
Constanta

NR. 
CRT. TITLU PROIECT BENEFICIAR SURSA 

FINANȚARE
VALOARE ESTIMATIVĂ 

(LEI)
PERIOADA 

IMPLEMENTARE SCURTĂ DESCRIERE/ INTERVENȚII

1 Centru de transfer tehnologic și 
Cluster IT „Marea Neagră”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/
Buget de 

Stat/Buget Local 8,000,000.00 2017-2023

Activități specifice realizării de investiții inițiale pentru dezvoltarea unei entități de inovare 
și transfer tehnologic în concordanţă cu SNCDI şi a documentelor regionale de specializare 
inteligentă,  respectiv: crearea, modernizarea şi extinderea unei entități de inovare şi 
transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acesteia, achiziționarea de servicii 
tehnologice specifice inclusiv consultanță specializată în afaceri, crearea şi actualizarea 
platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală, urmărind 
promovarea competitivității și creșterii în afaceri prin inovare și dezvoltare tehnologică, 
prin sprijinirea IMM-urilor din sectorul IT.

2
Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Spitalul Municipal 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/
Buget de 

Stat/Buget Local 15,700,000.00 2017-2023

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

3
Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/
Buget de 

Stat/Buget Local 4,000,000.00 2017-2023

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

4
Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Teatrul de Stat 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/
Buget de 

Stat/Buget Local 7,500,000.00 2017-2023

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

5
Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Teatrul Național de 
Operă și Balet „Oleg Danovski”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/
Buget de 

Stat/Buget Local 5,900,000.00 2017-2023

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

6
Creșterea eficienței energetice a 
Cantinei de Ajutor Social Palazu 
Mare

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/
Buget de 

Stat/Buget Local 1,500,000.00 2017-2023

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

LISTĂ PROIECTE STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A POLULUI NAȚIONAL DE CREȘTERE 
ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA
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7
Creșterea eficienței energetice a 
Cantinei de Ajutor Social 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/
Buget de 

Stat/Buget Local 5,000,000.00 2017-2023

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

8

Creșterea eficienței energetice a 
Căminului pentru Persoane 
Vârstnice și Centrul Social 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/
Buget de 

Stat/Buget Local 3,000,000.00 2017-2023

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

9
Creșterea eficienței energetice a 
Serviciului Administrare Creșe 
(inclusiv creșele)

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/
Buget de 

Stat/Buget Local 10,000,000.00 2017-2023

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

10
Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Colegiul Național 
„Mircea cel Bătrân”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

15,000,000.00 2017-2023

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

11
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Colegiul Național „Mihai 
Eminescu”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget de 

Stat/Buget Local
2,900,000.00 2017-2023

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

12
Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Colegiul Național de 
Arte „Regina Maria”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget de 

Stat/Buget Local
5,000,000.00 2017-2023

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

13
Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Colegiul Național 
Pedagogic „Constantin Brătescu”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

5,000,000.00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv .
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14 Creșterea eficienței energetice a 
Colegiului Tehnic „Pontica”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

3.000.000,00 2017-2023

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

15 Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Liceul Teoretic „Traian”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

13,000,000.00 2017-2023

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

16
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Liceul Teoretic 
„Ovidius” Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

10,500,000.00 2017-2023

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

17
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Liceul Teoretic 
„Decebal” Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

12,000,000.00 2017-2023

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

18
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Liceul Comercial „Carol 
I”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

13,000,000.00 2017-2023

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

19 Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Liceul Tehnic „Tomis”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

5,000,000.00 2017-2023

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

20
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Liceul cu program 
sportiv „Nicolae Rotaru”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

2.200.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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21
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Liceul Tehnologic „C. 
A. Rosetti”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

3.000.000,00 2017-2023

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

22
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Liceul Teoretic „George 
Emil Palade”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

3.000.000,00 2017-2023

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

23
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Liceul Tehnologic 
„Virgil Madgearu”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

2.500.000,00 2017-2023

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

24
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Liceul Teoretic „Lucian 
Blaga”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.500.000,00 2017-2023

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

25

Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Seminarul Teologic 
Ortodox „Sfântul Cuvios Dionisie 
Exiguul”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1,300,000.00 2017-2023

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

26
Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă „Delfinul”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

900.000,00 2017-2023

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

27

Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă Maria 
Montessori”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

700.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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28
Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă „Albatros”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

29
Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Şcoala Gimnazială 
Dimitrie Ştirbei Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

3,000,000.00 2017-2023

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

30

Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
23 „Constantin Brâncoveanu” 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

8,000,000.00 2017-2023

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

31
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
43 „Ferdinand” Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

8,000,000.00 2017-2023

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

32
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 8 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

7,000,000.00 2017-2023

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

33
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
38 „Dimitrie Cantemir” Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

9,000,000.00 2017-2023

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

34
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
17 „Ion Minulescu” Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

7,000,000.00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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35
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
33 „Anghel Saligny” 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1,600,000.00 2017-2023

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

36
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
12 „B. P. Hașdeu” 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.400.000,00 2017-2023

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

37
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 6 
„Nicolae Titulescu” 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.600.000,00 2017-2023

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

38
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 3 
„Ciprian Porumbescu” 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.200.000,00 2017-2023

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

39
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
28 „Dan Barbilian”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

40
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
30 „Gheorghe Țițeica”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.100.000,00 2017-2023

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

41
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
22 „I. C. Brătianu”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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42
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
24 „Ion Jalea”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.200.000,00 2017-2023

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

43
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
18 „Jean Bart”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

44
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
29 „Mihai Viteazul”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.400.000,00 2017-2023

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

45
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
10 „Mihail Koiciu”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

46
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
39 „Nicolae Tonitza”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

47
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
31 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

48
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
37

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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49
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 5 
„Nicolae Iorga”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.100.000,00 2017-2023

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

50 Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 2

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.200.000,00 2017-2023

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

51
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială nr. 
19

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

52
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Școala Gimnazială 
„Marin Sorescu”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.100.000,00 2017-2023

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

53
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 51

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

54
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal „Zubeyde Hanim”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

55
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal „Roboțel” 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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56
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal „Tom Degețel”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

57
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit „Amicii”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

58
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit „Căsuța de turtă dulce”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

59
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit „Gulliver”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

60
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit „Lumea poveștilor”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

61
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit „Mugurel”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

62
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit „Norocel”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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63
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 26

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

64
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit nr. 10

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

65

Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program cu 
program prelungit „Dumbrava 
minunată”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

