
Eforie

NR. 
CRT. TITLU PROIECT BENEFICIAR SURSA 

FINANȚARE VALOARE ESTIMATIVĂ (LEI) PERIOADA 
IMPLEMENTARE SCURTĂ DESCRIERE/ INTERVENȚII

1 Creșterea eficienței energetice a 
Centrului Medical Eforie Nord

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 

Buget 
Județean/Alte 

surse

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.

2 Creșterea eficienței energetice a 
Casei de Cultură din Orașul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 

Buget Local/Alte 
surse

1,350,000.00 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 
sălii de sport din orașul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 

Buget Local/Alte 
surse

975,000.00 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 enegetice a 
grădiniței cu orar scurt Eforie Sud 

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
1.450.000,00 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 
clădirilor de învățământ școlar din 
orașul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
4.500.000,00 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.

6
Creșterea eficienței energetice a 
Liceului Teoretic Carmen Sylva, 
Eforie Sud

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
915.072,00 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.

7
Creșterea eficienței energetice a 
unor clădiri publice cu funcțiuni 
administrative din Orașul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget 
Județean/Alte 

surse

700,000.00 2017-2023

Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a unor clădiri aflate în patrimoniul UAT 
Orașul Eforie, în care își desfășoară activitatea Primăria, precum și o serie de  structuri 
aflate în subordinea Consiliului Local al Orașului Eforie (Poliția locală, Efopubliserv,  
etc.). 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 
sediul S.C. EFO URBAN 

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 
Buget Local / 

Alte surse  

500,000.00 2017-2023

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

9
Creșterea eficienței energetice prin 
modernizarea și extinderea 
iluminatului public în orașul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
7,500,000.00 2017-2023

- Înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor 
lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului 
corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc. 
- Instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; - Extinderea  sistemului de 
iluminat public; - Utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.)
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ORAȘUL EFORIE
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10
Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale din Orașul 
Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de 
Stat/Buget 

Local/Alte surse

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 (înlocuirea lifturilor, montarea echipamentelor de măsurare 
individuală a consumului de energie termică, rebranșarea blocurilor de locuințe la sistemul 
termic centralizat) 

11 Îmbunătățirea mobilității în orașul 
Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget de Stat/ 
Buget Local

22,500,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea/ crearea facilităților pietonale (trotuare și culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și integrarea acestora într-o rețea funcțională. 
Crearea de stații de bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională. Reabilitarea 
căilor rutiere de rulare, în principal care deservesc transportul în comun. 
Construirea/reabilitarea/ reamenajarea stațiilor care deservesc serviciile de  transport în 
comun.

12 Accesibilizarea zonei turistice 
Eforie-Techirghiol

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget de Stat/ 
Buget Local

330.525.000,00 2017-2023
Crearea/ reabilitarea/ extinderea căii rutiere de rulare. Crearea facilităților pietonale 
(trotuare și culoare de traversare), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de 
piste pentru bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională.

13 Îmbunătățirea mobilității între 
stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget de Stat/ 
Buget Local

3,800,000.00 2017-2023

Crearea/reabilitarea/ extinderea căii rutiere de rulare. Crearea/ reabilitarea/ extinderea 
facilităților pietonale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Crearea de piste pentru 
bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională. Reorganizarea facilităților de 
stocare a autovehiculelor.

14
Îmbunătățirea mobilității în zona 
Plajei Belona și a portului turistic 
în stațiunea Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

2,490,000.00 2017-2023 Realizarea unei căi de rulare auto, trotuare ṣi artere de descărcare.

15 Park and ride în orașul Eforie UAT Orașul 
Eforie

Buget 
local/Fonduri 

europene
8,100,000.00 2017-2023

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

16 Acces rutier la Plaja Belona si 
portul turistic, orașul Eforie 

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 
Buget Local / 

Buget Județean 

2,200,000.00 2017-2023 Modernizarea căi de rutiere de rulare destinată accesului la Plaja Belona și portul turistic, 
inclusiv a facilităților pietonale aferente. Integrarea în rețeua rutieră locală.

17

Implementare sisteme si 
echipamente de transport cu emisie 
redusa de noxe si asigurarea 
infrastructurii aferenta acestora

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 
Buget Local / 

Buget Județean 

90,000,000.00 2017-2023

Ridicarea standardelor sistemului urban  de transport la nivel european în vederea realizarii 
unui sistem de transport durabil şi eficient care să conducă la o dezvoltare echilibrată a 
tuturor modurilor de transport în concordanţă cu cerinţele economice, sociale şi de mediu 
prin utilizarea mijloacelor de transport ecologice si a unor strategii de dezvoltare care sa 
asigure diminuarea impactului transportului în principal în ceea ce priveşte schimbarea 
climatică şi calitatea ambientală în mediul natural şi urban
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18 Sistem video pentru creșterea 
siguranței traficului în orașul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 
Buget de Stat

2,900,000.00 2017-2023 Extinderea / Realizarea unui sistem de monitorizare video de tip CCTV 

19 Reparații capitale și modernizare 
străzi și trotuare în orașul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 
Buget de Stat

63,827,110.00 2017-20203

Reabilitarea/ extinderea/ crearea facilităților pietonale (trotuare și culoare de traversare), 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și integrarea acestora într-o rețea funcțională. 
Crearea de stații de bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională. Reabilitarea 
căilor rutiere de rulare, în principal care deservesc transportul în comun. 
Construirea/reabilitarea/ reamenajarea stațiilor care deservesc serviciile de  transport în 
comun.

