IV. PORTOFOLIUL DE PROIECTE. PLANUL DE ACȚIUNE
IV.1. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE
LISTĂ PROIECTE STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A POLULUI NAȚIONAL DE
CREȘTERE - ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA
NR.
CRT.

1

TITLU PROIECT

Centru de transfer
tehnologic și Cluster IT
„Marea Neagră”

BENEFICIAR

UAT Mun.
Constanța

SURSA
FINANȚARE

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

VALOARE
ESTIMATIVĂ
(LEI)

8.000.000,00

PERIOADA
IMPLEMENTARE

SCURTĂ DESCRIERE/
INTERVENȚII

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 IMMurilor din sectorul IT.

185

2

Centrul de Informare și
Transfer Tehnologic
Constanța

CCINA
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget propriu

7.000.000,00

2017-2023

3

Extinderea activității
Centrului de Informare și
Transfer Tehnologic din
cadrul CCINA

CCINA
Constanța

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

6.750.000,00

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.
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.
Prin implementarea proiectului se
urmărește
promovarea
competitivității și creșterii în afaceri
prin
inovare
și
dezvoltare

186

tehnologică, prin sprijinirea IMMurilor din sectorul agroalimentar și
al construcțiilor, precum și a
întregului mediu de afaceri în ceea
ce
privește
sustenabilitatea
afacerilor, produselor/serviciilor și
proceselor,
prin
valorificarea
informațiilor din mediul academic.

4

Crearea si dotarea unui
incubator de afaceri
inovatoare pentru cadre
didactice, cercetători și
studenți (BLACK SEA
INNOCAMP)

Universitatea
„Ovidius
Constanța în
parteneriat

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

22.500.000,00

2017-2023

5

Crearea unei platforme
integrate de cercetare si
transfer tehnologic pentru
punerea in practica a
ideilor inovatoare din
domeniile de specializare
inteligenta
(CONSTTCENTER)

Universitatea
„Ovidius
Constanța în
parteneriat

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

22.500.000,00

2017-2023

Incubatorul va oferi o gama de
servicii, incluzând: comercializarea
tehnologiei încă din stadiile de
început,
accelerarea
ideilor
inovatoare de afaceri, incubarea si
finanțarea companiilor cu potențial
de creștere, consultanta si resurse in
diferite domenii necesare afacerilor.
O componenta importanta a BLACK
SEA INNO CAMP o va reprezenta
partea de generare, accelerare si
incubare a ideilor inovatoare
provenite din rândul cadrelor
didactice,
cercetătorilor
și
studenților.
Facilitarea si accelerarea transferului
tehnologic intre instituțiile de
cercetare din regiunea Dobrogea si
mediul
privat,
promovarea
colaborării intre instituțiile de
cercetare si industrie, susținerea
creșterii companiilor din regiunea
Dobrogea (inclusiv start-ups) prin
accesul la tehnologii de ultima ora și
îndeplinirea priorităților strategice
de dezvoltare de la nivelul regiunii.

187

6

Platformă integrată de
cercetare și transfer
tehnologic în domeniul
securității cibernetice
(CyberInnoHub)

7

Reabilitarea și
modernizarea Spitalului
Clinic Județean „Sf. Ap.
Andrei” Constanța (secții
interne și externe)

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

45.000.000,00

2017-2023

8

Reabilitarea și
modernizarea Palatului
Administrativ din

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/

22.500.000,00

2017-2023

Universitatea
„Ovidius
Constanța în
parteneriat

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

23.000.000,00

2017-2023

Misiunea platformei de transfer
tehnologic Cyber Innovation Hub va
fi să faciliteze inovarea în domeniul
securității
cibernetice
și
să
accelereze transferul tehnologic al
specialiștilor Universității Ovidius
din Constanţa (UOC) și cei ai
instituțiilor partenere către instituții
din mediul public și privat, în
vederea implementării strategiei de
dezvoltare
regională.
Impactul
preconizat va fi de consolidare a
procedurilor şi a tehnologiei utilizate
în protecţia datelor şi a sistemelor
informatice din regiunea de sud-est a
României,
afectând
pozitiv
partenerii regionali, dar şi pe cei din
întreaga zonă a Mării Negre și a
flancului sud-estic al NATO,
contribuind și la dezvoltarea
mecanismelor de informare și
conștientizare a societății în ceea ce
privește bunele practici de securitate
cibernetică.
Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare a Spitalului Clinic Județean
„Sf. Ap. Andrei” Constanța,
reprezentând inclusiv posibilitatea
susținerii de proiecte distincte în
cadrul diferitelor sectoare/secții
interne sau externe (de ex. Secția de
Psihiatrie, Pneumoftiziologie) ale
spitalului.
Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare a Palatului Administrativ.

188

Constanţa

9

Reabilitarea și
modernizarea Bibliotecii
Județene „Ioan N. Roman”
Constanța

Buget Local

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare a Bibliotecii Județene „Ioan
N. Roman” Constanța .

10

Reabilitarea și
modernizarea Centrului
Cultural Județean „Teodor
Burada”

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.700.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare a Centrului Cultural Județean
„Teodor Burada”.

11

Reabilitarea și
modernizarea Complexului
Muzeal de Științe ale
Naturii

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

22.500.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare a Complexului Muzeal de
Științe ale Naturii.

12

Reabilitarea și
modernizarea Centrului
Județean de Resurse și
Asistență Educațională

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare a Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională.

13

Reabilitarea și
modernizarea Teatrului de
copii și tineret „Căluțul de
mare” Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare a Teatrului de copii și tineret
„Căluțul de mare” Constanța.

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.

14

Creșterea eficienței
energetice a imobilului
Spitalul Municipal
Constanța

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

15.700.000,00

189

15

Creșterea eficienței
energetice a imobilului
Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie

16

Creșterea eficienței
energetice a imobilului
Teatrul de Stat Constanța

17

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

18

Creșterea eficienței
energetice a Cantinei de
Ajutor Social Palazu Mare

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

4.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

7.500.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

5.900.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

190

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

5.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

3.000.000,00

2017-2023

10.000.000,00

2017-2023

6.700.000,00

2017-2023

19

Creșterea eficienței
energetice a Cantinei de
Ajutor Social Constanța

20

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

21

Creșterea eficienței
energetice a Serviciului
Administrare Creșe
(inclusiv creșele)

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

22

Creșterea eficienței
energetice a Palatului
Copiiilor

Ministerul
Educației
Naționale

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

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.
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.
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.
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.

191

23

24

25

26

Creșterea eficienței
energetice a Centrului
Medical Eforie Nord

Creșterea eficienței
energetice a Casei de
Cultură din Orașul Eforie

Creșterea eficienței
energetice a sălii de sport
din orașul Eforie

Creșterea eficienței
energetice a Sălii de sport
școlare Murfatlar

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget
Județean/Alte
surse

1.000.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Eforie

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

1.350.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Eforie

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

975.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Județean/Alte
surse

800.000,00

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.
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.
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.
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.

192

27

28

Creșterea eficienței
energetice a Sălii de sport
Murfatlar

Creșterea eficienței
energetice a pieței centrale
agroalimentare Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

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

1.200.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Murfatlar

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

900.000,00

2017-2023

1.000.000,00

2017-2023

6.500.000,00

2017-2023

29

Creșterea eficienței
energetice a Căminului
Cultural Siminoc

UAT Orașul
Murfatlar

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

30

Creșterea eficienței
energetice a ansamblului
de locuințe sociale
Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

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.
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.
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.
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.

193

31

Creșterea eficienței
energetice a ansamblului
social din comuna Lumina

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3.000.000,00

2017-2023

32

Creșterea eficienței
energetice a Căminului
Cultural din comuna Valu
lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

2.000.000,00

2017-2023

33

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

34

Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Colegiul
Național „Mihai
Eminescu”

UAT Mun.
Constanța

2.900.000,00

2017-2023

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

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.
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.
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.
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

194

35

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

36

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

37

Creșterea eficienței
energetice a Colegiului
Tehnic „Pontica”

38

Creșterea eficienței
energetice a imobilului
Liceul Teoretic „Traian”

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

5.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

5.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

3.000.000,00

2017-2023

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.
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 .
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 .
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.

195

39

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Liceul Teoretic „Ovidius”
Constanța

40

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Liceul Teoretic „Decebal”
Constanța

41

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Liceul Comercial „Carol I”

42

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Liceul Tehnic „Tomis”

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

10.500.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

12.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

13.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

196

43

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

44

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Liceul Tehnologic „C. A.
Rosetti”

45

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

46

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Liceul Tehnologic „Virgil
Madgearu”

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

2.200.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

3.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

3.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

197

47

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Liceul Teoretic „Lucian
Blaga”

48

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

49

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

50

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.500.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.300.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

900.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

198

51

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

52

Creșterea eficienței
energetice a imobilului
Şcoala Gimnazială
Dimitrie Ştirbei Constanța

53

Creșterea eficienței
energetice a imobilului
Școala Gimnazială nr. 11
„Dr. Constantin
Angelescu”

54

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

3.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.350.000,00

2017-2023

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.
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.
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 .
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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55

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

56

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Școala Gimnazială nr. 8
Constanța

57

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

58

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

8.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

7.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

9.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

200

59

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Școala Gimnazială nr. 33
„Anghel Saligny”

60

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

61

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

62

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.600.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.400.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.600.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

201

63

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

64

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

65

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

66

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Școala Gimnazială nr. 24
„Ion Jalea”

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.100.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

202

67

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

68

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

69

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

70

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.400.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

203

71

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Școala Gimnazială nr. 31

72

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Școala Gimnazială nr. 37

73

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Școala Gimnazială nr. 5
„Nicolae Iorga”

74

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Școala Gimnazială nr. 2

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.100.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

204

75

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Școala Gimnazială nr. 19

76

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Școala Gimnazială „Marin
Sorescu”

77

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

78

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.100.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

205

79

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

80

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Grădinița cu program
normal „Tom Degețel”

81

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

82

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

206

83

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

84

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

85

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

86

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

207

87

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Grădinița cu program
normal nr. 26

88

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

89

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

90

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

208

91

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

92

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

93

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

94

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

209

95

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

96

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

97

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

98

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

210

99

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

100

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

101

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Grădinița cu program
prelungit nr. 6

102

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

211

103

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

104

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

105

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

106

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

212

107

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

108

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Grădinița cu program
normal nr. 30

109

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

110

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

213

111

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

112

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

113

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

114

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

214

115

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Grădinița cu program
normal „Năsturel”

116

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

117

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

118

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

215

119

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Grădinița cu program
normal de aplicație

120

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

121

Creșterea eficientei
energetice a imobilului
Grădinița „Rosetti”

122

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

1.000.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.

216

123

Creșterea eficienței
energetice a grădiniței cu
orar scurt Eforie Sud

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.450.000,00

2017-2023

124

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

125

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

126

Creșterea eficienței
energetice a Grădiniței nr.
1 Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

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.
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.
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.
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.

217

127

Creșterea eficienței
energetice a Grădiniței nr.
2 Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

700.000,00

2017-2023

128

Creșterea eficienței
energetice a Grădiniței
Siminoc

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

700.000,00

2017-2023

129

Creșterea eficienței
energetice a Liceului
Teoretic Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.100.000,00

2017-2023

130

Creșterea eficienței
energetice a Școlii
Generale „Adrian V.
Rădulescu” Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

950.000,00

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.
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.
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.
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.

218

131

Creșterea eficienței
energetice a Școlii
Generale Siminoc

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

900.000,00

2017-2023

132

Creșterea eficienței
energetice a clădirii
Grădinița nr. 3 (grădinița
cu program prelungit
,,Lumea florilor”)
Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

831.061,50

2017-2023

133

Creșterea eficienței
energetice a clădirii Creșa
nr. 20 Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

964.215,00

2017-2023

134

Creșterea eficienței
energetice a clădirii cămin
nr. 1 Liceu Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.423.365,00

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.
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.
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.
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.

219

135

Creșterea eficienței
energetice a clădirii cămin
nou Liceu Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.331.535,00

2017-2023

136

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

137

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

138

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.
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.
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.
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.

220

139

Creșterea eficienței
energetice Liceului
Teoretic „Emil Racoviță”
Techirghiol

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.000.000,00

2017-2023

140

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ preșcolar din
comuna 23 August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.000.000,00

2017-2023

141

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ școlar din
comuna 23 August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.000.000,00

2017-2023

142

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ preșcolar din
comuna Agigea

UAT Comuna
Agigea

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.
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.
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.
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

221

143

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ școlar din
comuna Agigea

144

Infrastructură Zonă
turistică 23 August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Fonduri Buget
de Stat

20.000.000,00

2018-2020

Punct Informare Turistică

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Fonduri Buget
de Stat

1.000.000,00

2018-2020

Se propune realizarea unui punct de
informare turistică.

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Fonduri Buget
de Stat

2018-2020

Se propune realizarea rețelei de
distribuție a energiei electrice pentru
Zona Turistică a Comunei 23
August ( Lac Tatlageac, Faleză
Marea Neagră)

145

146

Electrificare Zonă
Turistică a Comunei 23
August

UAT Comuna
Agigea

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.500.000,00

2017-2023

și a circuitelor electrice, scări,
subsol, lucrări de demontare a
instalațiilor
și
echipamentelor
montate, lucrări de reparații la
fațadă, 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 (înlocuirea lifturilor
și a circuitelor electrice, scări,
subsol, lucrări de demontare a
instalațiilor
și
echipamentelor
montate, lucrări de reparații la
fațadă, etc.).
Se propune realizarea infrastrucutrii
(alimentare cu apă, canalizare,
asfalt) pentru zona turistică a
Comunei 23 August. ( lac Tatlageac,
faleza Marea Neagră)

10.000.000,00

222

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/Buget de Stat/
Buget Local

700.000,00

2017-2023

750.000,00

2017-2023

147

Creșterea eficienței a
clădirii Grădiniței nr. 2
Corbu

148

Creșterea eficienței
energetice a clădirii Școlii
primare și grădiniței din
satul Vadu, comuna Corbu

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene
(ITI)/Buget de
Stat/ Buget
Local

149

Creșterea eficienței a
corpului vechi C1, Școala
Gimnazială „Vasile
Alecsandri”, localitatea
Corbu

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/Buget de Stat/
Buget Local

700.000,00

2017-2023

150

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ preșcolar din
comuna Costinești

UAT Comuna
Costinești

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

650.000,00

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 .
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 .
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 .
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

223

151

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ școlar din
comuna Costinești

UAT Comuna
Costinești

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

800.000,00

2017-2023

152

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ preșcolar din
comuna Cumpăna

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.400.000,00

2017-2023

153

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ școlar din
comuna Cumpăna

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2.500.000,00

2017-2023

154

Creșterea eficienței
energetice a imobilului
grădiniței cu program
normal „Luminița” din
comuna Lumina

UAT Comuna
Lumina

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.
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.
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.
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 .

224

155

Creșterea eficienței
energetice a ansamblului
școlar din comuna Lumina

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3.000.000,00

2017-2023

156

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ preșcolar din
comuna Mihail
Kogălniceanu

UAT Comuna
Mihail
Kogălniceanu

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.200.000,00

2017-2023

157

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ școlar din
comuna Mihail
Kogălniceanu

UAT Comuna
Mihail
Kogălniceanu

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2.500.000,00

2017-2023

158

Creșterea eficienței
energetice a Structurii Grădinița PN nr.1 Poarta
Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

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 .
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.
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 .
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.

225

159

Creșterea eficienței
energetice a Structurii –
Gradinita PN Nazarcea- sat

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

550.000,00

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 .