66
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit nr. 2

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

67
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 29

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

68
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit nr. 33

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

69
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit nr. 42

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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70
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 22

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

71
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit nr. 44

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

72
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit nr. 45

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

73
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit „Azur”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

74
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit nr. 53

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

75
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit nr. 57

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

76
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit nr. 8

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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77
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit nr. 6

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

78
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit „Perluțele Mării”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

79
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit „Steluțele Mării”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

80
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 31

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

81
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 40

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

82
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal „Delfinii jucăuși”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

83
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal „Căsuța poveștilor”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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84
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 30

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

85
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal „Hensel și Gretel”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

86
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 24

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

87
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal „Abracadabra”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

88
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 37

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

89
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 35

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

90
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 39

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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91
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal „Năsturel”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

92
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 38

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

93
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
prelungit „Cip și Dale”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

94
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 16

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

95
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal de aplicație

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

96
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal nr. 34

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

97 Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița „Rosetti”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv.
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98
Creșterea eficientei energetice a 
imobilului Grădinița cu program 
normal „Flipper”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

1.000.000,00 2017-2023

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

99

Creșterea eficienței energetice a 
unor clădiri publice cu funcțiuni 
administrative din municipiul 
Constanța

UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

9,950,000.00 2017-2023

Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a unor clădiri aflate în patrimoniul UAT 
Mun. Constanța, în care își desfășoară activitatea Primăria, precum și o serie de  structuri 
aflate în subordinea Consiliului Local al Mun. Constanța. Lucrări de: - Reabilitarea termică 
a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de încălzire - Instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei din resurse regenerabile - Alte intervenții destinate 
creșterii eficienței energetice și/sau necesare atingerii acestui obiectiv.

100
Creșterea eficienței energetice a 
piețelor publice (Brotăcei, Grivița, 
Caragiale și Tic Tac)

UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene 
/

Buget de 
Stat/Buget Local

6,400,000.00 2017-2023
Proiectul vizează creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice pe 
acoperișurile halelor agroalimentare, pentru producerea energiei electrice. Alte intervenții 
destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare atingerii acestui obiectiv.

101

Creșterea eficienței energetice prin 
modernizarea și extinderea 
iluminatului public în municipiul 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
56,000,000.00 2017-2023

Proiectul prevede:-înlocuirea elementelor infrastructurii sistemului de iluminat public, 
respectiv înlocuirea corpurilor de iluminat cu sursa incandescentă, cu corpuri de iluminat  
cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață LED, înlocuire rețele, inclusiv 
înlocuire  stâlpi; - achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 
-    extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în cartierele noi.

102

Creșterea eficienței energetice prin 
modernizarea și extinderea 
iluminatului public stațiunea 
Mamaia

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
7,000,000.00 2017-2023

Proiectul prevede:-înlocuirea elementelor infrastructurii sistemului de iluminat public, 
respectiv înlocuirea corpurilor de iluminat cu sursa incandescentă, cu corpuri de iluminat  
cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață LED, înlocuire rețele, inclusiv 
înlocuire  stâlpi; - achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 
- extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în zonele noi dezvoltate din stațiunea 
Mamaia

103
Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale din mun. 
Constanța

UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene 
/ Buget de 
Stat/Buget 

Local/Alte surse

196,560,000.00 2017-2023

Lucrări de: - Reabilitarea termică  a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de 
încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse 
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare 
atingerii acestui obiectiv (înlocuirea lifturilor, montarea echipamentelor de măsurare 
individuală a consumului de energie termică, rebranșarea blocurilor de locuințe la sistemul 
termic centralizat). Acest proiect va fi defalcat în subproiecte în funcție de specificul, 
amplasamentul și posibilitățile concrete de implementare a acestora.
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104
Îmbunătățirea managementului 
transportului de călători în Polul de 
Creștere Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

35,235,000.00 2017-2023 E-ticketing. Monitorizare. Facilități de informare 

105
Sistem adaptiv pentru 
managementul traficului în 
municipiul Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

40.000.000,00 2017-2023 Soft de operare a semafoarelor. Facilități de monitorizare a traficului, inclusiv de tip CCTV 
(camere video). Dispecerat. Înlocuirea unor semafoare.

106

Înnoirea și suplimentarea parcului 
auto al operatorului local / 
metropolitan de transport public 
călători

UAT Mun. 
Constanța/ 

Autoritatea de 
Transport 

Metropolitan

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

250,000,000.00 2017-2023  Achiziționarea de mijloace rulante noi

107
Reamenajarea integrata a zonei 
pietonale din centrul istoric al 
Municipiului Constanta-etapa II

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

27,000,000.00 2017-2023

Crearea unei rețele pietonale in zona peninsulara a municipiului Constanta prin 
reamenajarea  străzilor ca spații pietonale partajate „shared-space” dedicate pietonilor, 
persoanelor care utilizează bicicleta, traficului rutier (mult diminuat), fără diferențe de 
nivel între spațiul dedicat pietonilor și cel dedicat  deplasărilor motorizate.

108

Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanța, între Gara 
CFR și stațiunea Mamaia- Bd. 
Lăpușneanu

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

31,050,000.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.               

109
Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanța, zona B-dul 
Tomis

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

37,575,000.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.               

110
Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanța, zona B-dul 
I. C. Brătianu

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

31,612,500.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.               
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111
Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanța, zona Bd. 
Aurel Vlaicu

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

51,750,000.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.               

112
Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanta, zona Bd. 
Mamaia

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

34,312,500.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.               

113
Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanța, între 
Delfinariu și B-dul Aurel Vlaicu 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

30,487,500.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.       
Denumire PMUD   Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, intre Delfinariu și 
complex comercial Cora, însă proiectul vizează teritoriul analizat în PMUD

114
Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanta, zona Bd. 1 
Mai-Șoseaua Mangaliei

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

27,225,000.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.           

115 Îmbunătățirea mobilității pentru 
acces în Portul Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

23,512,500.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.               

116
Îmbunătățirea mobilității zonei de 
acces în Portul Turistic Tomis și 
Plaja Modern

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

42,582,178.12 2017-2023
Reabilitarea/ crearea facilităților pentru transportul în comun: benzi dedicate, stații, etc. 
Reabilitarea/ crearea rețelei pietonale. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora 
într-o rețea funcțională.

