultimiul nivel. Ridicat mai tarziu decat Primaria 

din Piata Ovidiu, Palatul reia  unele  dintre  solutiile sale plastice si in ideea unei unitati (ca 

de pilda ancadramentele ferstrelor semicirculare de la parter), bazate pe elemente extrase 

din vocabularul stilului romanesc. 
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SCOALA DE MARINA (ASTAZI MUZEUL MARINEI ROMANE) 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: str. Traian nr. 53 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02859 

 

 Scurtă descriere 

Pe suprafata de teren unde a functionat Spitalul Militar al Constantei,  la 25 iulie 1908 au 

inceput lucrarile de constructie  ale Scolilor de Marina realizate de antreprenorul A. Frank. 

Arhitect se pare ca a fost Ion Socolescu. Proiectul a reprezentat in epoca un program 

arhitectural de avangarda, pentru constructiile destinate  invatamantului. Compozitia 

arhitecturala se bazeaza pe simetrie, accentul principal fiind marcat de un portic cu coloane, 

care sustin arcade semicirculare la parter si in acolada la etaj, forme clasice care se regasesc 

in profilatura si la cele 2 rezalite laterale,  suprainaltate. Decoratia fatadei este marcata de 

influenta specifica neo romaneasca, stil arhitectonic consolidat la inceputul secolului XX, 

care se exprima prin profilarea ferestrelor, prin ancadramente, glafuri, medalioane. 

Edificiul inaugurat in aprilie 1909 prezenta doar tronsonul central. In prima parte a 

deceniului patru sec XX se construiesc sipartile laterale. In 1941 Scoala Navala este 

evacuata din cladire, din cauza bombardamentelor din timpul celui de-al II lea Razboi 

Mondial. 
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SEDIUL AMIRALITATII (FOSTUL HOTEL CAROL) 

Localitatea: Constanta 

Adresa: str. Remus Opreanu nr. 13 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02828 

 

 Scurtă descriere 

Dupa cum este mentionat in cartea colonelului Ionescu Dobrogianu, Tomi-Constanta, 1931, 

hotelul a fost construit de o societate engleza "Danube and Black Sea Railway", condusa de 

John Trevor Barkleay, dupa planurile arhitectului Alexandru Orascu, intre anii 1879-1881, 

in stil neoclasic cu frontoane, capiteluri si statui decorative. Cladirea a fost folosita vreme 

indelungata ca hotel, initial numit "Terminus", apoi,"Carol". Dupa primul razboi mondial, 

cladirea a fost preluata de Liga Navala "Yacht Club", apoi de Cercul Militar, iar intre 1925-

1927 devine camin ofiteresc. In anul 1958 este sediul unor intreprinderi locale si din 1978 

devine sediul Comandamentului Marinei Militare. Constructia are o fundatie solida, pe 

stanca de 14 m adancime, din pietre caramizii zidite cu mortar de var hidrauluic. Intre 

1924-1927 cladirea este supraetajata, iar intre 1982-1983 se restaureaza pastrandu-se stilul 

neoclasic. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTANȚA

315 

SILOZURILE "ANGHEL SALIGNY" 

 

Localitatea: Constanta 

 

Adresa: Portul Constanta, danele 17–18 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02786 

 

  

Scurtă descriere 

Edificii emblematice pentru portul Constanta, cele trei silozuri, construite de ing. Anghel 

Saligny, dintre care doua au fost finalizate si au intrat in circuitul portuar in 1909, avand o 

inaltime de 44,6 m, inglobau la acea vreme cele mai noi  si revolutionare procese 

tehnologice. Pentru inceputul secolului XX, silozurile erau niste obiective impresionante, 

dominand aspectul platformei portuare. Saligny a recurs la experienta construirii silozurilor 

de la Braila si Galati. El avea in vedere constructia a patru corpuri-magazii, dispuse in doua 

perechi. Primele 2 corpuri se vor realza sub directa sa conducere, fiind date in functiune 

odata cu inaugurarea portului, la 27 septembrie 1909. Conform conceptiei lui Anghel 

Saligny, fiecare magazie trebuia sa cuprinda 250 compartimente (silozuri) de beton armat, 

cu o capacitate totala de cca. 30000 tone de cereale. Debitul practic al unei magazii, la 

primire era calculat la 125 tone/ora, iar la predare de 200 tone/ora. In privinta aspectului 

silozurilor este relevanta conceptia  dispunerii in 2 perechi, cu estacada de-a lungul 

cheiului, la inaltimea  de 23 m deasupra nivelului marii, in mijlocul laturii centrale a 

patrulaterului care formeaza bazinul planuit de Saligny. Fatadele au 7 pilastri tencuiti cu 

praf de piatra, panourile dintre ei, fiind din caramida aparenta. Cea de-a treia magazie a 

ramas la stadiul fundatiilor. 
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Teatrul „Elpis” 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: str. Aristide Karatzali nr. 16 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02814 