160

Modernizare tramă stradală
în sat Nazarcea și cartier
zona D

UAT Comuna
Poarta Albă

Buget de Stat/
Buget Local

7.499.230,00

2017-2023

Reabilitarea căilor rutiere.

UAT Comuna
Poarta Albă

Buget de Stat/
Buget Local

9.763.440,83

2017-2023

Înființare sistem de iluminat public.

UAT Comuna
Poarta Albă

Buget de Stat/
Buget Local

16,169,664.85

2017-2023

Reabilitarea căilor rutiere.

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 .

161

162

163

Înființare sistem de
iluminat public în
cartierele zona D și zona E,
în comuna Poarta Albă,
județul Constanța
Sistematizare
infrastructură rutieră și
pietonală în cartierele zona
D si zona E, în comuna
Poarta Albă, județul
Constanța

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ școlar din
comuna Poarta Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

900.000,00
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164

165

166

167

168

2017-2023

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

5.000.000,00

2018-2020

Este necesară realizarea unei
policlinici moderne, care ar satisface
necesitățile locuitorilor din comuna
23 August.

Fonduri
europene
/Fonduri
Buget de Stat

1.500.000,00

2018-2020

Este necesară realizarea unui
dispensar uman, cu minim 2 cabine doctori de familie.

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene
/Fonduri
Buget de Stat

1.500.000,00

2018-2020

Este necesară realizarea unui
dispensar uman, cu minim 2 cabine doctori de familie.

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

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

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

Policlinica 23August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene
/Fonduri
Buget de Stat

Dispensar Dulcești

UAT Comuna 23
August

Dispensar Moșneni

Creșterea eficienței
energetice a Dispensarului
nr. 2

Creșterea eficienței
energetice a Sălii de Sport
Tuzla

550.000,00

600.000,00
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169

Creștere eficiență
energetică Grădinița Veche
nr. 1, localitatea Tuzla

170

Creștere eficiență
energetică Școala Generală
Tuzla

171

Reabilitarea și
modernizarea a unor
clădiri publice cu funcțiuni
administrative din județul
Constanța

172

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

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

550.000,00

2017-2023

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

650.000,00

2017-2023

UAT Jud.
Constanţa

UAT Mun.
Constanţa

Fonduri
europene
/Buget de
Stat/Buget
Local

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

9.950.000,00

9.950.000,00

destinate
creșterii
eficienței
energetice și/sau necesare atingerii
acestui obiectiv.
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.
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.

2017-2023

Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare a unor clădiri publice cu
funcțiuni administrative din județul
Constanța.

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
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173

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

174

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

175

Creșterea eficienței
energetice sediul S.C. EFO
URBAN

UAT Mun.
Constanţa

Fonduri
europene /
Buget de
Stat/Buget
Local

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Județean/Alte
surse

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local /

6.400.000,00

2017-2023

700.000,00

2017-2023

500.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
Lucrări de reabilitare termica a
anvelopei clădirii - Reabilitarea
termică a sistemului de încălzireInstalarea unor sisteme alternative
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Alte surse

176

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

177

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

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Județean/Alte
surse

700.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

14.500.000,00

2017-2023

de producere a energiei de resurse
regenerabile - Alte intervenții
destinate
creșterii
eficienței
energetice și/sau necesare atingerii
acestui obiectiv.
Proiectul vizează creșterea eficienței
energetice a unor clădiri aflate în
patrimoniul UAT Orașul Murfatlar,
în care își desfășoară activitatea
Primăria, precum și o serie de
structuri aflate în subordinea
Consiliului Local al Orașului
Murfatlar. 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.
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
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atingerii acestui obiectiv.

178

Creșterea eficienței
energetice a clădirii
Primăria Orașului
Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

606.078,00

2017-2023

179

Creșterea eficienței
energetice a clădirii fost
sediu administrativ –
clădirea nr. 29 Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

697.908,00

2017-2023

UAT Orașul
Ovidiu

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Județean/Alte
surse

180

Creșterea eficienței
energetice a clădiri publice
din Orașul Ovidiu

700.000,00

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.
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.
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
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181

Creșterea eficienței
energetice a unor clădiri
publice cu funcțiuni
administrative din comuna
23 August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

500.000,00

2017-2023

182

Creșterea eficienței
energetice a unor clădiri
publice cu funcțiuni
administrative din comuna
Agigea

UAT Comuna
Agigea

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

500.000,00

2017-2023

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
intervenții
destinate
creșterii
eficienței energetice și/sau necesare
atingerii acestui obiectiv.
Proiectul vizează creșterea eficienței
energetice a unor clădiri aflate în
patrimoniul UAT Comuna 23
August în care își desfășoară
activitatea Primăria, precum și o
serie de
structuri aflate în
subordinea Consiliului Local al
Comunei 23 August. 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.
Proiectul vizează creșterea eficienței
energetice a unor clădiri aflate în
patrimoniul UAT Comuna Agigea în
care își desfășoară activitatea
Primăria, precum și o serie de
structuri aflate în subordinea
Consiliului Local al Comunei
Agigea. Lucrări de: - Reabilitarea
termică
a anvelopei clădirii Reabilitarea termică a sistemului de
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183

Creșterea eficienței
energetice a unor clădiri
publice cu funcțiuni
administrative din comuna
Corbu

184

Creșterea eficienței
energetice a unor clădiri
publice cu funcțiuni
administrative din comuna
Costinești

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

500.000,00

2017-2023

UAT Comuna
Costinești

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

500.000,00

2017-2023

încălzire - Instalarea unor sisteme
alternative de producere a energiei
din resurse regenerabile - Alte
intervenții
destinate
creșterii
eficienței energetice și/sau necesare
atingerii acestui obiectiv.
Proiectul vizează creșterea eficienței
energetice a unor clădiri aflate în
patrimoniul UAT Comuna Corbu în
care își desfășoară activitatea
Primăria, precum și o serie de
structuri aflate în subordinea
Consiliului Local al Comunei
Corbu. 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.
Proiectul vizează creșterea eficienței
energetice a unor clădiri aflate în
patrimoniul
UAT
Comuna
Costinești în care își desfășoară
activitatea Primăria, precum și o
serie de
structuri aflate în
subordinea Consiliului Local al
Comunei Costinești. 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
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destinate
creșterii
eficienței
energetice și/sau necesare atingerii
acestui obiectiv.

185

Creșterea eficienței
energetice a unor clădiri
publice cu funcțiuni
administrative din Comuna
Cumpăna

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

500.000,00

2017-2023

186

Creșterea eficienței
energetice a unor clădiri
publice cu funcțiuni
administrative din comuna
Lumina

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

500.000,00

2017-2023

Proiectul vizează creșterea eficienței
energetice a unor clădiri aflate în
patrimoniul UAT Comuna Cumpăna
în care își desfășoară activitatea
Primăria, precum și o serie de
structuri aflate în subordinea
Consiliului Local al Comunei
Cumpăna. 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 .
Proiectul vizează creșterea eficienței
energetice a unor clădiri aflate în
patrimoniul UAT Comuna Lumina,
în care își desfășoară activitatea
Primăria, precum și o serie de
structuri aflate în subordinea
Consiliului Local a Comunei
Lumina. 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
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atingerii acestui obiectiv.

187

Creșterea eficienței
energetice a unor clădiri
publice cu funcțiuni
administrative din comuna
Mihail Kogălniceanu

UAT Comuna
Mihail
Kogălniceanu

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

500.000,00

2017-2023

188

Creșterea eficienței
energetice a unor clădiri
publice cu funcțiuni
administrative din comuna
Poarta Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

500.000,00

2017-2023

Proiectul vizează creșterea eficienței
energetice a unor clădiri aflate în
patrimoniul
UAT
Mihail
Kogălniceanu, în care își desfășoară
activitatea Primăria, precum și o
serie de
structuri aflate în
subordinea Consiliului Local al
Comunei Mihail Kogălniceanu
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.
Proiectul vizează creșterea eficienței
energetice a unor clădiri aflate în
patrimoniul UAT Comuna Poarta
Albă, în care își desfășoară
activitatea Primăria, precum și o
serie de
structuri aflate în
subordinea Consiliului Local al
Comunei Poarta Albă Lucrări de: Reabilitarea termică a anvelopei
clădirii - Reabilitarea termică a
sistemului de încălzire - Instalarea
unor
sisteme
alternative
de
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189

Creșterea eficienței
energetice a unor clădiri
publice cu funcțiuni
administrative din Comuna
Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

500.000,00

2017-2023

190

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

producere a energiei din resurse
regenerabile - Alte intervenții
destinate
creșterii
eficienței
energetice și/sau necesare atingerii
acestui obiectiv .
Proiectul vizează creșterea eficienței
energetice a unor clădiri aflate în
patrimoniul UAT Comuna Tuzla, în
care își desfășoară activitatea
Primăria, precum și o serie de
structuri aflate în subordinea
Consiliului Local al Comunei Tuzla.
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 .
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.
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191

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

192

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

193

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

UAT Orașul
Murfatlar

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
- 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.)
- 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,
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etc. - Instalarea de sisteme de
telegestiune a iluminatului public; Extinderea sistemului de iluminat
public;
Utilizarea
surselor
regenerabile de energie (ex. panouri
fotovoltaice, etc.)

194

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

195

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
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.)
- 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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196

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

197

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

198

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
comuna 23 August

UAT Orașul
Ovidiu

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

511.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

4.200.000,00

2017-2023

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

2.500.000,00

2017-2023

- Extinderea sistemului de iluminat
public

- 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.)
- 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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199

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
comuna Agigea.

UAT Comuna
Agigea

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.161.760,00

2017-2023

200

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
comuna Corbu

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

2.500.000,00

2017-2023

201

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
comuna Costinești

UAT Comuna
Costinești

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3.000.000,00

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.)
- 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.)
- 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
-
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202

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
comuna Cumpăna

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

7.000.000,00

2017-2023

203

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
comuna Lumina

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

4.700.000,00

2017-2023

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)
- 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)
- 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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204

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
satele Sibioara și Oituz,
comuna Lumina

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

4.700.000,00

2017-2023

205

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
comuna Mihail
Kogălniceanu

UAT Comuna
Mihail
Kogălniceanu

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

5.000.000,00

2017-2023

206

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
comuna Poarta Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3.000.000,00

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.)
- 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)
- 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
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207

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3.500.000,00

2017-2023

208

Creșterea eficienței
energetice prin
modernizarea și extinderea
iluminatului public în
comuna Valu lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

2017-2023

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)
- 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.)
- 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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)

209

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din mun.
Constanța

210

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din Orașul
Eforie

UAT Mun.
Constanţa

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

196.560.000,00

2017-2023

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). Acest proiect va
fi defalcat în subproiecte în funcție
de specificul, amplasamentul și
posibilitățile
concrete
de
implementare a acestora.
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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211

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din Orașul
Murfatlar

212

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din Orașul
Năvodari

213

Reabilitare si eficientizare
sistem iluminat stradal in
orasul Ovidiu

UAT Orașul
Murfatlar

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

8.000.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Năvodari

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

18.000.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Ovidiu

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

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.
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 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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214

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din Orașul
Ovidiu

215

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din Orașul
Techirghiol

216

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din comuna 23
August

217

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din comuna
Agigea

UAT Orașul
Ovidiu

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

7.000.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Techirghiol

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

6.000.000,00

2017-2023

UAT Comuna 23
August

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

600.000,00

2017-2023

UAT Comuna
Agigea

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local/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.
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.
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.
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.

246

UAT Comuna
Cumpăna

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

1.400.000,00

2017-2023

1.800.000,00

2017-2023

218

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din comuna
Cumpăna

219

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din Comuna
Lumina

UAT Comuna
Lumina

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

220

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din comuna
Mihail Kogălniceanu

UAT Comuna
Mihail
Kogălniceanu

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.800.000,00

2017-2023

UAT Comuna
Poarta Albă

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

1.000.000,00

2017-2023

221

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din comuna
Poarta Albă

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.
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.
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.
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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222

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din Comuna
Tuzla

223

Îmbunătățirea
managementului
transportului de călători în
Polul de Creștere
Constanța

224

Sistem adaptiv pentru
managementul traficului în
municipiul Constanța

225

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

226

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

UAT Comuna
Tuzla

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

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.

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

35.235.000,00

2017-2023

E-ticketing. Monitorizare. Facilități
de informare

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.

UAT Mun.
Constanța/
Autoritatea de
Transport
Metropolitan

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

250.000.000,00

2017-2023

Achiziționarea de mijloace rulante
noi

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.

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

27.000.000,00
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227

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

228

Îmbunătățirea mobilității în
municipiul Constanța, zona
B-dul Tomis

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

37.575.000,00

2017-2023

229

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.
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.
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),

249

inclusiv pentru persoanele cu
dizabilități. Crearea de piste de
bicicliști și integrarea acestora într-o
rețea
integrată
funcțională.
Reorganizarea facilităților de stocare
a autovehiculelor.

230

Îmbunătățirea mobilității în
municipiul Constanța, zona
Bd. Aurel Vlaicu

231

Îmbunătățirea mobilității în
municipiul Constanta, zona
Bd. Mamaia

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

51.750.000,00

2017-2023

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
pentru
autobuze.
stațiilor
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.
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.

250

232

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

233

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.
Denumire
PMUD Îmbunătățirea mobilității în
municipiul
Constanta,
intre
Delfinariu și complex comercial
Cora,
însă proiectul
vizează
teritoriul analizat în PMUD
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.

251

234

Îmbunătățirea mobilității
pentru acces în Portul
Constanța

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

23.512.500,00

2017-2023

235

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

Riviera Tomis

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

202.500.000,00

2017-2023

236

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.
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.
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.

252

237

Îmbunătățirea mobilității în
Stațiunea Mamaia

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

33.750.000,00

2017-2023

238

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

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
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.

253

239

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

240

Îmbunătățirea mobilității în
municipiul Constanta, zona
Str. Baba Novac

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

22.050.000,00

2017-2023

241

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.
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.
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),

254

inclusiv pentru persoanele cu
dizabilități. Crearea de piste de
bicicliști și integrarea acestora într-o
rețea
integrată
funcțională.
Reorganizarea facilităților de stocare
a autovehiculelor.

242

Îmbunătățirea mobilității în
zona Bulevardul Tomis şi
Bulevardul Aurel Vlaicu

243

Acces și mobilitate
pietonală în zona centrală a
municipiului Constanța

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

8.775.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

52.093.750,00

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.
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.

255

244

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

245

Platformă intermodală în
zona Gară CFR Constanța

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

20.000.000,00

2017-2023

246

Îmbunătățirea mobilității in
mun. Constanta, în zona
Tomis I

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

10.000.000,00

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
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.
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.

256

247

Îmbunătățirea mobilității in
mun. Constanta, în zona
Tomis II

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

10.000.000,00

2017-2023

248

Îmbunătățirea mobilității în
mun. Constanta, zona
Tomis III

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

15.000.000,00

2017-2023

249

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.
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.
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

257

autovehiculelor,
urmărindu-se
departajarea
acestora
de
infrastructura pietonală. Reabilitarea
căilor rutiere de rulare și
reorganizarea traficului auto. Zonă
de stocare pentru biciclete.

250

Îmbunătățirea mobilității în
zona Tomis Plus

251

Îmbunătățirea mobilității în
mun. Constanta, zona
Coiciu

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

10.000.000,00

2017-2023

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.
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.