117 Riviera Tomis UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

202,500,000.00 2017-2023
Accesibilizarea zonei de coastă între centrul orașului și stațiunea Mamaia prin realizarea 
unei căi de rulare auto, pistă bicicliști, trotuare și artere de descărcare. Acest proiect poate 
fi implementat în etape în cadrul unor subproiecte.
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118 Îmbunătățirea mobilității în 
Stațiunea Mamaia 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

33,750,000.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.               
Implementarea unor măsuri privind restricționarea traficului auto în zona Mamaia Nord 
prin:                                                                                                                      - 
Reabilitarea /extinderea/ crearea de facilități pentru deplasarea pietonală, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități;   Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o rețea 
integrată funcțională     - proiectul răspunzând și măsurii PMUD -  Îmbunătățirea 
mobilității pietonale și pentru bicicliști în zona Mamaia Nord               

119
Îmbunătățirea mobilității pietonale 
și pentru bicicliști în zona Mamaia 
Nord

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

3,750,000.00 2017-2023

Implementarea unor măsuri privind restricționarea traficului auto în zona Mamaia Nord 
prin:                                - Reabilitarea /extinderea/ crearea de facilități pentru deplasarea 
pietonală, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități;   - Crearea de piste pentru bicicliști și 
integrarea acestora într-o rețea funcțională.        

120
Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanta, zona Str. 
Barbu Ștefănescu Delavrancea

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

17,662,500.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.               

121
Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanta, zona Str. 
Baba Novac

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

22,050,000.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.               

122
Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanta, zona Str. 
Eliberării - Str. I.L. Caragiale

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

14,400,000.00 2017-2023

Reabilitarea căii rutiere de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate 
transportului în comun. Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Reabilitarea și 
crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare), inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea integrată funcțională. Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor.               

123
Îmbunătățirea mobilității în zona 
Bulevardul Tomis şi Bulevardul 
Aurel Vlaicu 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

8,775,000.00 2017-2023
Construirea unei noi artere de circulație între Bulevardul Tomis şi Bulevardul Aurel 
Vlaicu (zona complexului comercial Tom), în special pentru vehicule grele de transport de 
marfă.
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124
Acces și mobilitate pietonală în 
zona centrală a municipiului 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

52,093,750.00 2017-2023

Crearea unei rețele pietonale în zona centrală a municipiului Constanța; reabilitare trotuare; 
creare/îmbunătățire facilități pentru pietoni, inclusiv persoane cu dizabilități; crearea de 
piste pentru bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională. Reabilitarea căii rutiere 
de rulare, inclusiv prin amenajarea de linii de rulare  dedicate transportului în comun. 
Reabilitarea/reamenajarea stațiilor pentru autobuze.  Proiectul contribuie la atingerea a  
doua masuri din PMUD   Îmbunătățirea mobilității în zona centrală a municipiului 
Constanța         Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, zona B-dul Ferdinand.

125

Accesibilizarea zonei comerciale și 
rezidențiale Boreal-Tomis Plus- 
Centru Comercial Tom prin 
îmbunătățirea conectivității cu 
varianta de ocolire a municipiului 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

22,500,000.00 2017-2023

Creare conexiune (bretele de legătură) între infrastructura rutieră existentă în zonă și 
varianta de ocolire a mun. Constanța.Tinte:
- Creṣterea accesibilităṭii către localităṭi
- Reducerea poluării
- Eficienṭă economică

126 Platformă intermodală în zona 
Gară CFR Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

20,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/crearea facilităților pietonale (trotuare și legătură de traversare). Reabilitarea/ 
reorganizarea stațiilor pentru mijloacele de transport în comun, inclusiv pentru taxiuri. 
Reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor, inclusiv prin construirea unei 
parcări subterane. Facilități de informare a călătorilor.

127 Îmbunătățirea mobilității in mun. 
Constanta, în zona Tomis I

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

10.000.000,00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

128 Îmbunătățirea mobilității in mun. 
Constanta, în zona Tomis II

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

10.000.000,00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

129 Îmbunătățirea mobilității în  mun. 
Constanta, zona Tomis III

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

15.000.000,00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete
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130 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Tomis Nord

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

15.000.000,00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

131 Îmbunătățirea mobilității în zona 
Tomis Plus

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

10.000.000,00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

132 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Coiciu

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

10.000.000,00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

133
Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Delfinariu-Faleză 
Nord

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

15,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

134 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Km 4-5

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

10,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

135 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Km 4 - Faleză Sud

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

10,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

136 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Viile Noi

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

5,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete
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137 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona CET-Medeea

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

10,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

138 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Palas

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

5,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

139
Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Gară-Șoseaua 
Mangaliei-Abator

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

10,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

140 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Inel I

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

10,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

141 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Inel II

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

10,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

142 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Anadalchioi

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

5,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

143

Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Str. Baba Novac-
Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea- 
Str. Tulcei - Str. Badea Cârțan

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

15,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete
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144 Îmbunătățirea mobilității în mun. 
Constanta, zona Palazu Mare

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

5,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea facilităților pietonale (trotuare, culoare pietonale, alei) inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. Crearea pistelor de bicicliști și integrarea acestora într-o 
rețea funcțională la nivelul orașului. Reorganizarea facilităților de stocare a 
autovehiculelor, urmărindu-se departajarea acestora de infrastructura pietonală. 
Reabilitarea căilor rutiere de rulare și reorganizarea traficului auto. Zonă de stocare pentru 
biciclete

145 Reparații capitale și modernizarea 
pasajului Cumpenei, Constanța

UAT Mun. 
Constanța Buget Local 6,231,907.20 2017-2023 Lucrări de reparații și modernizare a pasajului Cumpenei din municipiul Constanța, în 

vederea sporirii capacității traficului pe pasaj și punerea în siguranță a obiectivului

146 Constanța Sud HUB UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

8.000.000,00 2017-2023

Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile 
aferente acestei destinații (sală de așteptare, centru de informații, alimentare cu combustibil 
a mijloacelor rulante, facilități minime de inspectare tehnică a mijloacelor rulante). 
Amenajarea de facilități Park & Ride. Interconectarea cu infrastructura rutieră existentă. 
Interconectarea cu sistemele de transport călători care deservesc Constanța (RATC și 
operatori privați)

