
NR. CRT. TITLU PROIECT BENEFICIAR
SURSA 

FINANȚARE

VALOARE 
ESTIMATIVĂ 

(LEI)

PERIOADA 
IMPLEMENTARE

SCURTĂ DESCRIERE/ INTERVENȚII

1
Creșterea eficienței energetice a 
ansamblului de locuințe sociale 
Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene 

/Buget de Stat/ 
Buget Local

6.500.000,00 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.

2
Creșterea eficienței energetice a 
clădirii Grădinița nr. 3 Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene 

/Buget de Stat/ 
Buget Local

2.122.171,47 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 
clădirii Creșa nr. 20 

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene 

/Buget de Stat/ 
Buget Local

1.320.690,68 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 
clădirii cămin nr. 1  Liceu 
Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene 

/Buget de Stat/ 
Buget Local

5.739.982,02 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 
clădirii cămin nou Liceu Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene 

/Buget de Stat/ 
Buget Local

5.743.287,69 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 Tehnologic „Lazăr 
Edeleanu” Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene 

/Buget de Stat/ 
Buget Local

7.865.468,63 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 
Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene 

/Buget de Stat/ 
Buget Local

14.500.000,00 2017-2023

Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a unor clădiri aflate în patrimoniul UAT Orașul 
Năvodari, în care își desfășoară activitatea Primăria, precum și o serie de  structuri aflate în subordinea 
Consiliului Local al Orașului Năvodari. 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 
clădirii Primăria Orașului 
Năvodari 

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene 

/Buget de Stat/ 
Buget Local

1.207.350,32 2017-2023

Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a clădirii Primăria Orașului Năvodari. 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

ORAȘUL NĂVODARI



9
Creșterea eficienței energetice a 
clădirii Fost sediu administrativ – 
Clădirea nr. 29 

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene 

/Buget de Stat/ 
Buget Local

1.208.165,43 2017-2023

Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a clădirii Primăria Orașului Năvodari. 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 prin 
modernizarea și extinderea 
iluminatului public în orașul 
Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene 

/Buget de Stat/ 
Buget Local

30.000.000,00 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.)

11
Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale din Orașul 
Năvodari

UAT Orașul Năvodari

Fonduri europene / 
Buget de 

Stat/Buget 
Local/Alte surse

18.000.000,00 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) 

12
Îmbunătățirea mobilității în orașul 
Năvodari

UAT Orașul Năvodari

Fonduri europene /
IFI’s/

Buget de Stat/ 
Buget Local

30.000.000,00 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.

13
Accesibilizarea stațiunii Năvodari 
și a platformei industriale Midia-
Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene/ 

Buget Local/ 
Buget de Stat

15.000.000,00 2017-2023 Modernizare, lărgirea tramei stradale la 4 benzi, amenajare trotuare și piste bicicliști

14 Park & ride stațiunea Năvodari UAT Orașul Năvodari
Buget 

local/Fonduri 
europene

15.000.000,00 2017-2023

Amenajarea unei facilități de tip park & ride în stațiunea Năvodari, zona Taberei școlare. Dezvoltarea 
facilităților de stocare autovehicule si integrarea funcțională a acestora cu rețeaua pietonală, VELO si de 
transport in comun existenta in orașul Năvodari. 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 facilităților pietonale, VELO și de transport in 
comun existente în stațiune.

15 Accesibilizarea zonei Mamaia Sat UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene/ 

Buget Local/ 
Buget de Stat

19.000.000,00 2017-2023

Construire pod peste canalul Midia-Năvodari între bulevardul Năvodari și zona Mamaia Sat. 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.

16
Sistem video pentru creșterea 
siguranței traficului în orașul 
Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene  

/Buget de Stat/ 
Buget Local

5.000.000,00 2017-2023 Extinderea sistemului de monitorizare video de tip CCTV 

17

Îmbunătățirea mediului urban în 
orașul Năvodari prin amenajarea 
de parcuri, scuaruri publice și 
spații verzi

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene  

/Buget de Stat/ 
Buget Local

6.000.000,00 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

18
Spații verzi și zonă de recreere în 
orașul Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Buget de Stat/ 
Buget Local

4.000.000,00 2017-2023
Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de promenadă. 
Mobilier urban și facilități de recreere. Instalații de irigat.

19
Spații verzi și de facilități de 
recreere în zona CP Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fondul de 

Mediu/Buget 
Local

1.078.466,00 2017-2023
Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de promenadă. 
Mobilier urban și facilități de recreere. Instalații de irigat.

20

Îmbunătățirea mediului urban prin 
amenajarea de parcuri, scuaruri 
publice și spații verzi în orașul 
Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene  

/Buget de Stat/ 
Buget Local

17.771.432,59 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. Acest proiect poate fi realizat în etape, în cadrul unor intervenții/subproiecte.



21 Velo Park în orașul Năvodari UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene  

/Buget de Stat/ 
Buget Local

1.100.000,00 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

22
Realizare parc pentru expoziție 
permanentă de machete și 
miniaturi în aer liber

UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene / 
Buget de Stat/ 
Buget Local

22.000.000 2017-2023 Realizarea unui parc de miniaturi. Reabilitarea infrastructuriii aferente

23 Centrul balnear Năvodari UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene / 
Buget de Stat/ 
Buget Local

33.000.000 2017-2023 Construirea unui centru balnear în stațiunea Năvodari

24 Centrul socio-medical Năvodari UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
22.000.000,00 2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

25 Centrul social Năvodari UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
22.000.000,00 2017-2023 Lucrări de constructii. Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

26 Grup de acțiune locală „Năvodari” UAT Orașul Năvodari
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 Năvodari 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.

27
Extindere și amenajare Școala Nr. 
3 Năvodari

UAT Orașul Năvodari

Fonduri europene / 
Buget de Stat/ 

Buget Local/Alte 
fonduri

19.709.706,05 2017-2023
Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. Dotări și 
amenajări specifice destinației sale. 

28
Modernizarea și dotarea Liceului 
Tehnologic „Lazăr Edeleanu” 
Năvodari

UAT Orașul Năvodari

Fonduri europene / 
Buget de Stat/ 

Buget Local/Alte 
fonduri

7.000.000,00 2017-2023
Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. Dotări și 
amenajări specifice destinației sale. 



29 Casa de Cultură Năvodari UAT Orașul Năvodari
Fonduri europene/ 

Buget de Stat/ 
Buget Local

12.500.000,00 2017-2023
Lucrări de reabilitare și constructii. Dotări și amenajări specifice destinației sale. Restructurare clădire, 
mărirea spațiului la 300 de locuri - extindere etaj superior, amenajare sediu admistrativ.

30

Rețele de alimentare cu apă, stații 
de pompare și rețele de canalizare 
menajeră și/sau pluvială în zona 
litorală a orașului Năvodari

UAT Orașul Năvodari
Buget de Stat/ 
Buget Local

66.465.300,00 2017-2023
Reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă, stații de pompare și rețele de 
canalizarea menajeră și/sau pluvialp în zona litorală a prașului Năvodari. Proiecul se poate implementa 
în etape prin intemediul unor intervenții/subproiecte

TOTAL 411.332.020,88