258

252

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

15.000.000,00

2017-2023

253

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

10.000.000,00

2017-2023

254

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
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.
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

259

autovehiculelor,
urmărindu-se
departajarea
acestora
de
infrastructura pietonală. Reabilitarea
căilor rutiere de rulare și
reorganizarea traficului auto. Zonă
de stocare pentru biciclete.

255

Îmbunătățirea mobilității în
mun. Constanta, zona Viile
Noi

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

5.000.000,00

2017-2023

256

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.
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.

260

257

Îmbunătățirea mobilității în
mun. Constanta, zona
Palas

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

5.000.000,00

2017-2023

258

Îmbunătățirea mobilității în
mun. Constanta, zona
Gară-Șoseaua MangalieiAbator

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

10.000.000,00

2017-2023

259

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.
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.
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

261

autovehiculelor,
urmărindu-se
departajarea
acestora
de
infrastructura pietonală. Reabilitarea
căilor rutiere de rulare și
reorganizarea traficului auto. Zonă
de stocare pentru biciclete.

260

Îmbunătățirea mobilității în
mun. Constanta, zona Inel
II

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

10.000.000,00

2017-2023

261

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.
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.

262

262

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

15.000.000,00

2017-2023

263

Îmbunătățirea mobilității în
mun. Constanta, zona
Palazu Mare

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

5.000.000,00

2017-2023

Investitie privata

Fonduri
europene
/Fondul de
Mediu

5.000.000,00

2017-2023

264

Constanța Verde

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.
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.
Crearea, amenajarea și instalarea de
facilități destinate reducerii emisiilor
de
CO2
(stații
alimentare
autovehicule electrice) și creșterii
eficienței energetice la nivelul
localității (exemplu: stații, instalații
și facilități de producere a energiei
verzi)

263

265

266

267

268

Reparații capitale și
modernizarea pasajului
Cumpenei, Constanța

UAT Mun.
Constanța

Buget Local

6.231.907,20

2017-2023

Investitie privata

Fonduri
europene
/Fondul de
Mediu

5.000.000,00

2017-2023

Constanța Sud HUB

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

8.000.000,00

2017-2023

Constanța Nord HUB

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

8.000.000,00

2017-2023

Constanța Verde

Lucrări de reparații și modernizare a
pasajului Cumpenei din municipiul
Constanța, în vederea sporirii
capacității traficului pe pasaj și
punerea în siguranță a obiectivului.
Crearea, amenajarea și instalarea de
facilități destinate reducerii emisiilor
de
CO2
(stații
alimentare
autovehicule electrice) și creșterii
eficienței energetice la nivelul
localității (exemplu: stații, instalații
și facilități de producere a energiei
verzi).
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).
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).

264

269

270

Constanța Vest HUB

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

8.000.000,00

2017-2023

Centrum HUB

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

37.084.500,00

2017-2023

Amenajarea de facilități Park &
Ride.
Interconectarea
cu
infrastructura
rutieră
existentă.
Interconectarea cu sistemele de
transport călători care deservesc
Constanța (RATC și operatori
privați).
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).
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

265

infrastructura rutieră, pietonală,
VELO și de transport în comun
existentă în zonă. Acest proiect
poate implementat în etape, prin
intermediul unor subproiecte.

271

272

273

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
supraetajate.
specifice.

unei
Facilitări

și

parcări
dotări

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.

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.

266

274

Park and Ride Mamaia Sud
– zona Aqua Magic

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

275

Park and Ride Mamaia
Nord

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

55.000.000,00

2017-2023

35.000.000,00

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.
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.

267

Îmbunătățirea mobilității în
orașul Eforie

UAT Orașul
Eforie

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

277

Accesibilizarea zonei
turistice Eforie-Techirghiol

UAT Orașul
Eforie în
parteneriat cu
UAT Orașul
Techirghiol

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

330.525.000,00

2017-2023

278

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

279

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

276

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.
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.
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.

Realizarea unei căi de rulare auto,
trotuare ṣi artere de descărcare.

268

280

281

282

Park and ride în orașul
Eforie

Acces rutier la Plaja
Belona si portul turistic,
orașul Eforie

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

UAT Orașul
Eforie

Buget
local/Fonduri
europene

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local /
Buget
Județean

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local /
Buget
Județean

8.100.000,00

2.200.000,00

90.000.000,00

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.

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.

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.

269

283

284

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în orașul Eforie

Reparații capitale și
modernizare străzi și
trotuare în orașul Eforie

285

Îmbunătățirea mobilității în
orașul Murfatlar

286

Modernizare drumuri
extravilane de exploatare
agricolă în Murfatlar

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

2.900.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

63.827.110,00

2017-20203

UAT Orașul
Murfatlar

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

22.500.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

4.064.480,00

2017-2023

Extinderea / Realizarea unui sistem
de monitorizare video de tip CCTV
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.
Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoarea 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.
Lucrări de infrastructură specifică
îmbunătățirii
accesibilizării
la
nivelul exploatațiilor agricole din
Murfatlar

270

287

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în orașul
Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

288

Îmbunătățirea mobilității în
orașul Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

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

289

Accesibilizarea stațiunii
Năvodari și a platformei
industriale Midia-Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

290

Park & ride stațiunea
Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Buget
local/Fonduri
europene

2.200.000,00

2017-2023

Extinderea / Realizarea unui sistem
de monitorizare video de tip CCTV

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.

15.000.000,00

2017-2023

Modernizare, lărgirea tramei stradale
la 4 benzi, amenajare trotuare și
piste bicicliști.

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

15.000.000,00

271

parcării autovehiculelor personale
ale vizitatorilor si continuarea
deplasării prin utilizarea facilităților
pietonale, VELO și de transport in
comun existente în stațiune.

291

Accesibilizarea zonei
Mamaia Sat

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

19.000.000,00

2017-2023

Construire pod peste canalul MidiaNăvodari 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.

292

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.

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.

293

Îmbunătățirea mobilității în
orașul Ovidiu

UAT Orașul
Ovidiu

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

22.500.000,00

272

(Str. Albatros. sat Poiana, drum
comunal, creare trotuare Ovidiu
Sud; asfaltare, trotuare si piste
biciclisti
Cartierul
Tineretului;
asfaltare cartier Sat Vacanta).

294

295

296

Reabilitarea străzilor din
satul Culmea

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

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

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

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
facilităților
pietonale (trotuare și culoarea 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.

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.

273

297

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

298

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

299

Amenajare trama stradala
Cartier Tineretului,orasul
Ovidiu

UAT Orașul
Ovidiu

300

Accesibilizarea Lacului
Siutghiol în zona orașului
Ovidiu și a comunei
Lumina

UAT Orașul
Ovidiu în
parteneriat cu
UAT Comuna
Lumina

301

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

UAT Orașul
Ovidiu

302

Amenajare pasarela
pietonala pe malul lacului
Siutghiol

UAT Orașul
Ovidiu

UAT Orașul
Ovidiu

UAT Orașul
Ovidiu

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de
Stat/Alte
fonduri/PNDL
Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de
Stat/Alte
fonduri/PNDL
Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de
Stat/Alte
fonduri/PNDL
Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget de Stat/
Buget Local
Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget
Local/Alte
fonduri
Fonduri
europene /
IFI’s/ Buget
de Stat/ Buget
Local

2017-2023

Reabilitarea
si
modernizarea
tronsonului de trama stradala pentru
imbunatatirea
infrastructurii
existente in zona imediat limitrofa
Cartierului rezidential Ovidiu Sud.

2017-2023

Reabilitarea
si
modernizarea
tronsonului de trama stradala pentru
imbunatatirea
infrastructurii
existente in zona strada Plopilor,
orasul Ovidiu.

2017-2023

Reabilitarea
si
modernizarea
tronsonului de trama stradala pentru
imbunatatirea
infrastructurii
existente in zona Cartier Tineretului,
orasul Ovidiu.

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.

4.650.000,00

2017-2023

Lucrări de infrastructură specifică
îmbunătățirii
accesibilizării
la
nivelul exploatațiilor agricole din
Ovidiu

3.800.000,00

2017-2023

Valorificarea lacului Siutghiol Cresterea accesibilitatii catre insula
Ovidiu

772.000,00

688.000,00

5.113.000,00

25.000.000,00

274

303

Amenajare pasarelă
pietonală între orașul
Ovidiu- Insula Ovidiu Mamaia

UAT Orașul
Ovidiu

304

Calea ferată Midia
Măvodari - LuminaOvidiu - Constanța
(transport în comun)

UAT Orașul
Ovidiu

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

305

Îmbunătățirea mobilității în
orașul Techirghiol

UAT Orașul
Techirghiol

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

306

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în orașul
Techirghiol

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

307

Îmbunătățirea mobilității în
comuna 23 August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

4.000.000,00

2017-2023

Creșterea accesibilității între orașul
Ovidiu, Insula Ovidiu și stațiunea
Mamaia

9.450.000,00

2017-2023

Înființarea unei linii de transport în
comun Midia Năvodari - LuminaOvidiu - Constanța

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.

3.000.000,00

2017-2023

Extinderea / Realizarea unui sistem
de monitorizare video de tip CCTV

2017-2023

Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoarea de traversare) , inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și
integrarea acestora intr-o rețea
funcțională. Crearea de stații de
bicicliști și integrarea acestora într-o
rețea funcțională. Reabilitarea căilor
rutiere de rulare, în principal care

9.000.000,00

275

deservesc transportul în comun.
Construirea/
Reabilitarea/
reamenajearea
stațiilor
care
deservesc serviciile de transport in
comun.

308

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în comuna 23
August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

1.800.000,00

2017-2023

309

Amenajare și modernizare
drumuri în intravilan
localitatea Dulcești,
comuna 23 August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

12.294.551,00

2017-2023

310

Amenajare și modernizare
drumuri în intravilan
localitatea 23 August,
comuna 23 August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

12.511.738,00

2017-2023

Extinderea/ Realizarea unui sistem
de monitorizare video de tip CCTV
Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoarea de traversare) , inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și
integrarea acestora intr-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/
reamenajearea
stațiilor
care
deservesc serviciile de transport in
comun.
Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoarea de traversare) , inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și
integrarea acestora intr-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.

276

Construirea/
Reabilitarea/
reamenajearea
stațiilor
care
deservesc serviciile de transport in
comun

UAT Comuna
Agigea

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

312

Modernizare tramă stradală
comuna Agigea,
localitățile Agigea și Lazu,
județul Constanța

UAT Comuna
Agigea

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

313

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în comuna
Agigea

UAT Comuna
Agigea

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

311

Îmbunătățirea mobilității în
comuna Agigea

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.

5.496.982,00

2017-2023

Reabilitarea căilor rutiere de rulare,
în
principal
care
deservesc
transportul în comun. Construirea/
Reabilitarea/ reamenajearea stațiilor
care deservesc serviciile de transport
in comun.

151.468,36

2017-2023

Extinderea / Realizarea unui sistem
de monitorizare video de tip CCTV

9.000.000,00

277

314

Îmbunătățirea mobilității în
comuna Corbu

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/
IFI’s/
Buget de Stat/
Buget Local

315

Reabilitare, modernizare
infrastructură rutieră
drumuri intravilan

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/Buget de Stat/
Buget Local

316

Reabilitare, modernizare
infrastructură rutieră
drumuri extravilan

UAT Comuna
Corbu

317

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în comuna
Corbu

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/Buget de Stat/
Buget Local
Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

9.000.000,00

2017-2023

4.500.000,00

2017-2023

4.500.000,00

2017-2023

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.
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.
Lucrări de infrastructură specifică
îmbunătățirii
accesibilizării
la
nivelul exploatațiilor agricole din
comuna Corbu
Extinderea / Realizarea unui sistem
de monitorizare video de tip CCTV

278

318

Îmbunătățirea mobilității în
comuna Costinești

319

Sistem de supraveghere
video și wireless-internet
pe străzile din comuna
Costinești

320

Accesibilizarea comunei
Cumpăna

UAT Comuna
Costinești

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

9.000.000,00

2017-2023

UAT Comuna
Costinești

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

350.000,00

2017-2023

CNADNR

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

8.000.000,00

2017-2023

Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoarea de traversare) , inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și
integrarea acestora intr-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/
reamenajearea
stațiilor
care
deservesc serviciile de transport in
comun
Este necesară montarea de camere
video pe străzile din comuna
Costinești în vederea monitorizării,
în
urma
eliminării
faptelor
antisociale privind distrugerea si
sustragerea de mobilier urban din
patrimoniul comunei. De asemenea,
mai este necesar ca pe raza UAT
Costinești să disupunem de rețea de
internet prin care atât locuitorii cât și
turiștii veniți în Costinești să
dispună de un mijloc de informare
rapid.
Creare conexiune (bretele de
legătură) între infrastructura rutieră
existentă în zonă și varianta de
ocolire a mun. Constanța.

279

321

Accesibilizarea zonei
Constanța - Cumpăna prin
extinderea legăturii rutiere
existente

Reabilitarea și extinderea căii rutiere
de rulare. Crearea infrastructurii
pietonale. Crearea de piste pentru
bicicliști. Amenajarea de stații care
să deservească transportul în comun.
Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoare de traversare) , inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și
integrarea acestora intr-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/
reamenajearea
stațiilor
care
deservesc serviciile de transport in
comun

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene /
IFI's/ Buget
Local

4.500.000,00

2017-2023

322

Îmbunătățirea mobilității în
comuna Cumpăna

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget Local

9.000.000,00

2017-2023

323

Piste pentru bicicliști în
comuna Cumpăna, județul
Constanța

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

7.200.000,00

2017-2023

Crearea/modernizarea facilităților de
deplasare pentru biciclete

324

Modernizare drumuri în
comuna Cumpăna, județul
Constanța

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

7.200.000,00

2017-2023

Reabilitarea/modernizarea
rutiere de rulare

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2017-2023

Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoare de traversare) , inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și
integrarea acestora intr-o rețea
funcțională.

325

Amenajare trotuare în
comuna Cumpăna. județul
Constanța

20.250.000,00

căilor

280

326

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în comuna
Cumpăna

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

2.000.000,00

2017-2023

Extinderea/ Relizarea unui sistem de
monitorizare video de tip CCTV
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.
Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoare de traversare), inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și
integrarea acestora într-o rețea
funcțională.

327

Îmbunătățirea mobilității în
comuna Lumina

UAT Comuna
Lumina

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

328

Modernizare străzi
Comuna Lumina, Județul
Constanța

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

5.000.000,00

2017-2023

329

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în comuna
Lumina

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

1.200.000,00

2017-2023

Extinderea / Realizarea unui sistem
de monitorizare video de tip CCTV

UAT Comuna
Mihail
Kogălniceanu

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

2017-2023

Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoarea de traversare) , inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și
integrarea acestora intr-o rețea
funcțională. Crearea de stații de
bicicliști și integrarea acestora într-o

330

Îmbunătățirea mobilității în
comuna Mihail
Kogălniceanu

9.000.000,00

2017-2023

9.000.000,00

281

rețea funcțională. Reabilitarea căilor
rutiere de rulare, în principal care
deservesc transportul în comun.
Construirea/
Reabilitarea/
reamenajearea
stațiilor
care
deservesc serviciile de transport in
comun

331

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în comuna
Mihail Kogălniceanu

UAT Comuna
Mihail
Kogălniceanu

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.600.000,00

2017-2023

Extinderea/ Relizarea unui sistem de
monitorizare video de tip CCTV

9.000.000,00

2017-2023

Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoare de traversare) , inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și
integrarea acestora intr-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/
reamenajearea
stațiilor
care
deservesc serviciile de transport in
comun.