147 Constanța Nord HUB UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

8.000.000,00 2017-2023

Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile 
aferente acestei destinații (sală de așteptare, centru de informații, alimentare cu combustibil 
a mijloacelor rulante, facilități minime de inspectare tehnică a mijloacelor rulante). 
Amenajarea de facilități Park & Ride. Interconectarea cu infrastructura rutieră existentă. 
Interconectarea cu sistemele de transport călători care deservesc Constanța (RATC și 
operatori privați)

148 Constanța Vest HUB UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

8.000.000,00 2017-2023

Construirea unui terminal destinat transportului interurban de călători cu toate facilitățile 
aferente acestei destinații (sală de așteptare, centru de informații, alimentare cu combustibil 
a mijloacelor rulante, facilități minime de inspectare tehnică a mijloacelor rulante). 
Amenajarea de facilități Park & Ride. Interconectarea cu infrastructura rutieră existentă. 
Interconectarea cu sistemele de transport călători care deservesc Constanța (RATC și 
operatori privați)

149 Centrum HUB UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

37,084,500.00 2017-2023

 Reorganizarea facilităților de parcare/stocare a autovehiculelor în zona centrală a mun. 
Constanța, inclusiv construirea unei  parcări subterane în zona Sala Sporturilor - Teatrul 
Oleg Danovski. Inventarierea, marcarea și integrarea într-un sistem funcțional a locurilor 
de parcare din zona centrală a mun. Constanța. Sistem de taxare, sistem de monitorizare și 
management a parcării în zona centrală a municipiului, integrarea facilităților de 
stocare/parcare autovehicule cu infrastructura rutieră, pietonală, VELO și de transport în 
comun existentă în zonă. Acest proiect poate implementat în etape, prin intermediul unor 
subproiecte

150

Construirea unei parcări
multietajate în zona centrală -
Bulevardul Marinarilor-Poarta
II

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

28,000,000.00 2017-2023 Construirea unei parcări supraetajate. Facilitări și dotări specifice
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151

Realizarea de locuri de parcare în 
afara carosabilului pentru a elibera 
spațiul stradal pentru alte utilizări, 
cum ar fi linii de autobuz, 
trotuare/piste de bicicletă etc. 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

36,807,750.00 2017-2023

Reducerea numărului de vehicule în căutarea unui loc de parcare; reducerea numărului de 
vehicule parcate neregulamentar; echilibrarea utilizării spațiului drumului pentru a reduce 
dominanța vehiculelor private; reducerea congestiei; reducerea netă a riscului de poluare a 
apei și solului prin proiectarea de noi infrastructuri. 

152 Parcare Verde Tomis III UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

36,807,750.00 2017-2023 Construirea unei parcări supraterane în zona Pieței Tomis III

153 Park and Ride Mamaia Sud – zona 
Aqua Magic

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

55,000,000.00 2017-2023

Dezvoltarea facilităților de stocare autovehicule si integrarea funcțională a acestora cu 
rețeaua pietonală, VELO si de transport in comun existenta in stațiunea Mamaia. Acest 
proiect urmărește îmbunătățirea mobilității si reducerea poluării (prin scăderea emisiilor de 
CO2) in stațiunea Mamaia prin impunerea de măsuri restrictive privind traficul auto, 
respectiv prin crearea posibilității parcării autovehiculelor personale ale vizitatorilor si 
continuarea deplasării prin utilizarea facilitățillor pietonale, VELO și de transport in comun 
existente în stațiune.

154 Park and Ride Mamaia Nord UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget Local

35,000,000.00 2017-2023

Dezvoltarea facilitatilor de stocare autovehicule si integrarea functionala a acestora cu 
reteaua pietonala, VELO si de transport in comun existenta in statiunea Mamaia. Acest 
proiect urmareste imbunatatirea mobilitatii si reducerea poluarii (prin scaderea emisiilor de 
CO2) in statiunea Mamaia prin impunerea de măsuri restrictive privind traficul auto, 
respectiv prin crearea posibilitatii parcarii autovehiculelor personale ale vizitatorilor si 
continuarea deplasarii prin utilizarea facilitatilor pietonale, VELO și de transport in comun 
existente in stațiune.

155 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Tomis I - Centru

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

Page 23 of 42



Constanta

NR. 
CRT. TITLU PROIECT BENEFICIAR SURSA 

FINANȚARE
VALOARE ESTIMATIVĂ 

(LEI)
PERIOADA 

IMPLEMENTARE SCURTĂ DESCRIERE/ INTERVENȚII

LISTĂ PROIECTE STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A POLULUI NAȚIONAL DE CREȘTERE 
ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

156 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Tomis II

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

157 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Tomis III

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reamenajarea pietei publice Badea Cartan, actualmente un spatiu urban degradat si nepus 
in valoare si transformarea acesteia intr-un spatiu de odihna si relaxare pentru locuitorii 
comunitatii marginalizate.    Reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, 
inclusiv trotuarele,  aleile pietonale, căile  de acces catre obiectivul reabilitat inclusiv 
reabilitarea utilitatilor aferente. Amenajarea/ reamenajarea de spatii verzi de mici 
dimensiuni. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.

158 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Tomis Nord-Henri Coandă

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

7,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

159 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Tomis Nord

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.
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160 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Tomis Plus

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

161 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Coiciu - Casa de Cultură

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

162 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Delfinariu-Faleză Nord

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

163 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Km 4-5

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.
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164 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Km 4 - Faleză Sud

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

165 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Viile Noi

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reamenajare spatii publice. Reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, 
inclusiv trotuarele,  aleile pietonale, căile  de acces care obiectivul reabilitat inclusiv 
reabilitarea utilitatilor aferente. Lucrările de intervenție în cadrul acestui proiect se referă 
la: amenajare spații verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, 
pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de 
alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea 
sistemului de iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme 
de supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

166 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona CET-Medeea

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reamenajare spatii publice. Reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, 
inclusiv trotuarele,  aleile pietonale, căile  de acces care obiectivul reabilitat inclusiv 
reabilitarea utilitatilor aferente. Lucrările de intervenție în cadrul acestui proiect se referă 
la: amenajare spații verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, 
pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de 
alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea 
sistemului de iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme 
de supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.
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167 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Palas

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

168
Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Gară-Șoseaua Mangaliei-
Abator

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

169 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Inel I

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

170 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Inel II

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.
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171 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Anadalchioi

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

172

Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Str. Baba Novac-Str. Barbu 
Ștefănescu Delavrancea- Str. 
Tulcei - Str. Badea Cârțan

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Lucrările de intervenție în cadrul acestui proiect se referă la: amenajare spații verzi; 
achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, grupuri 
sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, piste pentru 
bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de iluminat și/sau 
de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de supraveghere video 
si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce asigură accesul direct 
către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru recreere pe suprafețele 
amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.