 

 Scurtă descriere 

La 10 iunie 1898, N. Capsida solicita autorizatia de a construi pe str. Ceres (astazi Aristide 

Karatzali ), o sala cu parter si etaj in curtea Bisericii Elene, proprietatea comunitatii elene 

din Constanta. Edificiul a avut doar parter si etaj. Frontul catre str. A. Karatzali era alcatuit 

dintr-un tronson simetric si o aripa laterala. Intrarea principala era decorata in partea 

superioara  cu o friza ingusta bazata pe meandrul grec si deasupra cu o caseta 

dreptunghiulara, care continea forme geometrice. La parter mai existau 3 intrari, doua 

simetrice si una laterala, mai mica. Usile si ferestrele acestei zone erau despartite prin 

bosaje de tencuiala in forma de pilastru cu capitel ingust. Cornisa care prelua in cheie 

decorativa functiile antablamentului purta intr-un panou dreptunghiular central, inscriptia 

"COMUNITATE ELEN", iar deasupra, in fronton era inscrisa intr-un cartus, data finalizarii 

constructiei - 1898. In celelalte registre, cornisa era flancata de mici balustri cu rol 

functional. Forma deschiderilor, patrata la parter si rotunjita in partea superioara s-a pastrat 

la etaj. Frontonul si cornisa au disparut. Cladirii supraetajate i s-au adaugat in 1919, o alta 

parte laterala si o alta fatada principala, catre curte, in alcatuirea careia, patru coloane 

simple sprijina pe toata 

latimea vestica  un fronton 

monumental, fara inscriptie 

sau decoratie. 
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TRIBUNALUL CONSTANTA (FOSTA RESEDINTA REGALA) 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: str. Tarian nr. 31 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-028557 

 

 Scurtă descriere 

Constructia demareaza odata cu cea a Prefecturii (Palatului Administrativ),  in primavara 

lui 1903, cand se obtin avizele la nivel central pentru constructie. Antrepriza este 

adjudecata de inginerul arhitect Titus Cananau, dar o noua decizie anuleaza atribuirea 

mentionata  si-i acorda arhitectului Daniel Renard posibilitatea de a regandi constructia 

rezidentiala, facand si  modificari la marirea salonului de receptie. Inaugurarea Resedintei 

Regale s-a facut in 1904. Stilul in care este conceputa cladirea difera de clasicismul adaptat 

al Prefecturii si al Palatului de Justitie, prin elemente disimetrice eclectice: alconul tip 

foisor, turnul de colt, terasa cu geamlac inalt si prin liniile curbe menite sa atenueze 

unghiurile. Din 1914 cladirea a adapostit Curtea de Apel. 
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VILA CANANAU 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Bulevardul Elisabeta nr. 7 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02804 

 

 Scurtă descriere 

La 13 august 1913, fostul primar conservator al Constantei, Titus Cananau obtine 

autorizatie de constructie pe terenul sau din bulevardul Elisabeta. Cladirea, conceputa dupa 

proiectele arhitectului Victor Gh. Stefanescu, sub influenta eclectismului european, 

prezinta si elemente neoromanesti, iar ornamentatie Art Nouveau. Dispune de elemente 

volumetrice deosebit de interesante si ornamente simple, sobre. Partea laterala stanga este 

iesita in rezalit, cu un bowindow semicircular cu friza decorata cu frunze de castan in care 

se deschide o fereastra si o usa incadrata in arc frant. In partea dreapta se afla o mica loggie 

cu doua coloane scurte, masive, cu capitel ornamentat cu imposta si doua vase de piatra. 

Etajul partii drepte a cladirii cuprinde un balcon cu usa si fereastra, un vas mare de piatra 

cu o friza in relief si un 

horn inalt de piatra, in 

stil gotic, in prelungirea 

fatadei, cu contraforti si 

aplice de fier in forma 

de floare de crin. Coltul 

drept al cladirii e 

rotunjit iar fatada 

laterala prezinta 

ferestre 

dreptunghiulare cu 

baghete si ferestre semicirculare la etaj. Compozitia asimetrica este specifica caselor 

feudale. Multa vreme aici a functionat Banca Nationala, astazi este sediul Consulatului 

Chinez. 
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VILA SUTZU 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Str. Zambaccian Krikor nr. 1 

 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A -02863 

 

      

Scurtă descriere 

 