332

Îmbunătățirea mobilității în
comuna Poarta Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene /
IFI’s/
Buget de Stat/
Buget (Fondul
de Mediu)

333

Reabilitarea și
modernizarea drumurilor și
căilor de acces din comuna
Poarta Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

47.250.000,00

2017-2023

Reabilitarea căilor rutiere de rulare.
Integrarea acestora într-o rețea
funcțională.

334

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în comuna Poarta
Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.000.000,00

2017-2023

Extinderea
sistemului
de
monitorizare video de tip CCTV

282

335

Îmbunătățirea mobilității în
comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

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

336

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

337

Îmbunătățirea mobilității în
comuna Valu lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

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

9.000.000,00

2017-2023

Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoarea 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.

1.000.000,00

2017-2023

Extinderea / Realizarea unui sistem
de monitorizare video de tip CCTV

2017-2023

Reabilitarea/ extinderea/ crearea
facilităților pietonale (trotuare și
culoarea de traversare) , inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități și
integrarea acestora intr-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/
reamenajearea
stațiilor
care
deservesc serviciile de transport in
comun.

4.500.000,00

283

338

Modernizare infrastructură
rutiera locală, comuna
Valu lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

339

Asfaltare străzi și trotuare
în comuna Valu lui Traian,
județul Constanța

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de Stat/
Buget Local

340

Deschidem drumul catre
Centrul Dobrogean de
Informare si Agrement "La
rascrucea naturii cu istoria"
- o atractie transfrontaliera
inovativa in rutele turistice
Constanta - Dobrich

1.204.571,00

2017-2023

Prin prezentul proiect se dorește
amenajarea/asfalatrea a 12 străzi din
comună. Cerere de finanțare depusă
7.2, se așteaptă publicarea raportului
final
în
vederea
semnării
contractelor de finanțare.

13.605.109,97

2017-2023

Lucrări de reabilitare și extindere a
drumurilor; proiect aprobat și
finanțat prin MDRAPFE.

2017-2023

Crearea unui drum de acces la
obiectivul turistic valurile de piatra
si la centrul turistic de informare;
Proiect depus pe Programul Interreg
V/A România - Bulgaria și respins
pentru nerespectarea completării
anexelor partenerului bulgar.

UAT Comuna
Valu lui Traian
+ONG Dobrich

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

341

Sistem video pentru
creșterea siguranței
traficului în comuna Valu
lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.000.000,00

2017-2023

342

O nouă legatura rutieră
între şoseaua de centură
A4 şi DN2A (Bulevardul
Tomis)

Ministerul
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

17.887.500,00

2017-2023

6.000.000,00

Extinderea/ Realizarea unui sistem
de monitorizare video de tip CCTV;
nu exista pana la acest moment
niciun studiu realizat cu privire la
acest obiectiv
Reducerea timpului de deplasare
Reducerea congestiei traficului
Reducerea costurilor de operare a
vehiculelor
(întreţinere)
Reducerea numărului de vehicule în
căutarea unui loc de parcare
Reducerea emisiilor de CO, NOx,
VOCs,
PM10
şi
CO2
Reducerea nivelului de zgomot și
vibrații

284

343

Varianta ocolitoare EforieTechirghiol

Ministerul
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

330.525.000,00

2017-2023

344

Îmbunătăţirea conexiunii
pe şoseaua DN3 între
Constanta şi Valu lui
Traian / Murfatlar

Ministerul
Transporturilor

POIM 20142020

139.500.000,00

2017-2023

345

Crearea unui sistem pentru
închiriere biciclete

Investitie privata

Fonduri
private

97.065.000,00

2017-2023

346

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Tomis I Centru

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

Reducerea timpului de deplasare
Reducerea congestiei traficului
Reducerea costurilor de operare a
vehiculelor
(întreţinere)
Reducerea numărului de vehicule în
căutarea unui loc de parcare
Reducerea emisiilor de CO, NOx,
VOCs,
PM10
şi
CO2
Reducerea nivelului de zgomot și
vibrații
Reducerea timpului de deplasare
Reducerea congestiei traficului
Reducerea costurilor de operare a
vehiculelor
(întreţinere)
Reducerea numărului de vehicule în
căutarea unui loc de parcare
Reducerea emisiilor de CO, NOx,
VOCs,
PM10
şi
CO2
Reducerea nivelului de zgomot și
vibrații
Reducerea timpului de deplasare
Reducerea congestiei traficului
Reducerea costurilor de operare a
vehiculelor
(întreţinere)
Reducerea numărului de vehicule în
căutarea unui loc de parcare
Reducerea emisiilor de CO, NOx,
VOCs,
PM10
şi
CO2
Reducerea nivelului de zgomot și
vibrații
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

285

347

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Tomis II

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

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.
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

286

realizat în etape, în cadrul unor
intervenții/subproiecte.

348

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Tomis III

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

349

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Tomis NordHenri Coandă

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

7.000.000,00

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.
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

287

350

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Tomis Nord

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

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.
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.

288

351

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Tomis Plus

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

352

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.
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

289

353

Îmbunătățirea mediului
urban în zona DelfinariuFaleză Nord

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

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.
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.

290

354

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Km 4-5

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

355

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.
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

291

356

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Viile Noi

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

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.
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.

292

357

Îmbunătățirea mediului
urban în zona CETMedeea

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.

293

358

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Palas

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

359

Îmbunătățirea mediului
urban în zona GarăȘoseaua 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.
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

294

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.

360

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.

295

361

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Inel II

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

362

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.
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

296

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.

363

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Str. Baba
Novac-Str. Barbu
Ștefănescu DelavranceaStr. 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.

297

364

Îmbunătățirea mediului
urban în zona Palazu Mare

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

365

Creșterea atractivității
Parcului Tăbăcărie

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

32.000.000,00

2017-2023

366

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

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.
Lucrări de amenajare/ reamenajare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban,
iluminat public și facilități de
recreere. Instalații de irigat.
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

298

367

368

Velo Park Constanța

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.700.000,00

2017-2023

Velo City

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

16.000.000,00

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
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

299

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.

369

Spații verzi și zonă de
recreere Centru

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

370

Spații verzi și zonă de
recreere Faleză Sud

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

371

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.
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.
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.

300

372

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

373

Spații verzi și zonă de
recreere Far

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

500.000,00

2017-2023

374

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

375

Spații verzi și zonă de
recreere Aurel Vlaicu

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

500.000,00

2017-2023

376

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

377

Facilități de recreere în
zona Tomis I

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

378

Facilități de recreere în
zona Tomis II

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

379

Facilități de recreere în
zona Tomis III

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

380

Facilități de recreere în
zona Tomis Nord

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

381

Facilități de recreere în
zona Tomis Plus

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

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.
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.
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.
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.
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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382

Facilități de recreere în
zona Coiciu

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

383

Facilități de recreere în
zona Delfinariu-Faleză
Nord

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

384

Facilități de recreere în
zona Km 4-5

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

385

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

386

Facilități de recreere în
zona Viile Noi

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

387

Facilități de recreere în
zona CET-Medeea

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.
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.
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.
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.
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.
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.

303

388

Facilități de recreere în
zona Palas

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

389

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

390

Facilități de recreere în
zona Inel I

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

391

Facilități de recreere în
zona Inel II

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

392

Facilități de recreere în
zona Anadalchioi

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

393

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

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.
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.
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.
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.
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.
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.

304

394

395

Facilități de recreere în
zona Palazu Mare

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

Connect City

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

396

CITIES TOWARDS
ZERO CO2 - H2020-SCC
2016-2017

397

Ecologizare și reconversie
a terenurilor contaminate
din zona OIL Terminal

2.500.000,00

2.700.000,00

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.

2017-2023

Crearea
de
facilități
pentru
conectivitate - acces wi-fi în spațiile
publice

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget propriu

67.500.000,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

225.000.000,00

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 emobilitate
(infrastructura
statii
incarcare ,vehicule electrice,etc)
-structura sistemului TIC relevanta
pentru proiecte de orase inteligente.
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban,
iluminat public și facilități de
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recreere. Instalații de irigat.

398

Îmbunătățirea mediului
urban în orașul Eforie

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

8.000.000,00

2017-2023

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3.000.000,00

2017-2023

22.500.000,00

2017-2023

1.110.000,00

2017-2023

399

Spații verzi și zonă de
recreere în orașul Eforie

400

Reconversia terenurilor
degradate pentru folosul
cetățenilor din orașul
Eforie

UAT Orașul
Eforie

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

Velo Park în orașul Eforie

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

401

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
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.
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
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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

402

Îmbunătățirea mediului
urban în orașul Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

2017-2023

403

Spații verzi și zona de
recreere în orașul
Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3.000.000,00

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
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.

307

404

Velo Park în orașul
Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.100.000,00

2017-2023

405

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

406

Spații verzi și zonă de
recreere în orașul Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Buget de Stat/
Buget Local

4.000.000,00

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
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
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.

308

407

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

408

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

409

Velo Park în orașul
Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.100.000,00

2017-2023

Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.
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.
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
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7. toaletă publică ecologică cu
autocurăţare

410

Zonă de relaxare și
agrement în orașul Ovidiu

UAT Orașul
Ovidiu

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

6.500.000,00

2017-2023

411

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

412

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

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
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
Înființarea unui program de susținere
a micilor meșteșugari în promovarea
produselor proprii, conservarea și
stimularea promovării mai largi a
tradițiilor autohtone

310

413

414

415

Construirea a două piețe
agro-alimentare în orașul
Ovidiu

Amenajarea de terenuri de
sport în orașul Ovidiu

Velo Park 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

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

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

UAT Orașul
Ovidiu

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

1.100.000,00

311

416

Parc industrial OvidiuGaleșu

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 utilităților: alimentare cu
apă,
energie
electrică,
gaze.
Amenajarea/construirea facilităților
de producție aferente. Amenajarea
accesului. Crearea amenajamentului
instituțional de funcționare a
parcului industrial.

6.700.000,00

2017-2023

Lucrări specifice de ecologizare și
de depoluare a solului.

6.800.000,00

2017-2023

Lucrări specifice de ecologizare și
de depoluare a solului.

417

Ecologizarea vechii gropi
de gunoi a orașului Ovidiu

UAT Orașul
Ovidiu

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

418

Reecologizarea și
revonversia Centralei
Termice Ovidiu

UAT Orașul
Ovidiu

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

419

Îmbunătățirea mediului
urban în orașul Techirghiol

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

2017-2023

420

Spații verzi și zonă de
recreere în orașul
Techirghiol

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3.000.000,00

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
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.

312

421

Velo Park în orașul
Techirghiol

422

Spații verzi și zonă de
recreere în comuna 23
August

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.100.000,00

2017-2023

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

1.500.000,00

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
Lucrări de amenajare/ reamenajare
spații
verzi.
Amenajarea/
reamenajarea aleei și zona de
promenadă. Mobilier urbam și
facilități de recreere. Instalații de
irigat.
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423

Velo Park în comuna 23
August

424

Spații verzi și zonă de
recreere în comuna Agigea

425

Amenajare parc central în
comuna Agigea, judeţul
Constanţa

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

550.000,00

2017-2023

UAT Comuna
Agigea

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

1.500.000,00

2017-2023

UAT Comuna
Agigea

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

1.092.240,00

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. pergole şi mese de şah/table/alte
activităţi
4. spaţiu de joacă pentru categoria de
vârste 2-5 ani
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.

314

426

Velo Park în comuna
Agigea

UAT Comuna
Agigea

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

427

Spații verzi și zonă de
recreere în comuna Corbu

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

1.500.000,00

2017-2023

428

Decolmatarea, amenajarea
şi taluzarea cursului derelei
Corbu

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

5.000.000,00

2017-2023

429

Amenajare și consolidarea
malurilor Lacului Corbu

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

5.200.000,00

2017-2023

550.000,00

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. pergole şi mese de şah/table/alte
activităţi
4. spaţiu de joacă pentru categoria de
vârste 2-5 ani
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.
Lucrări specifice de decolmatare,
amenajare și taluzare a cursului
derelei Corbu. Amenajări specfice
pentru reducerea riscului de
inundații.
Lucrări specifice de amenajare și
taluzare.
Dezvoltarea
de
infrastructuri publice la scară mică
pentru
valorificarea
atracțiilor
turistice. Activități de marketing și
promovare turistică

315

430

Velo Park în comuna
Corbu

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

431

Spații verzi și zonă de
recreere în comuna
Costinești

UAT Comuna
Costinești

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

UAT Comuna
Cumpăna

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

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

432

433

Scuar odihna și loc de
joacă

Spații verzi și zonă de
recreere în comuna
Cumpăna

550.000,00

2017-2023

3.000.000,00

2017-2023

854.251,57

1.500.000,00

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. pergole şi mese de şah/table/alte
activităţi
4. spaţiu de joacă pentru categoria de
vârste 2-5 ani
Lucrări de amenajare/ reamenajare
spații
verzi.
Amenajarea/
reamenajarea aleei și zona de
promenadă. Mobilier urbam și
facilități de recreere. Instalații de
irigat.

2017-2023

Amenajarea unui scuar și a unui loc
de joacă. Dotarea cu mobilier urban
și facilități specifice. Realizarea
căilor de acces.

2017-2023

Lucrări de amenajare/ reamenajare
spații
verzi.
Amenajarea/
reamenajarea aleei și zona de
promenadă. Mobilier urbam și
facilități de recreere. Instalații de
irigat.
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434

Velo Park în comuna
Cumpăna

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

435

Spații verzi și zonă de
recreere în comuna
Lumina

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

1.500.000,00

2017-2023

436

Velo Park în comuna
Lumina

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

550.000,00

2017-2023

550.000,00

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. pergole şi mese de şah/table/alte
activităţi
4. spaţiu de joacă pentru categoria de
vârste 2-5 ani
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și
zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.
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

317

437

Spații verzi și zonă de
recreere în comuna Mihail
Kogălniceanu

UAT Comuna
Mihail
Kogălniceanu

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.500.000,00

2017-2023

438

Spații verzi și zonă de
recreere în comuna Poarta
Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.500.000,00

2017-2023

439

Velo Park în comuna
Poarta Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

550.000,00

2017-2023

440

Spații verzi și zonă de
recreere în comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri
europene/
Buget Local/

1.500.000,00

2017-2023

3. pergole şi mese de şah/table/alte
activităţi
4. spaţiu de joacă pentru categoria de
vârste 2-5 ani
Lucrări de amenajare/ reamenajare
spații
verzi.
Amenajarea/
reamenajarea aleei și zona de
promenadă. Mobilier urbam și
facilități de recreere. Instalații de
irigat.
Lucrări de amenajare/ reamenajare
spații
verzi.
Amenajarea/
reamenajarea alei și zona de
promenadă. Mobilier urbam și
facilități de recreere. Instalații de
irigat.
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. pergole şi mese de şah/table/alte
activităţi
4. spaţiu de joacă pentru categoria de
vârste 2-5 ani
Lucrări de amenajare/ reeamenjare
spații
verzi.
Amenajarea/reamenajarea alei și

318

Buget de Stat

Îmbunătățirea facilităților
de agrement în comuna
Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Buget de Stat
/ Buget Local

6.000.000,00

2017-2023

442

Velo Park în comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

550.000,00

2017-2023

443

Spații verzi și zonă de
recreere în comuna Valu
lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3.000.000,00

2017-2023

441

zona de promenadă. Mobilier urban
și facilități de recreere. Instalații de
irigat.
Reconversia și refuncționalizarea
unei suprafețe de teren degradat,
transformarea acesteia într-o zonă de
agrement și petrecerea timpului liber
pentru comunitate și turiști. Lucrări
de amenajare/ reamenajare spații
verzi. Dotări specifice, echipamente
și mobilier urban. Amenajarea căilor
de acces.
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. pergole şi mese de şah/table/alte
activităţi
4. spaţiu de joacă pentru categoria de
vârste 2-5 ani
Lucrări de amenajare/ reamenajare
spații
verzi.
Amenajarea/
reamenajarea aleei și zona de
promenadă. Mobilier urban și
facilități de recreere. Instalații de
irigat. Nu exista pana la acest
moment niciun studiu realizat cu

319

privire la acest obiectiv. Realizarea
de noi parcuri si a spatiilor verzi-7
ha impartite in 3 locații

444

Velo Park în comuna Valu
lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

445

„Casa Societății Civile” –
reabilitare, modernizare și
dotări

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

2.900.000,00

2017-2023

446

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

550.000,00

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. pergole şi mese de şah/table/alte
activităţi
4. spaţiu de joacă pentru categoria de
vârste 2-5 ani
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
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

320

447

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

448

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.