173 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Palazu Mare

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

5,000,000.00 2017-2023

Reconversia si refunctionalizarea unei suprafete de teren degradat prin : amenajare spații 
verzi; achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; realizare de alei pietonale, 
piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu  mobilier urban; realizarea sistemului de 
iluminat și/sau de irigații pe suprafețele supuse intervenției;  realizare sisteme de 
supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; modernizarea străzilor urbane ce 
asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției; crearea de facilități pentru 
recreere pe suprafețele amenajate. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

174 Creșterea atractivității Parcului 
Tăbăcărie

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

32,000,000.00 2017-2023 Lucrări de amenajare/ reamenajare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban, iluminat public și facilități de recreere. Instalații de irigat. 

175 Amenajarea unei piste pentru 
biciclişti ȋn jurul Lacului Tǎbǎcǎrie

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

1,500,000.00 2017-2023
Amenajarea a unei piste pentru bicicliști în jurul Lacului Tăbăcărie, în lungime de circa 7 
km. Crearea de facilități educative și de recreere prin utlizarea bicicletelor. Facilități de 
închiriere biciclete. Zone stocare VELO
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176 Velo Park Constanța UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,700,000.00 2017-2023

Crearea unui spatiu multifunctional de educatie, sport si recreree in cadrul caruia se 
practica invatarea regulilor de conduita in trafic pentru tinerii ciclisti. Promova mobilitatii 
alternative si de solutii ecologice de deplasare care sa conduca la reducerea poluarii si la 
cresterea calitatii vietii. Lucrari si amenajari specifice.                                                       1. 
mobilier urban special: bănci velo, coşuri de gunoi, cişmele
2. suprafete antitrauma omologate
3. iluminat special ecologic cu celule fotovoltaice
4. sistem de control al accesului şi supraveghere video
5. reţea de comunicaţii/automatizare şi hotspot-uri internet
6. pergole şi mese de şah/table/alte activităţi
7. spaţiu de joacă pentru categoria de vârste 2-5 ani
8. toaletă publică ecologică cu autocurăţare

177 Velo City UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

16,000,000.00 2017-2023

În cadrul acestui proiect, intervențiile vizează: construirea/modernizarea/extinderea 
pistelor/traseelor pentru biciclete, amplasarea de indicatoare; achiziționarea și instalarea de 
rastele, a camerelor de supraveghere video pentru parcarea bicicletelor; construirea de 
parcaje pentru biciclete; construirea/modernizarea/extinderea punctuală a sistemului de 
iluminat public care deservește acestei piste de biciclete; stații de închiriere biciclete; 
achiziționarea de biciclete, dotări dispecerat de tip hardware și software, rastele pentru 
biciclete etc. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.

178 Spații verzi și zonă de recreere 
Centru

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban, iluminat public și facilități de recreere. Instalații de irigat. 
Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.

179 Spații verzi și zonă de recreere 
Faleză Sud

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban, iluminat public și facilități de recreere. Instalații de irigat. 
Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.

180 Spații verzi și zonă de recreere 
Faleză Nord

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban, iluminat public și facilități de recreere. Instalații de irigat. 
Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.

181 Spații verzi și zonă de recreere 
Gară C.F.R.

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban, iluminat public și facilități de recreere. Instalații de irigat. 
Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.

182 Spații verzi și zonă de recreere Far UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

500,000.00 2017-2023
Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban, iluminat public și facilități de recreere. Instalații de irigat. 
Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.
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183 Spații verzi și zonă de recreere 
Casa de Cultură

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

1,000,000.00 2017-2023
Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban, iluminat public și facilități de recreere. Instalații de irigat. 
Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.

184 Spații verzi și zonă de recreere 
Aurel Vlaicu

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

500,000.00 2017-2023
Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban, iluminat public și facilități de recreere. Instalații de irigat. 
Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.

185 Spații verzi și zonă de recreere 
Tomis II

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban, iluminat public și facilități de recreere. Instalații de irigat. 
Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subpro

186 Facilități de recreere în zona Tomis 
I

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

187 Facilități de recreere în zona Tomis 
II

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

188 Facilități de recreere în zona Tomis 
III

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

189 Facilități de recreere  în zona 
Tomis Nord

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

190 Facilități de recreere  în zona 
Tomis Plus

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

191 Facilități de recreere  în zona 
Coiciu

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

192 Facilități de recreere  în zona 
Delfinariu-Faleză Nord

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.
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193 Facilități de recreere în zona Km 4-
5

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

194 Facilități de recreere  în zona Km 4 
- Faleză Sud

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

195 Facilități de recreere  în zona Viile 
Noi

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

196 Facilități de recreere  în zona CET-
Medeea

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

197 Facilități de recreere în zona Palas UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

198 Facilități de recreere  în zona Gară-
Șoseaua Mangaliei-Abator

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

199 Facilități de recreere  în zona Inel I UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

200 Facilități de recreere  în zona Inel 
II

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

201 Facilități de recreere  în zona 
Anadalchioi

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

202

Facilități de recreere  în zona Str. 
Baba Novac-Str. Barbu Ștefănescu 
Delavrancea- Str. Tulcei - Str. 
Badea Cârțan

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.
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203 Facilități de recreere  în zona 
Palazu Mare

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,500,000.00 2017-2023
 Lucrări de amenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban. 
Amenajarea căilor de acces. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor 
intervenții/subproiecte.

204 Connect City UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,700,000.00 2017-2023 Crearea de facilități pentru conectivitate - acces wi-fi în spațiile publice

205 CITIES TOWARDS ZERO CO2 - 
H2020-SCC 2016-2017

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 
Buget propriu

67,500,000.00 2017-2023

Scopul proiectului este de a localiza si descrie un cartier pilot (demonstrativ) din 
Municipiul Constanta ,cartier pentru care , ulterior va fi elaborat si planificat conceptul  
smart district,inclusiv cu activitati demonstrative .
Se urmareste:
-alimentarea cu energie electrica si termica ,gaze,apa-canal.
-contorizarea inteligenta a energiei electrice,energie termica.
-masuri de economisire a energiei in cladiri
-producerea de energie din surse regenerabile
-sectorul transport,planuri de e-mobilitate (infrastructura statii incarcare ,vehicule 
electrice,etc)
-structura sistemului  TIC  relevanta pentru proiecte de orase inteligente.