20 Îmbunătățirea mediului urban în 
orașul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
8,000,000.00 2017-2023

Lucrări de amenajare/ reamenajare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban și facilități de recreere. Instalații de irigat. Lucrări de 
ecologizare a terenurilor neutilizate

21 Spații verzi și zonă de recreere în 
orașul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
3,000,000.00 2017-2023 Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 

promenadă. Mobilier urban și facilități de recreere. Instalații de irigat.

22
Reconversia terenurilor degradate 
pentru folosul cetățenilor din orașul 
Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local/ Alte 
fonduri

22,500,000.00 2017-2023 Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de 
promenadă. Mobilier urban și facilități de recreere. Instalații de irigat.

23 Velo Park în orașul Eforie UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
1,110,000.00 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. reţea de comunicaţii/automatizare şi hotspot-uri internet
5. pergole şi mese de şah/table/alte activităţi
6. spaţiu de joacă pentru categoria de vârste 2-5 ani
7. toaletă publică ecologică cu autocurăţare

24 Creșterea atractivității turistice a 
stațiunii Eforie Nord

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
4,000,000.00 2017-2023

- Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare 
și transport, parcuri balneare, 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.
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25 Creșterea atractivității turistice a 
stațiunii Eforie Sud

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
4,000,000.00 2017-2023

- Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare 
și transport, parcuri balneare, 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.

26 Dezvoltare turistică Eforie Nord UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
3,800,000.00 2017-2023 Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mică pentru valorificarea atracțiilor turistice. 

Activități de marketing si promovare turistică.

27 Dezvoltare turistică Eforie Sud UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
3,300,000.00 2017-2023 Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mică pentru valorificarea atracțiilor turistice. 

Activități de marketing si promovare turistică.

28 Complex Balnear și de Recuperare 
Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local/ Alte 
fonduri

45,000,000.00 2017-2023 Construirea unui centru balnear în stațiunea Eforie

29

Reabilitarea și modernizarea 
infrastrucutrii de utilitate publică 
pentru valorificarea atracțiilor 
turistice în Orașul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local/ Alte 
fonduri

22,500,000.00 2017-2023 Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mică pentru valorificarea atracțiilor turistice. 
Activități de marketing si promovare turistică.

30
Modernizarea și reabilitarea 
infrastructurii conexe de utilitate 
publică în stațiunea Eforie Sud

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local/ Alte 
fonduri

22,500,000.00 2017-2023 Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mică pentru valorificarea atracțiilor turistice. 
Activități de marketing si promovare turistică.

31 Modernizare / Extindere Port 
Turistic Eforie Nord

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri 
europene/Buget 

de stat/Buget 
local 

7,700,000.00 2017-2023 Lucrări de extindere și modernizare a portului turistic din stațiunea Eforie Nord. Dotări, 
echipamente și facilități specifice.

32
Amenajarea obiectivului turistic 
natural de utilitate publică – Lacul 
Belona, oraşul Eforie

UAT Orașul 
Eforie

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

22,500,000.00 2017-2023 Intervenții în amenajarea malurior, realizarea de debarcadere, asigurarea accesului, 
ecologizaresa și protecția mediului

33 Dezvoltarea infrastructurii de 
agrement în stațiunea Eforie

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 
Buget Local

18,900,000.00 2017-2023 Reabilitare și extindere Teatrul de vară Eforie Sud. Reabilitare și extindere Teatrul de vară 
Eforie Nord. 
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34 Centrul socio-medical Eforie UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
8,000,000.00 2017-2023 Lucrări de investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale 

35 Centrul social Eforie UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
8,000,000.00 2017-2023 Lucrări de constructii. Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

36 Grup de acțiune locală „Eforie” UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
5,000,000.00 2017-2023

Constituirea unui grup de acțiune locală reprezentativ pentru abordarea problematicii 
specifice grupurilor vulnerabile și comunităților marginalizate din orașul Eforie 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: • investiţiile în infrastructura de locuire -
construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
• investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –reabilitarea/modernizarea centrelor
comunitare integrate medico-socială;
• investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unităţi de 
învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:
o construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, 
comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
• crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv 
reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, 
zone pietonale și comerciale, etc.); 
• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială 
de inserţie.

37
Reabilitare, modernizare, echipare 
şi extindere a Şcolii Generale cu 
clasele I-VIII, Eforie Nord

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 

Buget de 
Statl/Alte fonduri

2,800,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. 
Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

38
Reabilitare, modernizare, echipare 
si extindere Grup Școlar „Carmen 
Sylva” Eforie Sud

UAT Orașul 
Eforie

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de 
Stat/Alte fonduri

2,547,058.21 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. 
Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

TOTAL = 430,999,168.21
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