449

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

450

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

451

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

452

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

453

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

321

454

455

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

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget Local/
Buget de Stat

10.000.000,00

2017-2023

Reabilitarea si dotarea liceului si
caminului.

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

456

Campus Școlar pentru
Turism și Alimentație
Publică

UAT Mun.
Constanța

Buget de
Stat/Buget
Local

457

Creșa nr. 1 - modernizare,
extindere și dotare

UAT Mun.
Constanța

Buget Local/
Buget de Stat

2.500.000,00

2017-2023

Reabilitarea,
extinderea
mansardare și imobilului

prin

458

Creșa nr. 2 - modernizare,
extindere și dotare

UAT Mun.
Constanța

Buget Local/
Buget de Stat

3.300.000,00

2017-2023

Reabilitarea,
extinderea
mansardare și imobilului

prin

459

Creșa nr. 5 - modernizare,
extindere și dotare

UAT Mun.
Constanța

Buget Local/
Buget de Stat

3.300.000,00

2017-2023

Reabilitarea,
extinderea
mansardare și imobilului

prin

460

Conservarea, protejarea și
punerea în valoare a
Ansamblului Rupestru
Basarabi - orașul Murfatlar

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

22.500.000,00

2017-2023

Realizarea unei construcţii care să
asigure protecţia şi punerea în
valoare a Ansamblului Rupestru
Basarabi.
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461

Reabilitare şi restaurare
ansamblul Bisericii
Greceşti „Metamorphosis“

Unitatea de
cult/Parteneriat
unitatea de cult și
UAT Mun.
Constanța

462

Reabilitare şi restaurare
ansamblului Catedrala
Ortodoxă „Sfinții Apostoli
Petru și Pavel”

Unitatea de
cult/Parteneriat
unitatea de cult și
UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

6.900.000,00

2017-2023

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

6.500.000,00

2017-2023

Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- Restaurarea, protecţia, conservarea
şi realizarea picturilor interioare,
frescelor,
picturilor
murale
exterioare;
- 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.
Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- Restaurarea, protecţia, conservarea
şi realizarea picturilor interioare,
frescelor,
picturilor
murale
exterioare;
- 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,
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463

464

Reabilitare şi restaurare
ansamblul Moscheii Carol
I

Unitatea de
cult/Parteneriat
unitatea de cult și
UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

6.000.000,00

2017-2023

Reabilitare şi restaurare
ansamblul Bisericii
Bulgăreşti Sf. Nicolae

Unitatea de
cult/Parteneriat
unitatea de cult și
UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

6.000.000,00

2017-2023

inclusiv digitizarea acestuia, în
cadrul proiectului.
Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- Restaurarea, protecţia, conservarea
şi realizarea picturilor interioare,
frescelor,
picturilor
murale
exterioare;
- 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.
Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- Restaurarea, protecţia, conservarea
şi realizarea picturilor interioare,
frescelor,
picturilor
murale
exterioare;
- 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.
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Activități de marketing și promovare
turistică a obiectivului restaurat,
inclusiv digitizarea acestuia, în
cadrul proiectului.

465

466

Reabilitarea şi restaurarea
Ansamblului Bisericii
Armeneşti „Sfânta Maria”

Unitatea de
cult/Parteneriat
unitatea de cult și
UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

5.200.000,00

2017-2023

Reabilitare și restaurare
Sinagoga Mare

Unitatea de
cult/Parteneriat
unitatea de cult și
UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

16.000.000,00

2017-2023

Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- Restaurarea, protecţia, conservarea
şi realizarea picturilor interioare,
frescelor,
picturilor
murale
exterioare;
- 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.
Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- Restaurarea, protecţia, conservarea
şi realizarea picturilor interioare,
frescelor,
picturilor
murale
exterioare;
- Restaurarea şi remodelarea plasticii
faţadelor;
- Dotări interioare (instalaţii,
echipamente şi dotări pentru
asigurarea condiţiilor de climatizare,
siguranţă la foc, antiefracţie);
- Dotări pentru expunerea şi

325

467

468

Reabilitare și restaurare
Basilica Romano Catolică
Sf. „Sfântul Anton de
Padova“

Unitatea de
cult/Parteneriat
unitatea de cult și
UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

3.450.000,00

2017-2023

Reabilitare și restaurare
Geamia Hunkiar

Unitatea de
cult/Parteneriat
unitatea de cult și
UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

4.100.000,00

2017-2023

protecţia patrimoniului cultural
mobil
şi
imobil.
Activități de marketing și promovare
turistică a obiectivului restaurat,
inclusiv digitizarea acestuia, în
cadrul proiectului.
Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- Restaurarea, protecţia, conservarea
şi realizarea picturilor interioare,
frescelor,
picturilor
murale
exterioare;
- 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.
Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- Restaurarea, protecţia, conservarea
şi realizarea picturilor interioare,
frescelor,
picturilor
murale
exterioare;
- Restaurarea şi remodelarea plasticii
faţadelor;
- Dotări interioare (instalaţii,
echipamente şi dotări pentru
asigurarea condiţiilor de climatizare,
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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.

469

Reabilitare și restaurare
imobilul Bisericii Sf.
Gheorghe (str. N. Iorga)

Unitatea de
cult/Parteneriat
unitatea de cult și
UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

2.500.000,00

2017-2023

Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- Restaurarea, protecţia, conservarea
şi realizarea picturilor interioare,
frescelor,
picturilor
murale
exterioare;
- 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.
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Unitatea de
cult/Parteneriat
unitatea de cult și
UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

2.500.000,00

2017-2023

471

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

472

Consolidare și restaurare
Cazino Constanța

UAT Mun.
Constanţa

Buget de
Stat/CNI

39.229.000,00

2017-2023

470

Reabilitare și restaurare
imobilul Bisericii „Sf.
Împărați Constantin și
Elena”

Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- Restaurarea, protecţia, conservarea
şi realizarea picturilor interioare,
frescelor,
picturilor
murale
exterioare;
- 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.
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.
Lucrări de restaurare și consolidare a
Cazinoului Constanța
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Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Mormântului
Hypogeu din sec. IV d. Hr,
zona „Zorile”, mun.
Constanța
Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Edificiului
Roman cu Mozaic
Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Lucrări de restaurare, consolidare,
protecţie, conservare și punere în
valoare;

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

14.400.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare a Edificiului Roman cu
Mozaic Constanța.

475

Restaurarea Muzeului de
Istorie Națională și
Arheologie Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

19.350.000,00

2017-2023

Lucrări de restaurare, consolidare,
protecție, conservare și punere în
valoare

476

Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Muzeului de
Sculptură „Ion Jalea”

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Lucrări de reablitare, modernizare și
dotare.

477

Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Muzeului de
Artă Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Reabilitarea,
modernizarea
și
dotarea Muzeului de Artă Constanța.

2017-2023

Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- 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.

473

474

478

Reabilitare și restaurarea
Muzeului Portului
Constanța

Ministerul
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

1.650.000,00
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Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- 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.
Lucrări
de
:
-Restaurare,
consolidarea, protecţie şi conservare;
- 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.

479

Reabilitarea și restaurea
Muzeului Marinei Române

Ministerul
Apărării
Naționale

Fonduri
europene/
Buget de Stat

6.750.000,00

2017-2023

480

Reabilitarea și restaurarea
Muzeului Militar Național
„Regele Ferdinand I”
Constanța

Ministerul
Apărării
Naționale

Fonduri
europene/
Buget de Stat

1.550.000,00

2017-2023

481

Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Acvariului

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Reabilitarea,
modernizarea
și
dotarea Acvariului pe tematica Mării
Negre.

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2017-2023

Modernizarea
prin
extinderea
Delfinariului
din
Constanța;
realizarea unui Delfinariu descoperit
care să permită organizarea de
spectacole sau derularea unor terapii
cu delfini sau alte mamifere marine

482

Extindere Delfinariu

6.750.000,00
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ori maternitate.
Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2017-2023

Crearea unui spațiu în care fluturii,
șopârlele,
păsările
(exotice),
amfibienii, etc. să fie în libertare.

6.750.000,00

2017-2023

Reabilitarea,
modernizarea
și
extinderea
vechii
clădiri
a
Delfinariului pentru alte mamifere
marine.

9.000.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și modernizare.

2017-2023

Impulsionarea dezvoltării locale prin
conservarea,
protejarea
și
valorificarea patrimoniului cultural
și a identității culturale.

2017-2023

Îmbunătățirea accesibilității insulei
Ovidiu prin realizarea de facilități de
tipul: debarcader, ponton de
acostare, pasarelă.

2017-2023

Amenajarea unui port turistic de
agrement în localitatea Tuzla,
judeţul Constanţa

483

Realizarea unui Exotarium

UAT Jud.
Constanța

484

Reabilitarea, modernizarea
și extinderea vechii clădiri
a Delfinariului pentru alte
mamifere marine

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

485

Sat tradițional dobrogean
Corbu

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

486

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

UAT Orașul
Ovidiu

Fonduri
europene
(POPAM)/
IFI’s/
Buget de Stat/
Buget Local

7.000.000,00

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

22.500.000,00

487

488

Creșterea atractivității
economice a insulei Ovidiu

Portul turistic Tuzla

6.750.000,00

14.300.000,00
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489

Portul turistic Eforie Sud

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2017-2023

Amenajarea unui port turistic de
agrement la Marea Neagră, în zona
staţiunii turistice Eforie Sud, judeţul
Constanţa

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.

6.750.000,00

490

Reabilitarea și restaurarea
Muzeului de Artă Populară

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

491

Reabilitarea și dotarea
Teatrului de Stat Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și modernizare
- dotări specifice, echipamente și
mobilier.

6.750.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și modernizare
a
grădinilor
de
vară
și
cinematografelor în aer liber.

492

Grădini de vară și
cinematografe în aer liber

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

493

Modernizarea, reabilitarea
și dotarea Teatrului Soveja

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

22.500.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și modernizare.

494

Restaurea fântânii antice
din parcul Tribunalului
Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Lucrări de restaurare și punere în
valoare a obiectivului de investiți

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget
Local/Surse

2017-2023

- Dezvoltarea infrastructurii pentru
turism (infrastructură rutieră, rețele
de captare și transport, modernizare
și creare baze de tratament)
- Crearea şi extinderea infrastructurii

495

Creșterea atractivității
turistice a stațiunii Mamaia

5.000.000,00
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private

496

Mamaia Teleschi

UAT Mun.
Constanţa

497

Mamaia Port

UAT Mun.
Constanţa

498

Telegondola II

UAT Mun.
Constanţa

499

Imaginarius

UAT Mun.
Constanţa

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private
Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

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.

6.913.336,00

2017-2023

- Realizarea unei instalaţii de
agrement nautic pe lacul Siutghiol

39.865.000,00

2017-2023

-Amenajarea unei pasarele si a unui
port de agrement/debarcader de
dimensiuni mici în stațiunea Mamaia

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

Fonduri
europene

10.000.000,00

2017-2023

Reabilitarea Teatrului de Vară
Mamaia și transformarea acestuia
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/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

500

501

Diamant Port

Marina Nord

UAT Mun.
Constanţa

UAT Mun.
Constanţa

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private
Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

502

Black Sea Esplanade

UAT Mun.
Constanţa

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

503

Creșterea atractivității
turistice a stațiunii Eforie
Nord

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

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.

20.000.000,00

2017-2023

20.000.000,00

2017-2023

100.000.000,00

2017-2023

4.000.000,00

2017-2023

Amenajarea unui miniport de
agrement în zona Cazinoului
Constanța. Lucrări de construcție,
amenajări specifice, facilități de
acostare și dotări.
Amenajarea unui miniport de
agrement în municipiul Constanța,
zona Pescărie - proximitatea stațiunii
Mamaia. Lucrări de construcție,
amenajări specifice, facilități de
acostare și dotări.
Amenajarea accesului la plajă pe
porțiunea
Constanța-MamaiaNăvodari prin realizarea unei
promenade
destinate
exclusiv
deplasării pietonale și a bicicletelor.
Lucrări de costrucții, iluminat
public, mobilier urban. Alte facilități
și dotări specifice.
- 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
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504

Creșterea atractivității
turistice a stațiunii Eforie
Sud

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

505

Dezvoltare turistică Eforie
Nord

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

4.000.000,00

3.800.000,00

2017-2023

2017-2023

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.
- 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.
Dezvoltarea de infrastructuri publice
la scara mică pentru valorificarea
atracțiilor turistice. Activități de
marketing si promovare turistică.
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506

Dezvoltare turistică Eforie
Sud

507

Complex Balnear și de
Recuperare Eforie

508

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

509

Modernizarea și
reabilitarea infrastructurii
conexe de utilitate publică
în stațiunea 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.

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

UAT Orașul
Eforie

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

2017-2023

Dezvoltarea de infrastructuri publice
la scara mică pentru valorificarea
atracțiilor turistice. Activități de
marketing si promovare turistică.

UAT Orașul
Eforie

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

2017-2023

Dezvoltarea de infrastructuri publice
la scara mică pentru valorificarea
atracțiilor turistice. Activități de
marketing si promovare turistică.

2017-2023

Lucrări de extindere și modernizare
a portului turistic din stațiunea
Eforie Nord. Dotări, echipamente și
facilități specifice.

2017-2023

Intervenții în amenajarea malurior,
realizarea de debarcadere, asigurarea
accesului, ecologizaresa și protecția
mediului

510

Modernizare / Extindere
Port Turistic Eforie Nord

UAT Orașul
Eforie

511

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

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene/Bug
et de
stat/Buget
Local
Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de
Stat/Alte
fonduri

22.500.000,00

22.500.000,00

7.700.000,00

22.500.000
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512

Dezvoltarea infrastructurii
de agrement în stațiunea
Eforie

UAT Orașul
Eforie

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

18.900.000

2017-2023

Reabilitare și extindere Teatrul de
vară Eforie Sud. Reabilitare și
extindere Teatrul de vară Eforie
Nord.

513

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

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

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.

514

515

Dezvoltarea infrastructurii
pentru turismul balnear şi a
activităţilor recreative în
staţiunea balneară
Techirghiol

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

15.520.651,63

337

22.500.000,00

2017-2023

Realizarea rețelelor tehnico-edilitare
(electricitate și iluminat public, rețea
de alimentare cu apă, canalizare
menajeră) și realizarea sistemului
rutier (stradă și trotuare).

516

Lucrări de infrastructură pe
str. Lacului

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

517

Lucrări de extindere a
iluminatului public în
orașul Techirghiol, zona
A202

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Realizarea rețelelor tehnico-edilitare
- electricitate și iluminat public.

