
Ovidiu

NR. 
CRT. TITLU PROIECT BENEFICIAR SURSA 

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

1
Creșterea eficienței energetice  a 
clădirilor de învățământ preșcolar 
din orașul Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

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.

2
Creșterea eficienței energetice  a 
clădirilor de învățământ școlar din 
orașul Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
3,700,000.00 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 
clădiri publice din Orașul Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

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 Ovidiu, în care își desfășoară activitatea Primăria, precum și o serie de  structuri 
aflate în subordinea Consiliului Local al Orașului Ovidiu. 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 interven ții destinate 
creșterii eficienței energetice și/sau necesare atingerii acestui obiectiv.

4

Creșterea eficienței energetice prin 
modernizarea și extinderea 
iluminatului public în orașul 
Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
7,400,000.00 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 instala țiilor 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.)

5

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

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de Stat/Alte 
fonduri/PNDL

511,000.00 2017-2023 - Extinderea  sistemului de iluminat public

6 Reabilitare si eficientizare sistem 
iluminat stradal in orasul Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de Stat/Alte 
fonduri/PNDL

1,600,000.00 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 instala țiilor 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.)

7
Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale din Orașul 
Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene 
/ Buget de 
Stat/Buget 

Local/Alte surse

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

8 Îmbunătățirea mobilității în orașul 
Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget de Stat/ 
Buget Local

22,500,000.00 2017-2023

Reabilitarea/ extinderea/ crearea facilită ților 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 funcțional ă. Reabilitarea 
căilor rutiere de rulare, în principal care deservesc transportul în comun. 
Construirea/reabilitarea/ reamenajarea stațiilor care deservesc serviciile de  transport în 
comun. (Str. Albatros. sat Poiana, drum comunal, creare trotuare Ovidiu Sud; asfaltare, 
trotuare si piste biciclisti Cartierul Tineretului; asfaltare cartier Sat Vacanta)

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

ORAȘUL OVIDIU
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9 Reabilitarea străzilor din satul 
Culmea

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene 
/

Buget de Stat/ 
Buget Local

5,000,000.00 2017-2023 Modernizarea căilor de acces din orașul Ovidiu, satul Culmea

10
Reabilitare si modernizare strazi in 
localitatea Poiana,orasul 
Ovidiu,judet Constanta

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de Stat/Alte 
fonduri/PNDL

5,500,000.00 2017-2023

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

11
Amenajare trama stradala zona Sat 
Vacanta,Oras Ovidiu,judet 
Constanta

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de Stat/Alte 
fonduri/PNDL

2,861,000.00 2017-2023 Dezvoltarea infrastructurii existente in cartierul Sat Vacanta – orasul Ovidiu. 

12

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

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de Stat/Alte 
fonduri/PNDL

772,000.00 2017-2023 Reabilitarea si modernizarea tronsonului de trama stradala pentru imbunatatirea 
infrastructurii existente in zona imediat limitrofa Cartierului rezidential Ovidiu Sud. 

13
Modernizare strada Plopilor prin 
turnare imbracaminte asfaltica si 
amenajare maluri curs ape pluviale

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de Stat/Alte 
fonduri/PNDL

688,000.00 2017-2023 Reabilitarea si modernizarea tronsonului de trama stradala pentru imbunatatirea 
infrastructurii existente in zona strada Plopilor, orasul Ovidiu. 

14 Amenajare trama stradala Cartier 
Tineretului,orasul Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de Stat/Alte 
fonduri/PNDL

5,113,000.00 2017-2023 Reabilitarea si modernizarea tronsonului de trama stradala pentru imbunatatirea 
infrastructurii existente in zona Cartier Tineretului, orasul Ovidiu. 

15
Accesibilizarea Lacului Siutghiol 
în zona orașului Ovidiu și a 
comunei Lumina

UAT Orașul 
Ovidiu în 

parteneriat cu 
UAT Comuna 

Lumina 

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget de Stat/ 
Buget Local

25,000,000.00 2017-2023
Crearea/reabilitarea/ extinderea căii rutiere de rulare. Crearea/ reabilitarea/ extinderea 
facilităților pietonale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilit ăți. Crearea de piste pentru 
bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională.

16

Construire drumuri pentru 
asigurarea accesului public la 
exploataţiile agricole în oraşul 
Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 

Buget Local/Alte 
fonduri

4,650,000.00 2017-2023 Lucrări de infrastructură specifică îmbunătățirii accesibilizării la nivelul exploatațiilor 
agricole din Ovidiu

17 Amenajare pasarela pietonala pe 
malul lacului Siutghiol

UAT Orașul 
Ovidiu

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

3,800,000.00 2017-2023 Valorificarea lacului Siutghiol - Cresterea accesibilitatii catre insula Ovidiu
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18
Amenajare pasarelă pietonală între 
orașul Ovidiu- Insula Ovidiu - 
Mamaia

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
IFI’s/ Buget de 

Stat/ Buget Local
4,000,000.00 2017-2023 Creșterea accesibilității între orașul Ovidiu, Insula Ovidiu și stațiunea Mamaia

19
Calea ferată Midia Măvodari - 
Lumina- Ovidiu - Constanța 
(transport în comun)

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
IFI’s/ Buget de 

Stat/ Buget Local
9,450,000.00 2017-2023 Înființarea unei linii de transport în comun Midia Năvodari - Lumina- Ovidiu - Constanța

20 Zonă de relaxare și agrement în 
orașul Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene  
/Buget de Stat/ 

Buget Local
6,500,000.00 2017-2023

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

21 Îmbunătățirea mediului urban în 
zona periferică a orașului Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
4,500,000.00 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