206
Ecologizare și reconversie a 
terenurilor contaminate din zona 
OIL Terminal

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 
Buget Local

225,000,000.00 2017-2023 Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban, iluminat public și facilități de recreere. Instalații de irigat.

207  „Casa Societății Civile” – 
reabilitare, modernizare și dotări 

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,900,000.00 2017-2023
Reabilitarea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și 
recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază, inclusiv 
dotarea acesteia cu echipamente specifice

208
Reabilitarea unei cladiri in vederea 
utilizarii acesteia pentru activitati 
recreative si culturale

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

3,100,000.00 2017-2023
Reabilitarea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și 
recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază, inclusiv 
dotarea acesteia cu echipamente specifice

209
Reabilitare Grădinița cu program 
prelungit „Lumea Copiilor” 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 
Buget de Stat

1,000,000.00 2017-2023 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea grădiniței

210
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Liceului Tehnologic 
„Dimitrie Leonida” Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

8,500,000.00 2017-2023 Reabilitarea și dotarea cantinei și căminului internat.
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211
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Liceului Tehnologic „Ioan 
N. Roman”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,150,000.00 2017-2023 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea liceului

212
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea  Liceului Tehnologic 
„Gheorghe Miron Costin”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,450,000.00 2017-2023 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea liceului

213
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea  Colegiului Tehnic „Vasile 
Pârvan”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,450,000.00 2017-2023 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea liceului

214
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea  Colegiului Tehnic 
Energetic

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,450,000.00 2017-2023 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea liceului

215
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Liceului Tehnologic 
„Gheorghe Duca”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

2,620,000.00 2017-2023 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea liceului

216

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Liceului Tehnologic de 
Electrotehnică și Telecomunicații, 
Constanța”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

10,000,000.00 2017-2023 Reabilitarea si dotarea liceului si caminului.

217
Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Colegiului Tehnic de 
Marină Al. I. Cuza, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 
Buget de Stat

10,000,000.00 2017-2023 Reabilitarea si dotarea liceului si caminului.

218 Campus Școlar pentru Turism și 
Alimentație Publică

UAT Mun. 
Constanța

Buget de 
Stat/Buget Local 20,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea, modernizarea și dotarea unor clădiri din zona Palas și transformarea acestora 
într-un campus destinat desfășurării de programe școlare, educaționale și de formare 
continuă în domeniul turismului și alimentației publice

219 Creșa nr. 1 - modernizare, 
extindere și dotare

UAT Mun. 
Constanța

Buget de 
Stat/Buget Local 2,500,000.00 2017-2023 Reabilitarea, extinderea prin mansardare și imobilului 

220 Creșa nr. 2 - modernizare, 
extindere și dotare

UAT Mun. 
Constanța

Buget de 
Stat/Buget Local 3,300,000.00 2017-2023 Reabilitarea, extinderea prin mansardare și imobilului 

221 Creșa nr. 5 - modernizare, 
extindere și dotare

UAT Mun. 
Constanța

Buget de 
Stat/Buget Local 3,300,000.00 2017-2023 Reabilitarea, extinderea prin mansardare și imobilului 
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222 Reabilitarea şi punerea în valoare a 
Termelor Romane

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

4,000,000.00 2017-2023

Lucrări de : -Restaurare, consolidarea, protecţie şi conservare; - Restaurarea şi remodelarea 
plasticii faţadelor;
- Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de 
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
- Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil.Activități de 
marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în 
cadrul proiectului.

223 Consolidare și restaurare Cazino 
Constanța

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/CNI 39,229,000.00 2017-2023 Lucrări de restaurare și consolidare a Cazinoului Constanța 

224 Reabilitarea și restaurarea 
Muzeului de Artă Populară

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

13,600,000.00 2017-2023
Lucrări de : -Restaurare, consolidarea, protecţie şi conservare;Activități de marketing și 
promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul 
proiectului.

225 Creșterea atractivității turistice a 
stațiunii Mamaia

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

5,000,000.00 2017-2023

- Dezvoltarea infrastructurii pentru turism (infrastructură rutieră, rețele de captare și 
transport,  modernizare și creare baze de tratament)
- Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
- Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
- Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice
- Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.
Acest proiect poate fi implementat în etape, prin intermediul unor intervenții sau 
subproiecte.

226 Mamaia Teleschi UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

6,913,336.00 2017-2023 - Realizarea unei instalaţii de agrement nautic pe lacul Siutghiol

227 Mamaia Port UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

39,865,000.00 2017-2023 -Amenajarea unei pasarele si  a unui port de agrement/debarcader de dimensiuni mici în 
stațiunea Mamaia

228 Telegondola II UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

12,000,000.00 2017-2023 Extinderea instalației de transport și agrement pe cablu,  tronsonul Cazino-Mamaia Nord
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229 Imaginarius UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

10,000,000.00 2017-2023
Reabilitarea Teatrului de Vară Mamaia și transformarea acestuia într-un centru de 
agrement destinat în special copiiilor și tinerilor, în scopul creșterii atractivității turisitce a 
stațiunii. Lucrări de reabilitare, construcții, dotări și amenajări specifice.

230 Diamant Port UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

20,000,000.00 2017-2023 Amenajarea unui miniport de agrement în zona Cazinoului Constanța. Lucrări de 
construcție, amenajări specifice, facilități de acostare și dotări.

231 Marina Nord UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

20,000,000.00 2017-2023
Amenajarea unui miniport de agrement în municipiul Constanța, zona Pescărie - 
proximitatea stațiunii Mamaia. Lucrări de construcție, amenajări specifice, facilități de 
acostare și dotări.

232 Black Sea Esplanade UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

100,000,000.00 2017-2023
Amenajarea accesului la plajă pe porțiunea Constanța-Mamaia-Năvodari prin realizarea 
unei promenade destinate exclusiv deplasării pietonale și a bicicletelor. Lucrări de 
costrucții, iluminat public, mobilier urban. Alte facilități și dotări specifice.

233 Centrul social „Sfântul Nectarie” 
municipiul Constanța

UAT Mun. 
Constanța/ONG-

uri active în 
domeniul social

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

7,700,000.00 2017-2023

Dezvoltarea infrastructurii sociale prin inființarea unui centru social de zi pentru persoane 
cu disabilitati. Lucrări de construcție și reabilitare. Dotări și amenajări specifice.