518

Reabilitare imobil cu
destinația sediu primăria
orașului Techirghiol,
orașul Constanța

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

112.500.000,00

2017-2023

Modernizare, reabilitare imobil,
dotare cu mobilier, refacere instalații
interioare, etc.

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

2017-2023

Realizarea rețelelor tehnico-edilitare
(electricitate și iluminat public, rețea
de alimentare cu apă, canalizare
menajeră) și realizarea sistemului
rutier (stradă și trotuare).

6.750.000,00

2017-2023

Realizarea rețelelor tehnico-edilitare
(electricitate și iluminat public, rețea
de alimentare cu apă, canalizare
menajeră), sistemului rutier ( stradă
și trotuare)

22.500.000,00

2017-2023

Lucrări de instalare a unor noi
conducte pentru distrinuția gazelor
naturale.

519

Lucrări de infrastructură pe
str. Dobrogei

520

Realizarea rețelelor
tehnico-edilitare
(electricitate și iluminat
public, rețea de alimentare
cu apă, canalizare
menajeră), sistemului
rutier ( străzi, trotuare) în
zona A105

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

521

Înființare sistem distribuție
gaze în orașul Techirghiol

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

22.500.000,00
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522

Reabilitare și modernizare
Teatrul de Vară "Jean
Constantin" din orașul
Techirghiol

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

523

Amenajare Parc - teren,
strada A. Vlaicu, nr.2, lot 1

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

524

Modernizare Complex
Sportiv Techirghiol- Teren
de fotbal, b-dul. Victoriei
nr.15

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

525

Centru multifuncţional de
turism balneofizioterapeutic –
Techirghiol

526

Ponton de promenadă și
acostare Techirghiol

527

Centrul de tineret
Costinești

2017-2023

Lucrări de reabilitare și modernizare
Teatru de Vară, dotări - mobilier.

22.500.000,00

2017-2023

Defrișarea vegetației existente,
modelarea terenului, gazonarea
suprafețelor, crearea de facilități
pentru recreere, loc de joacă pentru
copii, băncuțe, coșuri de gunoi, etc.

2.000.000,00

2017-2023

Modernizare
teren
împrejmuire,
dotări
instalație nocturnă.

22.500.000,00

UAT Orașul
Techirghiol

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

17.391.945,12

2017-2023

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

8.000.000,00

2017-2023

UAT Comuna
Costinești

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2.500.000,00

2017-2023

fotbal,
tribune,

Diversificarea ofertei turistice de
agrement a statiunii Techirghiol,
prin construirea si dotarea unui
centru multifunctional de turism
balneo-fizioterapeutic
si
introducerea acestuia in circuitul
turistic public. Centrul va oferi
servicii de tratament si spa.
Amenajarea obiectivelor turistice
naturale de utilitate publică precum
şG543:G544i crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de utilitate
publică. Activități de marketing și
promovare turistică ale obiectivului
finanțat.
Construirea unui centru de tineret și
dotarea
acestuia.
Amenajări
exterioare și căi de acces.

339

528

Centrul de plasament
Delfinul Agigea

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

2017-2023

Lucrari de reabilitare, modernizare și
dotare.

529

Reabilitarea, modernizarea
și dotarea adăpostului de zi
și noapte pentru copii
străzii Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare.

530

Reabilitarea, modernizarea
și dotarea adăpostului de
noapte pentru oamenii
străzii Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare.

531

Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Centrului de
plasament „Antonio”
Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

3.150.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare. Dotări și
amenajări specifice.

532

Centrul de servicii
comunitare „Cristina”
Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

2017-2023

Amenajarea actualului Centru de Zi,
de Recuperare, în vederea extinderii
acestuia și a serviciilor oferite;
Renovarea Centrului de plasament și
deschiderea unui centru destinat
copiilor care săvârșesc fapte penale
și nu răspund penal.

533

Centrul de plasament
„Micul Rotterdam”
Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

6.750.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare. Dotări și
amenajări specifice.

340

534

Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Centrului de
primire a copilului în
regim de urgență
Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

3.300.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare. Dotări și
amenajări specifice.

535

Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Centrului de
recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică Năvodari

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

9.000.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare. Dotări și
amenajări specifice.

536

Centrul de recuperare
pentru persoane cu
dizabilități Constanța

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

10.000.000,00

2017-2023

Lucrări de construcție și reabilitare.
Dotări și amenajări specifice.

537

Centrul de zi pentru
resocializarea juvenilă

UAT Jud.
Constanța

UAT Jud.
Constanța

4.000.000,00

2017-2023

Lucrări de construcție și reabilitare.
Dotări și amenajări specifice.

538

Lucrări de reabilitare,
modernizare și dotare a
clădirilor DGSAPC.

UAT Jud.
Constanța

UAT Jud.
Constanța

13.500.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare, modernizare și
dotare a clădirilor DGSAPC.

Centrul social „Sfântul
Nectarie” municipiul
Constanța

UAT Mun.
Constanța/ONGuri active în
domeniul social

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

539

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.

341

540

541

542

Centrul RESPIRO pentru
copii și adoloescenți
Constanța

UAT Mun.
Constanța/ONGuri active în
domeniul social

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

5.000.000,00

2017-2023

Centrul RESPIRO pentru
persoane cu dizabilități
Constanța

UAT Mun.
Constanța/ONGuri active în
domeniul social

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

5.000.000,00

2017-2023

Centrul RESPIRO pentru
persoane vârstnice
Constanța

UAT Mun.
Constanța/ONGuri 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.
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.
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.

342

543

544

545

Centrul de consiliere
psiho-socială

UAT Mun.
Constanța/ONGuri active în
domeniul social

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

4.300.000,00

2017-2023

Cantină socială și adăpost
de noapte

UAT Mun.
Constanța/ONGuri active în
domeniul social

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget
Local/Surse
private

8.500.000,00

2017-2023

S.O.S. – Serviciu de
ospitalitate socială

UAT Mun.
Constanța/ONGuri 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.
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.
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.

343

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

547

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.

548

Centrul socio-medical
Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

4.800.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

549

Centrul social Murfatlar

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

3.000.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

550

Centrul Multifuncțional
pentru Integrare Socială și
Profesională

UAT Orașul
Murfatlar

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

4.600.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

551

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.

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.

546

552

344

553

554

555

556

557

558

2017-2023

Construcția/reabilitarea/
modernizarea/ extinderea /dotarea
centrelor
comunitare
integrate
medicale

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.

4.700.000,00

2017-2023

Creșterea nivelului de trai în rândul
bătrânilor orașului Ovidiu.Lucrări de
constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

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

Centrul socio-medical
Techirghiol

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

Centrul social Techirghiol

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

3.800.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

Centru socio-medical
Ovidiu

Centru social
multifuncțional Ovidiu

Construirea și dotarea unui
centru de zi pentru bătrâni

Satul Culmea - regenerare

UAT Orașul
Ovidiu

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

UAT Orașul
Ovidiu

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

UAT Orașul
Ovidiu

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

4.500.000,00

345

559

Centru copii after-school
comuna 23 August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

560

Centrul socio-medical
comuna 23 August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

561

Centrul social comuna 23
August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

562

Centrul socio-medical
Agigea

UAT Comuna
Agigea

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

Centrul social în Agigea

UAT Comuna
Agigea

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/ Buget de
Stat/ Buget
Local

563

564

Centrul socio-medical
comuna Corbu

691.725,00

2.400.000,00

2.300.000,00

2.400.000,00

2.250.000,00

1.890.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

2017-2023

Construcția/
reabilitarea
/
modernizarea / extinderea/ dotarea
centrelor
comunitare
integrate
medicale

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea
/
extinderea/ dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă
rezidențială

2017-2023

Construcția/reabilitarea/
modernizarea/ extinderea /dotarea
centrelor
comunitare
integrate
medicale Agigea

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/
extinderea/ dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă
rezidențială

2017-2023

Construcția/reabilitarea/
modernizarea/ extinderea /dotarea
centrelor
comunitare
integrate
medicale

346

565

Centrul social comuna
Corbu

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/ Buget de
Stat/ Buget
Local

566

Centru socio-medical
comuna Costinești

UAT Comuna
Costinești

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

567

Centru social comuna
Costinești

UAT Comuna
Costinești

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

568

Centrul socio-medical
comuna Cumpăna

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local
Fonduri
europene/
Buget de
Stat/Buget
Local

569

Centrul social comuna
Cumpăna

UAT Comuna
Cumpăna

570

Căminul pentru persoane
vârstnice comuna
Cumpăna

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

571

Centru civic în comuna
Cumpăna, județul
Constanța

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/
extinderea/ dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă
rezidențială

2017-2023

Construcția/
reabilitarea
/
modernizarea / extinderea/ dotarea
centrelor
comunitare
integrate
medicale

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea
/
extinderea/ dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă
rezidențială

2017-2023

Construcția/
reabilitarea
/
modernizarea / extinderea/ dotarea
centrelor
comunitare
integrate
medicale

3.100.000,00

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea
/
extinderea/ dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă
rezidențială

8.000.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

2017-2023

Amenajarea unei zone de promenada
si a unei piatete destinate recrearii,
precum si organizarii unor intalniri
si actiuni civice in zona centrala a
comunei Cumpana

1.580.000,00

2.580.000,00

1.450.000,00

3.950.000,00

13.500.000,00
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Centrul socio-medical
Lumina

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

573

Centrul social Lumina

UAT Comuna
Lumina

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

574

Centrul socio-medical
comuna Mihail
Kogălniceanu

UAT Comuna
Mihail
Kogălniceanu

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

575

Centrul social comuna
Mihail Kogălniceanu

UAT Comuna
Mihail
Kogălniceanu

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

576

Centrul socio-medical
comuna Poarta Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

572

577

Centrul socio-medical
Tuzla

5.000.000,00

4.000.000,00

4.750.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2017-2023

Construcția/reabilitarea/
modernizarea/ extinderea /dotarea
centrelor
comunitare
integrate
medicale

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/
extinderea/ dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă
rezidențială

2017-2023

Construcția/
reabilitarea
/
modernizarea / extinderea/ dotarea
centrelor
comunitare
integrate
medicale

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea
/
extinderea/ dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă
rezidențială

2017-2023

Reabilitarea / modernizarea /
extinderea/ dotarea dispensarului
pentru realizarea unui centru
comunitar integrat medical
Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

4.000.000,00

2017-2023
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Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

578

Centrul social Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

579

Centrul socio-medical
comuna Valu lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

580

Centrul social comuna
Valu lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

581

Grup de acțiune locală
„Acasă”

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

2.850.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

11.000.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

2017-2023

Construcția/
reabilitarea
/
modernizarea / extinderea/ dotarea
centrelor
comunitare
integrate
medicale

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea
/
extinderea/ dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă
rezidențială

2017-2023

Constituirea unui grup de acțiune
locală reprezentativ pentru abordarea
problematicii specifice grupurilor
vulnerabile
și
comunităților
marginalizate din zona PalasMedeea 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
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582

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/modernizare
a clădirilor pentru a găzdui diferite
activități
sociale,
comunitare,
culturale, agrement și sport etc.;
• crearea/reabilitarea/modernizarea
spațiilor publice urbane (străzi
nemodernizate,
inclusiv
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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.

583

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:
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o
construcția/reabilitarea/modernizare
a 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.

584

585

„Împreună pentru viitor!

Grup de acțiune locală
„Techirghiol”

UAT Orașul
Ovidiu

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

15.200.000,00

5.000.000,00

2017-2023

Dezvoltare locală integrată a zonei
marginalizate din orașul Ovidiu

2017-2023

Constituirea unui grup de acțiune
locală reprezentativ pentru abordarea
problematicii specifice grupurilor
vulnerabile
și
comunităților
marginalizate din orașul Techirghiol
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
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• 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/modernizare
a 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.
586

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/
echiparea
educaţionale

modernizarea/
infrastructurii

353

587

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.

588

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

589

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

590

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

591

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.

592

Reabilitare Școala
Gimnazială nr. 7 „Remus
Opreanu” Constanța

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

7.000.000,00

2017-2023

593

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.
Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

354

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

2.500.000,00

2017-2023

2.500.000,00

2017-2023

594

Construire creșă în
cartierul Palazu Mare,
municipiul Constanța

595

Construire grădiniță în
cartierul Palazu Mare,
municipiul Constanța

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

596

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

597

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

598

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

599

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

Construirea unei creșe în cartierul
Palazu Mare din municipiul
Constanța. Lucrări de constructii.
Dotări și amenajări specifice
destinației sale.
Construirea unei grădinițe în
cartierul Palazu Mare din municipiul
Constanța. Lucrări de constructii.
Dotări și amenajări specifice
destinației sale.
Reabilitarea, extinderea si dotarea
cladirii institutiei de inavatamant
pentru
asigurarea
facilităţilor
necesare
desfăşurarii
actului
educaţional si a
activităților
educative în condiții moderne și
europene.
Reabilitarea, extinderea si dotarea
cladirii institutiei de inavatamant
pentru
asigurarea
facilităţilor
necesare
desfăşurarii
actului
educaţional si a
activităților
educative în condiții moderne și
europene.
Reabilitarea, extinderea si dotarea
cladirii institutiei de inavatamant
pentru
asigurarea
facilităţilor
necesare
desfăşurarii
actului
educaţional si a
activităților
educative în condiții moderne și
europene.
Reabilitarea, extinderea si dotarea
cladirii institutiei de inavatamant
pentru
asigurarea
facilităţilor
necesare
desfăşurarii
actului
educaţional si a
activităților
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600

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

601

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

602

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

603

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

604

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

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

605

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

606

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

607

Creșterea eficienței
energetice a clădirii
Liceului Teoretic George
Călinescu

UAT Mun.
Constanța

6.200.000,00

2017-2023

608

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

609

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

UAT Orasul
Eforie

UAT Orasul
Eforie

Buget de
Stat/Buget
Local

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

2.800.000,00

2.547.058,21

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

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.
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610

Reabilitarea și dotarea unei
unități școlare din orașul
Murfatlar

611

Modernizarea, extinderea
și dotarea Școlii Generale
nr. 3 „Tudor Arghezi”
Năvodari

612

Modernizarea și dotarea
Liceului Tehnologic
„Lazăr Edeleanu”
Năvodari

613

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

614

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

UAT Orasul
Murfatlar

UAT Orașul
Năvodari

UAT Orașul
Năvodari

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

UAT Orașul
Ovidiu

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

UAT Orașul
Ovidiu

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

2.960.000,00

6.500.000,00

7.000.000,00

3.356.000,00

1.360.000,00

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

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.