22
Dezvoltarea unor mici ateliere 
meșteșugărești tradiționale în 
orașul Ovidiu

UAT Orașul  
Ovidiu

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
1,500,000.00 2017-2023 Înființarea unui program de susținere a micilor meșteșugari în promovarea produselor 

proprii, conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone

23 Construirea a două piețe agro-
alimentare în orașul Ovidiu

UAT Orașul  
Ovidiu

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
3,600,000.00 2017-2023 Înființarea unui program de susținere a micilor meșteșugari în promovarea produselor 

proprii, conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone

24 Amenajarea de terenuri de sport în 
orașul Ovidiu

UAT Orașul  
Ovidiu

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local/ Alte 
fonduri/CNI

2,800,000.00 2017-2023 Îmbunătățirea condițiilor pentru copii. Amenajare terenuri fotbal, tenis, etc. în orașul 
Ovidiu

25 Velo Park în orașul Ovidiu UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 

Buget Local/Alte 
fonduri

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

26 Parc industrial Ovidiu-Galeșu UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene 
/ Buget Local/ 

Buget de Stat/Alte 
fonduri

8,800,000.00 2017-2023

Reconversia unui teren neutilizat prin crearea unui parc industrial. Asigurarea utilită ților: 
alimentare cu apă, energie electrică, gaze. Amenajarea/construirea facilită ților de producție 
aferente. Amenajarea accesului. Crearea amenajamentului instituțional de funcționare a 
parcului industrial.
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27 Ecologizarea vechii gropi de gunoi 
a orașului Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 

Buget Local/Alte 
fonduri

6,700,000.00 2017-2023 Lucrări specifice de ecologizare și de depoluare a solului.

28 Reecologizarea și revonversia 
Centralei Termice Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 
Buget Local

6,800,000.00 2017-2023 Lucrări specifice de ecologizare și de depoluare a solului.

29

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

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene  
/Buget de Stat/ 

Buget Local
14,300,000.00 2017-2023 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului 

cultural și a identității culturale.

30 Creșterea atractivității economice a 
insulei Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene 
(POPAM)/

IFI’s/
Buget de Stat/ 
Buget Local

7,000,000.00 2017-2023 Îmbunătățirea accesibilității insulei Ovidiu prin realizarea de facilități de tipul: debarcader, 
ponton de acostare, pasarelă.

31 Centru socio-medical Ovidiu UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
4,500,000.00 2017-2023 Construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea /dotarea centrelor comunitare integrate 

medicale 

32 Centru social multifuncțional 
Ovidiu

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
4,500,000.00 2017-2023 Centru multifuncțional  accesibil tuturor persoanele varstnice, tinere și copiii, indiferent  de 

naționalitate, sex, rasa, religie, care doresc să beneficieze  de serviciile oferite de centru.
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33 Construirea și dotarea unui centru 
de zi pentru bătrâni

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
4,700,000.00 2017-2023 Creșterea nivelului de trai în rândul bătrânilor orașului Ovidiu.Lucrări de constructii. Dotări 

și amenajări specifice destinației sale. 

34 Satul Culmea - regenerare UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene  
/Buget de Stat/ 

Buget Local/ Alte 
fonduri

3,200,000.00 2017-2023 Lucrări de construcții, reabilitare și amenajare edilitară

35 „Împreună pentru viitor! Uat Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene  
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
15,200,000.00 2017-2023 Dezvoltare locală integrată a zonei marginalizate din orașul Ovidiu

36

Lucrări de construire-extindere 
corp liceul tehnologic și reabilitare 
sala de sport - Liceul Tehnologic 
„Ion Podaru”

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 

Buget Local/Alte 
fonduri

3,356,000.00 2017-2023
Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. 
Dotări și amenajări specifice destinației sale. Extindere, reabilitate și modernizare corp 
liceu tehnologic. Reabilitare sala sport.

37

Extinderea prin lucrari de 
mansardare pentru  Școala 
Generală nr. 2 din orasul Ovidiu, 
jud. Constanta 

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget de 

Stat/Buget 
Local/Alte 

fonduri

1,360,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. 
Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

38
Construire școala și grădinița în 
localitatea Poiana, orașul 
Ovidiu,jud. Constanța

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget de 

Stat/Buget 
Local/Alte 

fonduri

1,300,000.00 2017-2023
Constructie imobil nou cu functionalitate de școală și grădiniță in localitatea Poiana, iar pe 
suprafata terenului aferent se vor  amenaja  un spatiu de recreere pentru elevi , un  teren de 
fotbal zona de acces auto si zona pietonala

39
Construire grădinița „Licurici” cu 
program prelungit și centru after-
school

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget de 

Stat/Buget de 
Local/Alte 

fonduri

4,000,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. 
Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

40

Lucrari de construire, extindere cu 
un corp nou P+1 e, reamenajare 
corp existent parter, la gradinita 
"Zig-Zag" si schimbare destinatie 
punct termic in sala polifunctionala

UAT Orașul 
Ovidiu

Fonduri europene/ 
Buget de Stat/ 

Buget Local//Alte 
fonduri

3,000,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. 
Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

41 Canopeea urbană

Parteneriat UAT 
Orașul Ovidiu, 
UAT Orașul 

Murfatlar, ADI 
ZMC, regiunea 

Dobrich

Fonduri 
europene/Buget 
de Stat/ Buget 

Local

5,000,000.00 2017-2023 Proiect de cooperare transfrontalieră în domeniul regenerării urbane 

TOTAL= 226,961,000.00
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