234 Centrul RESPIRO pentru copii și 
adoloescenți Constanța

UAT Mun. 
Constanța/ONG-

uri active în 
domeniul social

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

5,000,000.00 2017-2023

Reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 
componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, 
centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
Construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, 
locuinţe protejate etc.

235 Centrul RESPIRO pentru persoane 
cu dizabilități Constanța

UAT Mun. 
Constanța/ONG-

uri active în 
domeniul social

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

5,000,000.00 2017-2023

Reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 
componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, 
centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
Construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, 
locuinţe protejate etc.
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236 Centrul RESPIRO pentru persoane 
vârstnice Constanța

UAT Mun. 
Constanța/ONG-

uri active în 
domeniul social

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

5,000,000.00 2017-2023

Reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 
componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, 
centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
Construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, 
locuinţe protejate etc.

237 Centrul de consiliere psiho-socială

UAT Mun. 
Constanța/ONG-

uri active în 
domeniul social

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

4,300,000.00 2017-2023

Reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 
componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, 
centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
Construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, 
locuinţe protejate etc.

238 Cantină socială și adăpost de 
noapte

UAT Mun. 
Constanța/ONG-

uri active în 
domeniul social

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

8,500,000.00 2017-2023

Reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 
componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, 
centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
Construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, 
locuinţe protejate etc.

239 S.O.S. – Serviciu de ospitalitate 
socială 

UAT Mun. 
Constanța/ONG-

uri active în 
domeniul social

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget 
Local/Surse 

private

8,000,000.00 2017-2023

Reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 
componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, 
centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
Construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, 
locuinţe protejate etc.

240 Grup de acțiune locală „Acasă” UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 
Buget Local

11,000,000.00 2017-2023

Constituirea unui grup de acțiune locală reprezentativ pentru abordarea problematicii 
specifice grupurilor vulnerabile și comunităților marginalizate din zona Palas-Medeea din 
municipiul Constanta  și generarea în acest context a unui parteneriat concret și aplicat în 
domeniul integrării acestor categorii sociale defavorizate.  În acest cadru vor fi identificate, 
promovate și implementate următoarele tipuri de măsuri: • investiţii în infrastructura de 
locuire

241
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Școlii cu clasele 1-8 nr. 4 
Constanța

UAT Mun. 
Constanța

 Buget de Stat/ 
Buget Local 9,900,000.00 201'6-2018 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale

242 Reabilitare Scoala gimnaziala nr. 
14 Palazu Mare

UAT Mun. 
Constanța

 Buget de Stat/ 
Buget Local 4,500,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. 

Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

243 Reabilitare Școala Gimnazială nr. 
16 „Marian Ionescu Dobrogianu”

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
4,950,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii educaţionale

244 Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Școlii nr. 3 Constanța

UAT Mun. 
Constanța

 Buget de Stat/ 
Buget Local 4,950,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii educaţionale
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245 Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Școlii nr. 10 Constanța

UAT Mun. 
Constanța

 Buget de Stat/ 
Buget Local 4,950,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii educaţionale

246 Construirea unei grădinițe în 
cartierul rezidențial Baba Novac

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,500,000.00 2017-2023 Lucrări de constructii. Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

247 Reabilitare Școala Gimnazială nr. 7 
„Remus Opreanu” Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
7,000,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. 

Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

248 Reabilitare Școala Gimnazială nr. 
40 „Aurel Vlaicu” Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
4,000,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. 

Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

249 Construire creșă în cartierul Palazu 
Mare, municipiul Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,500,000.00 2017-2023 Construirea unei creșe în cartierul Palazu Mare din municipiul Constanța. Lucrări de 

constructii. Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

250 Construire grădiniță în cartierul 
Palazu Mare, municipiul Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,500,000.00 2017-2023 Construirea unei grădinițe în cartierul Palazu Mare din municipiul Constanța. Lucrări de 

constructii. Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

251
Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit nr.42, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,600,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.

252
Reabiltarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit nr.2, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
1,900,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.

253
Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit nr.6, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,300,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.

254
Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit nr.10, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.

255
Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit nr.57, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,200,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.
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256
Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit „AMICII”, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
4,700,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.

257
  Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit „AZUR”, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,500,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.

258

 Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit „Casuta de turta dulce”, 
Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
1,600,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.

259

Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit „DUMBRAVA 
MINUNATA”, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,400,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.

260
Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit „MUGUREL”, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,900,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.

261
Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Gradinitei cu program 
prelungit „NOROCEL”, Constanta

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
1,700,000.00 2017-2023

Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii institutiei de inavatamant  pentru asigurarea 
facilităţilor necesare desfăşurarii actului educaţional si a activităților educative în condiții 
moderne și europene.

262
Creșterea eficienței energetice a 
clădirii Liceului Teoretic George 
Călinescu

UAT Mun. 
Constanța

Buget de 
Stat/Buget Local 6,200,000.00 2017-2023

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

263 Capital Uman Calificat UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 
Buget Local

2,000,000.00 2017-2023 Cursuri de formare profesională. Dezvoltarea competențelor profesionale și facilitarea 
accesului pe piața forței de muncă.

264 Better cooperation for Black Sea 
coast promotion

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 
Buget Local

1,200,000.00 2017-2023 Proiect de cooperare în vederea promovării litoralului Mării Negre

265
Better cooperation between 
institutions that promote folk 
traditions

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 
Buget Local

1,200,000.00 2017-2023 Proiect de cooperare în vederea promovării folclorului și tradițiilor în Regiunea Mării 
Negre
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266 Better conditions for talented 
children

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 
Buget Local

1,200,000.00 2017-2023 Proiect de cooperare  în Regiunea Mării Negre

267 P.O.D. UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 
Buget Local

2,000,000.00 2017-2023 Proiect de cooperare transfronalieră în vederea dezvoltării capacității administrative a 
autorităților publice din Regiunea Constanța - Dobrich

268
Joint Romanian-Bulgarian Cultural 
and Historical Heritage - Miniature 
Park

UAT Mun. 
Constanța în 
parteneriat cu 

EICT EUREKA

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 
Buget Local

6,750,000.00 2017-2023

Realizarea unui parc de agrement cu miniaturi în Parcul Tăbăcărie, ce are caobiectiv 
principal îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural și istoric cu un efect 
puternic în sectorul turistic transfrontalier, fiind singurul parc tematic de acest din regunea 
transfrontalieră

269 Comunități marginalizate - 
probleme comune și soluții comune

Parteneriat UAT 
Municipiul 
Constanța/ 
Regiunea 
Dobrich

Fonduri europene 3,000,000.00 2017-2023 Proiect de cooperare transfrontalieră în domeniul combaterii marginalizării sociale

270 Comunități marginalizate - 
probleme comune și soluții comune

Parteneriat UAT 
Municipiul 
Constanța/ 
Regiunea 
Dobrich

Fonduri europene 3,000,000.00 2017-2023 Proiect de cooperare transfrontalieră în domeniul combaterii marginalizării sociale

271 Forumul comunității locale UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

1,000,000.00 2017-2023 Proiect de încurajare a participării civice și implicare a cetățenilor în viața comunității 
locale.