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.
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615

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

616

Construire grădinița
„Licurici” cu program
prelungit și centru afterschool

617

Reabilitarea și dotarea
Liceului Teoretic Emil
Racovita Techirghiol

UAT Orașul
Ovidiu

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

UAT Orașul
Ovidiu

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

UAT Orașul
Techirghiol

Fonduri
europene /
Buget de Stat/
Buget Local

618

Construire și dotare școală
nouă în Comuna Agigea

UAT Comuna
Agigea

619

Reabilitarea şi extinderea
şcolii Lazu, comuna
Agigea, judeţul Constanţa

UAT Comuna
Agigea

620

Modernizare și dotare
Cămin Cultural 1 comuna
Corbu

UAT Comuna
Corbu

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

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

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

4.100.000,00

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

2.500.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

1.784.756,00

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

2.250.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

1.300.000,00

4.000.000,00

359

UAT Comuna
Corbu

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

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/Buget de Stat/
Buget Local

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/Buget de Stat/
Buget Local

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/Buget de Stat/
Buget Local

625

Clădire destinată
desfășurării orelor de
educație fizică cuprinse în
programa școlară

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2.000.000,00

2017-2023

626

Modernizare grădinița
"Centru comunitar Sf.
Maria " cu program
prelungit în comuna
Cumpăna, județul

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2.250.000,00

2017-2023

621

622

623

624

Modernizare și dotare
Cămin Cultural 2 comuna
Corbu

Construire Sală Sport
Școala Generală Corbu
Extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea
Grădiniței cu program
normal nr. 2, comuna
Corbu, jud. Constanța,
cuprinsă în teritoriul ADI
ITI Delta Dunării
Extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea
Școlii Primare Vadu,
comuna Corbu, jud.
Constanța, cuprinsă în
teritoriul ADI ITI Delta
Dunării

1.215.000,00

6.750.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.
Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii sală de sport școlară.
Dotări și amenajări specifice
destinației sale.
Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

360

627

Constanța
Construcția creșei de copii
cu program prelungit ,
amplasată pe șoseaua
Constanței, comuna
Cumpăna, județul
Constanța

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.
Căi de acces.

471.088.638,00

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2.250.000,00

UAT Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

5.300.000,00

628

Complex sportiv Cumpăna
Sf. Nicolae

629

Construire Școala Generală
nr.2 cu clasele 1-8 Cartier
Via, Poarta Albă

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

630

Grădinița cu program
prelungit cu 6 (șase) grupe
în localitatea Poarta Albă,
Județul Constanța

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3,671,701.00

2017-2023

Lucrări de constructii. Amenajări și
dotări specifice.

631

Înființare Creșă de Stat în
comuna Poarta Albă,
județul Constanța

UAT Comuna
Poarta Albă

Buget de Stat/
Buget Local

5.999.416,00

2017-2023

Lucrări de constructii. Amenajări
echipamente și dotări specifice.

632

Modernizare tramă stradală
comuna Poarta Albă,
județul Constanța

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

5.378.519,33

2017-2023

Reabilitarea căilor rutiere.

633

Modernizarea și dotarea
Colegiului Agricol Poarta
Albă din localitatea Poarta
Albă, județul Constanța

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

3.212.524,00

361

634

Modernizare drum de
exploatare Agricola,
comuna Poarta Albă,
județul Constanța

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

5.266.079,00

2017-2023

Reabilitarea căilor de exploatare
agricolă.

635

Extinderea sistemului de
canalizare menajeră în
zona centrală a localității
Poarta Albă - etapa 2

UAT Comuna
Poarta Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

2.905.465,00

2017-2023

Extinderea sistemului de canalizare.

UAT Comuna
Poarta Albă

Buget de Stat/
Buget Local

2017-2023

Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastrucuturii educaționale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

UAT Comuna
Poarta Albă

Buget de Stat/
Buget Local

2017-2023

Creșterea accesibilității locuitorilor
comunei
Poarta
Albă,prin
construirea unei pasarele pietonale
peste Canalul Poarta Albă-Năvodari

638

Construire creșă zona
lotizată C, comuna Valu
lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

4.000.000,00

2017-2023

639

Construire grădiniță cu
program prelungit zona
lotizată C, comuna Valu
lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

2.797.134,91

2017-2023

636

637

Reabilitare și extindere
Școala Generala nr.1, Corp
C1, Corp C3, localitatea
Poarta Albă, județul
Constanța
Creșterea accesibilității
locuitorilor comunei Poarta
Albă, prin construirea unei
pasarele pietonale peste
Canalul Poarta AlbăNăvodari în comuna Poarta
Albă, județul Constanța

4.180.747,00

1.441.587.340,0
0

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.
Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale. Contract
de
finanțare
nr.
C0720EN00021521400265/29.12.20
16 finanțat de AFIR

362

640

Asfaltare străzi în comuna
Poarta Albă, județul
Constanța

UAT Comuna
Poarta Albă

Buget de Stat/
Buget Local

641

Construire grădiniță cu
program prelungit Valea
Seacă, comuna Valu lui
Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

700.000,00

2017-2023

642

Reabilitare Scoala nr. 2
„Viceamiral I. Murgescu”,
comuna Valu lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

2.573.620,00

2017-2023

643

Campus universitar
maritim Constanța

Universitatea
Maritimă din
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget propriu

11.000.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și constructii.
Dotări și amenajări specifice
destinației sale.

644

Campus universitar
Academia Navală „Mircea
cel Bătrân”

Academia Navală
„Mircea cel
Bătrân”

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget propriu

11.000.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și constructii.
Dotări și amenajări specifice
destinației sale.

UAT Orașul
Năvodari

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

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.

645

Casa de Cultură Năvodari

15.662.901,80

12.500.000,00

2017-2023

Reabilitarea căilor rutiere.
Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.
Supraetajare scoala nr. 2 Viceamiral
I. Murgescu, str.Mihai Eminescu, nr
157, Valu lui Traian si construire
sala de sport. Proiect aprobat și
finanțat prin MDRAPFE.

363

646

Amplasarea și realizarea
unui Centru Operațional
Transfrontalier pentru
situații de urgență

647

Realizarea unui heliport

648

Realizarea unui poligon de
antrenament

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

9.000.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și construcții.
Dotări și amenajări specifice
destinației sale.

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

11.250.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și construcții.
Dotări și amenajări specifice
destinației sale.

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

36.000.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții. Dotări și
amenajări specifice destinației sale.

4.500.000,00

2017-2023

UAT Jud.
Constanța

UAT Jud.
Constanța

649

Complexul de servicii
comunitare Orizont

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

650

Centru de plasament
Ovidiu

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

2017-2023

Parc industrial

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

100.000.000,00

2017-2023

651

Extinderea actualului Centru de Zi
pentru Copii cu Autism și înființarea
unui Centru Multifuncțional pentru
Copii cu Tublurări sau Sindrom
Autism, Sindrom Down sau alte
Dizabilități Neuropsihice
Înființarea unui Centru de Zi pentru
dezvoltarea deprinderilor de viață;
Amenajarea unor locuințe sociale
destinate persoanelor/tinerilor cu
venituri
reduse;
transformarea
cantinei centrului
intr-o cantină
socială deschisă comunității
Amenajarea și dotarea unui parc
industrial. Realizarea unui astfel de
proiect ține mai întâi de identificarea
unei suprafețe de teren în Polul de
Creștere al județului Constanța și
trebuie făcut în parteneriat.

364

Reabilitarea și
modernizarea Teatrului de
Vară Mamaia

UAT Jud.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

653

Capital Uman Calificat

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

654

Better cooperation for
Black Sea coast promotion

UAT Mun.
Constanța

655

Better cooperation between
institutions that promote
folk traditions

656

652

657

2017-2023

Reabilitarea
și
modernizarea
Teatrului de Vară Mamaia

2.000.000,00

2017-2023

Cursuri de formare profesională.
Dezvoltarea
competențelor
profesionale și facilitarea accesului
pe piața forței de muncă.

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.200.000,00

2017-2023

Proiect de cooperare în vederea
promovării litoralului Mării Negre

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

Better conditions for
talented children

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.200.000,00

2017-2023

Proiect de cooperare
Mării Negre

P.O.D.

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

2017-2023

Proiect de cooperare transfronalieră
în vederea dezvoltării capacității
administrative a autorităților publice
din Regiunea Constanța - Dobrich

22.500.000,00

2.000.000,00

în Regiunea

365

658

Joint Romanian-Bulgarian
Cultural and Historical
Heritage - Miniature Park

659

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

660

661

Canopeea urbană

Istorie-natura-apa- o noua
oferta turistica
transfrontaliera pentru o
noua destinatie KaynardjaValu lui Traian

UAT Mun.
Constanța în
parteneriat cu
EICT EUREKA

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

UAT Orașul
Ovidiu

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

Parteneriat UAT
Orașul Ovidiu,
UAT Orașul
Murfatlar, ADI
ZMC, regiunea
Dobrich

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget Local

UAT Comuna
Valu lui Traian în
parteneriat cu loc.
Kainargea
(Bulgaria)

Fonduri
europene
(Programul
Interreg V-A
RomaniaBulgaria
2014-2020)
/Buget de Stat/
Buget Local

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

3.000.000,00

2017-2023

Reabilitarea/
modernizarea/echiparea
infrastructurii educaţionale. Lucrări
de constructii. Dotări și amenajări
specifice destinației sale.

5.000.000,00

2017-2023

Proiect de cooperare transfrontalieră
în domeniul regenerării urbane

2017-2023

Proiect de cooperare transfrontalieră
în domeniul conservării, valorificării
și promovării potențialului natural al
regiunii. Proiect depus pe Programul
Interreg V-A Romania-Bulgaria și
respins pentru expirarea termenului
de valabilitate a Studiului de
fezabilitate a partenerului bulgar.

6.750.000,00

6.000.000,00

366

662

Centrul de susținere a
dimensiunii
transfrontaliere a
angajatorilor și angajaților
la granița româno-bulgară

CCINA
Constanța

Fonduri
europene

5.000.000,00

2017-2023

Proiect de cooperare transfronalieră
în domeniul pieței muncii.

663

Centrul de instruire
româno-bulgar în domeniul
managementului comun al
situațiilor de urgență în
zonele transfrontaliere
maritime, fluviale și pe
apele interioare

Academia Navală
„Mircea cel
Bătrân”

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

5.000.000,00

2017-2023

Proiect de cooperare transfronalieră
în
domeniul
managementului
situațiilor de urgență.

664

Centrul multimedia local
de informare-documentare
în domeniul maritim

Academia Navală
„Mircea cel
Bătrân”

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

4.500.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și construcții.
Amenajări și dotări specifice.

665

Centrul de cercetare și
dezvoltare tehnologii
aplicate în domeniul
ingineriei acvatice și
oceanografice

Academia Navală
„Mircea cel
Bătrân”

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

9.000.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și construcții.
Amenajări și dotări specifice.

666

Underwater Cultural
Heritage between Sulina
and Rezovo: identification,
promotion, valorization
(HERAS II)

Institutul Național
de CercetareDezvoltare pentru
Geologie și
Geoecologie
Marină

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

2017-2023

Proiect de cooperare transfrontalieră
ce constă în identificarea și
promovarea resurselor patrimoniului
cultural comun submarin multimilenar.

2.000.000,00

367

667

Îmbunătățirea capacității
de investigare a
infrastructurii majore de
cercetare în domeniul
marin (obiectiv de interes
național nava Mare
Nigrum, laboratoare
specializate) a INCD
GeoEcoMar în vederea
dezvoltării și transferului
de cunoaștere științifică în
beneficiul societății

668

Centrul de analize
izotopice și chimie
analitică

669

Program Nucleu
GEOMAND

670

Centrul de excelență
pentru evaluarea poluării și
efectelor acesteia asupra
componentelor
ecosistemului marin

Institutul Național
de CercetareDezvoltare pentru
Geologie și
Geoecologie
Marină

Institutul Național
de CercetareDezvoltare pentru
Geologie și
Geoecologie
Marină
Institutul Național
de CercetareDezvoltare pentru
Geologie și
Geoecologie
Marină
Institutul Național
de CercetareDezvoltare
Marină „Grigore
Antipa”

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

63.000.000,00

2017-2023

Îmbunătățirea
capacității
de
investigare a infrastructurii majore
de cercetare în domeniul marin
(obiectiv de interes național nava
Mare
Nigrum,
laboratoare
specializate) a INCD GeoEcoMar în
vederea dezvoltării și transferului de
cunoaștere științifică în beneficiul
societății

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

18.000.000,00

2017-2023

Lucrări de construții. Amenajări,
echipamente și dotări specifice.

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

5.250.000,00

2017-2023

Proiect de cercetare în domniul
prevenirii, controlului, reducerii și
combaterii poluării

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

27.000.000,00

2017-2023

Proiect de cercetare marină în
domeniul conservării ecosistemului
marin

368

671

672

673

Platformă de cercetare
oceanografică
multidisciplinară

Institutul Național
de CercetareDezvoltare
Marină „Grigore
Antipa”

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

45.000.000,00

2017-2023

Proiect de cercetare marină.
Realizarea infrastructurii și a
facilităților aferente.

Navă de cercetări marine

Institutul Național
de CercetareDezvoltare
Marină „Grigore
Antipa”

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

31.500.000,00

2017-2023

Achiziționarea unei nave de
cercetării marine. Dezvoltarea unui
program de cercetare marină.

2017-2023

Realizarea unui ansamblu de
facilitati de cercetare in domeniul
eco-nanotehnologiilor si materialelor
avansate care sa permita abordarea
unor cercetari inovative si sa permita
definirea unor directii pentru
contributii originale ale colectivelor
de cercetare din cadrul Universitatii
Ovidius.
Rezultatele obtinute in activitatile de
cercetare stiintifica prin implicarea
studentilor de masterat si doctorat
vor permite dezvoltarea de produse
si servicii inovative care sa
contribuie la dezvoltarea durabila a
sectoarelor economice din zonele
costiere. In acest fel, se vor crea
premisele pentru dezvoltarea unor
politici regionale in cadrul strategiei
Uniunii
Europene
denumita
“Crestere albastra” (Blue Growth).

Platforma CDI a
Universitatii Ovidius din
Constanta pentru econanotehnologii si materiale
avansate cu aplicatii in
sectoarele care contribuie
la strategia de “Crestere
albastra” (Ovitech)

Universitatea
„Ovidius
Constanța în
parteneriat

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

22.500.000,00

369

674

Centru de cercetare si
expertiza privind rezistenta
la antibiotice al
Universitatii Ovidius din
Constanta (OviCARe)

Universitatea
„Ovidius
Constanța în
parteneriat

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

22.500.000,00

2017-2023

675

Centru de studii
antropologice in artele
spectacolului (CSAAS)

Universitatea
„Ovidius
Constanța în
parteneriat

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

31.500.000,00

2017-2023

676

“Laborator teritorial”
pentru monitorizarea
sinoptică a dinamicii
inegalităților teritoriale la
nivelul Dobrogei,
elaborarea și validarea
unor modele de dezvoltare
locală și intra-regională în
procesul de implementare
a Strategiei Naționale de
Dezvoltare Teritorială la
nivel infraregional
(Dobrodev)

Universitatea
„Ovidius
Constanța în
parteneriat

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

9.000.000,00

2017-2023

Înființarea unui centru de cercetare
în domeniul prevenției, reducerii
incidenței, monitorizării și creșterii
capacității de diagnostic a infecțiilor
nozocomiale.
Înființarea unui centru de studii
antropologice in artele spectacolului
prin construirea si dotarea unui
spațiu adecvat ce are ca scop
identificarea
si
utilizarea
arhetipurilor sociale, psihosociale si
culturale concretizate cu ajutorul
tehnicilor specifice moderne ale artei
actorului si coregrafului, împletite
cu artele vizuale.
Înființarea unei structuri de cercetare
(„Laborator teritorial”), care să se
bazeze pe o rețea de centre de
observare în arii teritoriale critice și
în spații dezvoltate, cu ajutorul
cărora să se măsoare, analizeze și
elaboreze modele de reducere a
inegalităților teritoriale în materie de
dezvoltare. În această rețea de centre
de observare vor fi antrenați
profesori de geografie din anumite
localități, studenți masteranzi și
doctoranzi, care vor contribui la
alcătuirea unei baze de date mereu
actualizată
și
la
prelucrarea
informațiilor colectate. În cadrul
laboratorului vor fi analizate și
interpretate
datele
sistematic
obținute și se vor elabora modele de
dezvoltare specifice pentru ariile
profund dezavantajate din Dobrogea.