  Vila Sutzu al carui ctitor este numismatul Mihail Sutzu a fost construita in 1899 dupa 

planurile arhitectului Grigore Cerchez, in stil maur. Cladirea este amplasata pe stanca. La 

exterior are o terminatie-galerie, al carei acoperis este sustinut de colonade cu arcade  si o 

terasa creneleta. Interiorul este alcatuit din diverse sali decorate in stilul palatelor arabe, cu 

elemente specifice palatelor din Constantinopol. Salile au plafoane policrome, de la 

portocaliu, pana la bronzul auriu, cu incrustari de motive florale stilizate. Pictura este in 

ulei. Plafoanele sunt ornamentate in stucatura, singura sculptura in piatra fiind o himera 

situata in peretele exterior din terasa. 
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FARUL CAROL I 

 

       Localitatea: Port Constanta 

 

      Adresa: Dana 0, in larg 

 

      Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02782 

 

  

Scurtă descriere 

Aflat in incinta portului Constanta, farul este montat intr-un turn de piatra si are o inaltime 

de 21,75 m deasupra nivelului marii. Este decorat cu basorelieful regelui Carol I, cel care 

la 27 septembrie 1909 a inaugurat deschiderea portului Constanta, precum si o placa cu 

inscriptia "Portul Constanta". 

.  
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FARUL GENOVEZ 

 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: intersectia Bulevardul Elisabeta cu str. Remus Opreanu 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02800 

 

 Scurtă descriere 

 Intre 1858-1860, compania engleza "Danube and Black Sea Reilway Co:Limited", 

condusa de John Trevor Barklay, construieste  (probabil pe  locul unui far ridicat de 

catre genovezi, care faceau comert in aceasta zona a Pontului Euxin, pe la anul 1300),  

Farul genovez. Lucrarile de  constructie au fost conduse de maiorul Artin Aslan, de la 

antrepriza engleza, vames sef al Portului Constanta in 1858 si terminate in 1860. 

Monumentul este o constructie paralelipipedica la baza, pana la 3,5m si octogenela in 

rest. Turnul hexagonal este din calcar cenusiu, iar inaltimea farului este de 8m. In varf 

are o cupola metalica, iar spatiul intern este cilindric, din el desfasurandu-se o scara 

metalica cu trepte de piatra. Farul a functionat pana in 1913, cand noul Far Carol I ii 

preia rolul. 
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FOSTA GARA MARITIMA, (ASTAZI SEDIUL ADMINISTRATIEI PORTURILOR 

MARITIME) 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Portul Constanta danele 11-12 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02789 

 

  

Scurtă descriere 

Cladire emblematica a Constantei, Gara Maritima a fost construita intre anii 1930-1935, ca 

terminal de pasageri. Dupa instaurarea comunismului si-a pierdut vechea functionalitate, 

devenind sediul preferat al diverselor autoritati care au functionat in portul Constanta, 

astazi fiind sediul Administratiei Porturilor Maritime, companie detinuta de statul roman, 

care are rol de autoritate portuara pentru porturile maritime romanesti, Constanta, Midia, 

Mangalia si portul turistic Tomis. 
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FOST HOTEL INTREPRINDEREA "MINIERA" (ASTAZI, BAROUL 

AVOCATILOR CONSTANTA) 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: str. N. Titulescu nr. 7 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-B-02845 

 

 Scurtă descriere 

Inainte de 1903, pe acest loc se afla o constructie pe care antreprenorul Gr. Gheorghiu a 

dorit sa o transforme in hotel. Se va numi Hotel "SPLENDID", mai apoi hotel 

"PANAIOTI", iar din 1909 "CABARETUL BRITANIA". Daca initial a fost hotel, 

restaurant si cabaret, mai tarziu a gazduit baroul de avocati, in proprietatea caruia s-a aflat, 

cat si alte institutii  si intreprinderi. Transformarile si degradarile s-au datorat functiilor 

detinute succesiv, ultimele interventii fiind datate in 1974 -1977, cand au fost adaptate a 

gazdui birourile intreprinderii "Miniere". Cladirea prezinta elemente decorative eclectice si 

detalii Art Nouveau. Pilastrii corespunzatori celor 2 nivele, ancadramentele dreptunghiulare 

ale ferestrelor sunt elemente de decoratie suficient afirmate. 
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GEAMIA AZIZIA SAU HUNCHIAR 

 

Localitatea: Constanta 

Adresa: Bulevardul Tomis nr. 41 

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): CT-II-m-A-02851 

 

 Scurtă descriere 

Geamia este construita in 1860 de sultanul Abdul Aziz. Este numita si Geamia Hunchiar 

(sultan). 34 de ani mai tarziu, colonelul Marin Ionescu Dobrogianu in monografia sa, mai 

adauga 2 ani, mentionand ca data a constructiei 1862. Monumentul se caracterizeaza prin 

simplitate, fiind construit in stil maur, cu sanctuarul in forma patrata. Interiorul pastreaza 

aceleasi caracteristici ale ornamentatiei orientale. Zidaria este din piatra. Minaretele nu au 

ferestre, ci doar o scara interioara prin care se accede la balconul cu rol ceremonial. 

 

 

 



 