272 Strategie de Dezvoltare Locala 
Acasa

UAT Mun. 
Constanța in 

parteneriat ADI 
ZMC

Fonduri europene 101,422.00 2017-2023

Elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii 
din cartierele CET-Medeea-Palas pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de 
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma). 
Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in municipiul Constanta-Cartierele 
Cet-Medeea Palas
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273 Măsuri integrate pentru o viață mai 
bună

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

2,606,144.00 2017-2023

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitatea marginalizată studiată în care există populație aparținând minorității rome, 
prin sprijinirea integrării socio-economice a 600 de persoane din comunitatea 
marginalizată rezidentă în zona de intervenție ce înglobează și campusul social "Henri 
Coandă", utilizând măsuri integrate de îmbunătățire a nivelului de educație în rândul 
preșcolarilor și elevilor romi și neromi, de stimulare a capacității de inserție profesională a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor care intenționează să demareze o 
activitate pe cont propriu, precum și de creștere a accesului la servicii sociale și de asistență 
medicală de înaltă calitate. 

274 Cursuri de combatere a corupției în 
administrația locală

UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

1,000,000.00 2017-2023 Cursuri de combatere a corupției în administrația locală

275 Primăria Constanța – la un click 
distanță față de cetățean

UAT Mun. 
Constanţa

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

5,040,000.00 2017-2023 Promovarea utilizării tehnologiei informației în relația autorităților publice cu cetățenii

276 Șanse pentru toți 

UAT Mun. 
Constanța 

parteneriat cu 
ONG-uri

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

2.500.000,00 2017-2023 Activități/intervenții specifice Programului Operațional Capital Uman

277 Solidaritate socială

UAT Mun. 
Constanța 

parteneriat cu 
ONG-uri

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

2,500,000.00 2017-2023 Activități/intervenții specifice Programului Operațional Capital Uman

278 O nouă șansă – Comunitatea te 
ajută!

UAT Mun. 
Constanța 

parteneriat cu 
ONG-uri

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

2,500,000.00 2017-2023 Activități/intervenții specifice Programului Operațional Capital Uman

279

„Alături de tine!” Bază de date și 
consiliere asistați social, cursuri 
asistenți sociali și funcționari 
publici. 

UAT Mun. 
Constanța+Direc

tia General de 
Asistență 
Socială

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

2.500.000,00 2017-2023 Activități/intervenții specifice Programului Operațional Capital Uman

280 Oameni pentru oameni UAT Mun. 
Constanța

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

2.500.000,00 2017-2023 Activități/intervenții specifice Programului Operațional Capital Uman

281
Reabilitarea sistemului de 
distribuție a energiei termice în 
municipiul Constanța

UAT Mun. 
Constanța

Buget de Stat/ 
Buget Local 200,000,000.00 2017-2023

Reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemului central de distribuției energiei termice în 
municipiul Constanța. Proiectul se poate implementa în etape prin intemediul unor 
intervenții/subproiecte
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282 Grup local de acțiune Dobrogea 
Nord

Parteneriat UAT 
Mun.Constanța - 

Asociația 
Dobrogea Nord

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
9,000,000.00 2017-2023

Constituirea unui grup de acțiune locală reprezentativ pentru abordarea problematicii de 
pescuit si afaceri maritime conform POPAM. Elaborarea unei strategii dedicate acestui 
domeniu si implementarea acesteia prin intermediul GAL-ului constituit. Tipuri de 
interventii: piata de peste, dezvoltarea zonelor de acorstare si agrment, masuri de protectie 
a mediului, activitati si campanii de promovare a sectorului.

283 Grup local de acțiune Dobrogea 
Nord

Parteneriat UAT 
Mun.Constanța - 

Asociația 
Dobrogea Nord

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
9,000,000.00 2017-2023

Constituirea unui grup de acțiune locală reprezentativ pentru abordarea problematicii de 
pescuit si afaceri maritime conform POPAM. Elaborarea unei strategii dedicate acestui 
domeniu si implementarea acesteia prin intermediul GAL-ului constituit. Tipuri de 
interventii: piata de peste, dezvoltarea zonelor de acorstare si agrment, masuri de protectie 
a mediului, activitati si campanii de promovare a sectorului.

284 Stadionul „Farul” UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 80,000,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

285 Stadionul de rugby UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 40,000,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

286 Baie populară UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 1,900,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

287 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare Unirii

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 2,800,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

288 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare Grivița

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 2,800,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

289 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare Tic-Tac

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 1,100,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

290 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare Tomis III

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 2,200,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

291 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare Tomis Nord

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 1,500,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

292 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare I. L. Caragiale

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 1,100,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

293 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare Pescăruș

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 1,100,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

294 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare Autogara Sud

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 1,100,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

295 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare Brotăcei

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 1,400,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

296 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare Abator

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 1,400,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 
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297 Reabilitarea și modernizarea pieței 
agroalimentare Km 4-5

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 1,250,000.00 2017-2023 Lucrări de reabilitare și construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. 

298 Sală Polivalentă UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 100,000,000.00 2017-2023 Construire și dotare sală dedicată activităților sportive, de divertisment și afaceri

299 Centru Național Multicultural 
Dobrogea

UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 12,000,000.00 2017-2023 Lucrări de construcții/reabilitare. Facilități, echipamente și dotări specifice.

300 Patinoar UAT Mun. 
Constanţa

Buget de 
Stat/Buget Local 12,500,000.00 2017-2023 Lucrări de construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. Amenajări exterioare și 

căi de acces.
TOTAL: 3,303,590,237.32
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