370

677

Platforma integrata de
diagnoza si tratament prin
metode avansate a pieselor
si monumentelor de
patrimoniu cultural
(DITRECH)

678

Centru științific pentru
conservarea patrimoniului
cultural- artistic axat pe
eco-nano-tehnologii si
materiale avansate, cu
aplicație in conservarea
patrimoniului cultural
implementat pe platforma
de cercetare a Universitatii
“Ovidius” din Constanta
prin Institutul de Știință,
Cultura si Spiritualitate,
Centrul de Expertiza a
Operelor de Arta prin
Metode Instrumentale
Avansate, ținând cont de
moștenirea culturala si
bogăția arheologica a
spațiului dobrogean,
danubiano-pontic.

Universitatea
„Ovidius
Constanța în
parteneriat

Universitatea
„Ovidius
Constanța în
parteneriat

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

Fonduri
europene/Bug
et de Stat/
Buget propriu

9.000.000,00

18.000.000,00

2017-2023

Realizarea unui ansamblu de
facilități de cercetare in domeniul
tehnicilor de investigație si a
soluțiilor inovative de diagnoza si
tratare prin abordarea unor cercetări
inovative si sa permită definirea
unor direcții pentru contribuții
originale ale colectivelor de
cercetare din cadrul Universitatii
Ovidius.
In acest fel, se vor crea premisele
pentru dezvoltarea unor politici
regionale in cadrul strategiei Uniunii
Europene
denumita
“Cultural
heritage for sustainable growth”

2017-2023

Aceasta platforma de cercetare
încurajează
schimbarea,
ajuta
comunitatea sa simtă atenuat
mișcările
interne
si
externe
provocate brusc de progresul
științific, de schimbările rapide si
inoportune, produse, spre exemplu,
de globalizare, de presiunea pentru
dezvoltarea turismului
si
de
schimbările de mediu. De asemenea,
proiectul își propune formarea unei
echipe multi-inter-transdisciplinare
care sa poată sa realizeze lucrări de
restaurare-conservare la cel mai înalt
nivel tehnologic, ecologic, utilizând
metodele nedistructive

371

679

Incluziune socială pentru
gupuri vulnerabile

Parteneriat ADI
ZMC/ ONG-uri/
UAT-uri

Fonduri
europene

3.000.000,00

2017-2023

Cursuri de formare profesională.
Dezvoltarea
competențelor
profesionale și facilitarea accesului
pe piața forței de muncă a
persoanelor provenind din rândul
grupurilor vulnerabile

680

Antreprenoriat pentru
tineri

Parteneriat ADI
ZMC/ ONG/
UAT-uri

Fonduri
europene

6.000.000,00

2017-2023

Proiect
privind
promovarea
antreprenoriatului în rândul tinerilor.
Cursuri și training.

681

Centrul de pregătire în
domeniul turismului nautic
și acvatic

Parteneriat ADI
ZMC/ ONG/
UAT Orașul
Ovidiu/ Regiunea
Dobrich

Fonduri
europene

5.200.000,00

2017-2023

Amenajarea unui centru de canotaj/
bob de apă/ schi nautic. Lucrări de
construcții, amenajări și dotări
specifice.

682

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

683

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

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.

UAT Mun.
Constanța in
parteneriat ADI

Fonduri
europene

101.422,00

2017-2023

Elaborarea unei Strategii
Dezvoltare Locala plasata
responsabilitatea comunitatii

684

Forumul comunității locale

685

Strategie de Dezvoltare
Locala Acasa

de
sub
din

372

ZMC

686

Măsuri integrate pentru o
viață mai bună

687

Cursuri de combatere a
corupției în administrația
locală

UAT Mun.
Constanța

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

2.606.144,00

2017-2023

UAT Mun.
Constanța

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de
Stat/Alte

1.000.000,00

2017-2023

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
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.
Cursuri de combatere a corupției în
administrația locală

373

fonduri

688

Primăria Constanța – la un
click distanță față de
cetățean

UAT Mun.
Constanţa

Șanse pentru toți

UAT Mun.
Constanța
parteneriat cu
ONG-uri

Solidaritate socială

UAT Mun.
Constanța
parteneriat cu
ONG-uri

691

O nouă șansă –
Comunitatea te ajută!

UAT Mun.
Constanța
parteneriat cu
ONG-uri

692

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

693

Oameni pentru oameni

689

690

UAT Mun.
Constanța+Direct
ia General de
Asistență Socială

UAT Mun.
Constanța

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

5.040.000,00

2017-2023

Promovarea utilizării tehnologiei
informației în relația autorităților
publice cu cetățenii

2.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

2.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

2.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

2.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

2.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

374

fonduri

694

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din municipiul
Constanța

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Mun. Constanța

695

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din municipiul
Constanța

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Mun. Constanța

696

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din orașul
Eforie

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Orașul Eforie

697

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din orașul Eforie

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Orașul Eforie

698

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Orasul Murfatlar

699

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din orașul
Murfatlar

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Orasul Murfatlar

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

2.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

2.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

375

fonduri

700

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din orașul
Năvodari

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Orașul Năvodari

701

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din orașul
Năvodari

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Orașul Năvodari

702

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din orașul
Ovidiu

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Orasul Ovidiu

703

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din orașul Ovidiu

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Orasul Ovidiu

704

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din orașul
Techirghiol

Parteneriat UAT
Orasul
Techirghiol - ADI
ZMC

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

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

376

705

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din orașul
Techirghiol

Parteneriat UAT
Orasul
Techirghiol - ADI
ZMC

706

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din comuna 23
August

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna 23
August

707

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din mediul rural
din comuna 23 August

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna 23
August

708

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din comuna
Agigea

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna Agigea

709

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din comuna
Agigea

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna Agigea

710

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din comuna Corbu

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna Corbu

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

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

377

711

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din comuna
Corbu

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna Corbu

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

712

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din comuna
Costinești

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna
Costinești

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

713

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din comuna
Costinești

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna
Costinești

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

714

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din comuna
Cumpăna

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna
Cumpăna

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

715

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din comuna
Cumpăna

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna
Cumpăna

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

716

Împreună pentru Lumina

UAT Comuna
Lumina

20.250.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

717

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din comuna
Lumina

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna Lumina

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

718

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din comuna
Mihail Kogălniceanu

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna Mihail
Kogălniceanu

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

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

378

719

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din comuna
Mihail Kogălniceanu

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna Mihail
Kogălniceanu

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget Local

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

720

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din comuna Poarta
Albă

Parteneriat ADI
ZMC,UAT
Comuna Poarta
Albă

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

721

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din comuna
Poarta Albă

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna Poarta
Albă

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

722

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din comuna Tuzla

Parteneriat ADI
ZMC, UAT
Comuna Tuzla

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

723

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor
inactive din comuna Valu
lui Traian

Parteneriat UAT
Comuna Valu lui
Traian/ ADI
ZMC

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

724

Creșterea șanselor de
ocupare a persoanelor de
etnie romă din comuna
Valu lui Traian

Parteneriat UAT
Comuna Valu lui
Traian/ ADI
ZMC

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local
Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de
Stat/Alte
fonduri
Fonduri
europene
(POCU)
/Buget de Stat/
Buget Local
Fonduri
europene
(POCU)
/Buget de Stat/
Buget Local

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

725

Creșterea șanselor de
ocupare pentru tinerii din
județul Constanța

Parteneriat ONGuri Constanța

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

Fonduri
europene

379

726

Coaching și formare
profesională pentru
antreprenori și manageri

Parteneriat ADI
ZMC/ ONG/
CCINA

Fonduri
europene

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

727

Creșterea motivației în
muncă prin servicii
integrate de management a
resurselor umane

Parteneriat ONGuri/ societăți
comerciale

Fonduri
europene

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

728

Flexicuritate și integrare în
muncă

Parteneriat ADI
ZMC/ ONG-uri

Fonduri
europene

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

729

Economia socială - o șansă
pentru viitor

Parteneriat ONGuri/ societăți
comerciale

Fonduri
europene

1.500.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman

730

Șansa ta este să înveți!

ADI ZMC

Fonduri
europene

1.500.000,00

2017-2023

731

Stagiul de practică - primul
pas spre angajare!

ADI ZMC

Fonduri
europene

107.731,20

2017-2023

732

Reabilitarea sistemului de
distribuție a energiei
termice în municipiul
Constanța

UAT Mun.
Constanța

Buget de Stat/
Buget Local

200.000.000,00

2017-2023

Activități/intervenții
specifice
Programului Operațional Capital
Uman
Cresterea sanselor de angajare a
absolventilor Facultatilor de Drept si
Administratie Publica din judetul
Constanta, prin desfasurarea de
masuri active si inovative care sa le
sporeasca acestora gradul de
informare si capacitatea de adaptare
la cerintele pietei fortei de munca, in
corelare cu nevoile specifice ale
diversilor angajatori.
Reabilitarea/modernizarea/extindere
a sistemului central de distribuției
energiei termice în municipiul
Constanța. Proiectul se poate
implementa în etape prin intemediul
unor intervenții/subproiecte

380

733

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

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

9.000.000,00

2017-2023

734

Grup local de acțiune
Dobrogea Nord

Parteneriat UAT
Mun.Constanța Asociația
Dobrogea Nord

735

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

736

Stadionul „Farul”

UAT Mun.
Constanţa

Buget de
Stat/Buget
Local

80.000.000,00

2017-2023

Reabilitarea/modernizarea/extindere
a 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
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.
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.
Lucrări de reabilitare și construcții.
Amenajări, echipamente și dotări
specifice.

381

737

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.

738

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.

739

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.

740

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.

741

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.

742

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.

UAT Mun.
Constanţa

Buget de
Stat/Buget
Local

1.500.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și construcții.
Amenajări, echipamente și dotări
specifice.

UAT Mun.
Constanţa

Buget de
Stat/Buget
Local

1.100.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și construcții.
Amenajări, echipamente și dotări
specifice.

UAT Mun.
Constanţa

Buget de
Stat/Buget
Local

1.100.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și construcții.
Amenajări, echipamente și dotări
specifice.

743

744

745

Reabilitarea și
modernizarea pieței
agroalimentare Tomis
Nord
Reabilitarea și
modernizarea pieței
agroalimentare I. L.
Caragiale
Reabilitarea și
modernizarea pieței
agroalimentare Pescăruș

382

746

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.

747

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.

748

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.

749

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.

750

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

751

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.

752

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.

753

Proiectul Regional de
dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată în aria
de operare a S.C. RAJA
S.A. Constanța, în perioada
2014-2020

S.C. RAJA S.A.

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget propriu

2017-2023

Modernizarea
sistemelor
de
asigurare a alimentării cu apă și a
creșterii nivelului de colectare și
epurare a apelor uzate din județul
Constanța

2.689.489.857,6
0

383

Ministerul
Economiei

Fonduri
europene/
Buget de Stat/
Buget propriu

562.000.000,00

2017-2023

Lucrări și intervenții specifice pentru
reabilitarea
și
retehnologizarea
centralei electrotermice Constanța

755

Alimentare cu apă cartier
Olimp

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

1.264.930,00

2017-2023

Lucrări de extinedere a rețelei de
alimentare cu apă

756

Alimentare cu apă cartier
Turistic

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

2.959.290,00

2017-2023

Lucrări de extinedere a rețelei de
alimentare cu apă

22.220.143,00

2017-2023

Lucrări de extinedere a rețelei de
alimentare cu apă

754

Reabilitarea și
retehnologizarea centralei
electrotermice Constanța

757

Înființare rețea canalizare
in comuna 23 August

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

758

Realizarea rețelelor de
canalizare din lotizarea
nou realizată, vis-a-vis cu
intersecția DN 39 B Olimp

UAT Comuna 23
August

Fonduri
europene/
Buget Local/
Buget de Stat

3.911.250,00

2017-2023

Lucrări de extinedere a rețelei de
canalizare

759

Interconectare cu fibră
optică și echipamente în
tehnologie WiMAX a
comunei Corbu, jud.
Constanța, cu celelalte 37
UAT-uri cuprinse în
teritoriul ADI ITI Delta
Dunării

UAT Comuna
Corbu

Fonduri
europene (ITI)
/Buget de Stat/
Buget Local

2.250.000,00

2017-2023

Lucrări de interconectare cu fibră
optică și echipamente în tehnologie
WiMAX

384

760

Complex sportiv în
comuna Lumina

UAT Comuna
Lumina

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

761

Construire sediu primărie

UAT Comuna
Poarta Albă

Buget de Stat/
Buget Local

4.950.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții. Amenajări,
echipamente și dotări specifice.
Amenajări exterioare și căi de acces.

762

Realizarea sistemului de
distribuție de gaze naturale
în comuna Poarta Albă

S.C. Engie
Romania S.A.

Investiție
privată

18.580.860,00

2017-2023

Lucrări de extindere a rețelei de
alimentare cu gaz

763

Amenajare teren sport în
comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Buget de Stat
/ Buget Local

800.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții. Amenajări,
echipamente și dotări specifice. Căi
de acces.

764

Realizarea unei statii de
captare energie
regenerabilă, eoliană
pentru consumul
iluminatului public și
clădiri autorități publice

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

4.100.000,00

2017-2023

Realizarea unei statii de captare
energie regenerabilă, eoliană pentru
consumul iluminatului public și
clădiri autorități publice

765

Realizarea unui bazin de
inot

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de Stat /
Buget Local

1.500.000,00

2017-2023

766

Realizarea unui patinoar

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de Stat /
Buget Local

1.000.000,00

2017-2023

767

Extindere rețele electrice
Cretoiu

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de Stat /
Buget Local

400.000,00

2017-2023

Proiect în execuție

768

Extindere rețele electrice
zona F

UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

3.300.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și extindere a
rețelei de iluminat public

1.500.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții sală și teren de
sport

Lucrări de construcții. Amenajări,
echipamente și dotări specifice. Căi
de acces.
Lucrări de construcții. Amenajări,
echipamente și dotări specifice. Căi
de acces.

385

769

770

771

Realizarea retelelor
tehnico-edilitare pentru
cartierele nou create
(Extindere retele de
alimentare cu apa si
canalizare)
Extindere retea de
distributie gaze naturale
Lucrari de reabilitare si
dalare canal colector Valea
Seaca
Realizarea unui sistem de
colectare a apelor pluviale
in localitatea Valu lui
Traian
Finalizare infrastructură
zona industrială și zona
microferme – extindere
alimentare cu apă, rețea
canalizare, realizare rețea
energie electrică și
iluminat public

UAT Comuna
Valu lui Traian

SC ENGIE
UAT Comuna
Valu lui Traian

Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local
Investiție
privată
Fonduri
europene
/Buget de Stat/
Buget Local

4.500.000,00

2017-2023

4.000.000,00

2017-2023

5.000.000,00

2017-2023

Lucrări de extindere a rețelei de
alimentare cu apă și canalizare

Lucrări de extindere a rețelei de
distribuție a gazelor naturale
Lucrări specifice de decolmatare,
amenajare și taluzare. Amenajări
specfice pentru reducerea riscului de
inundații.

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de Stat/
Buget Local

5.000.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajări
specifice

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de
Stat/Buget
Local

10.000.000,00

2017-2023

Lucrări edilitare specifice.

774

Realizare branșamente
canalizare Cartier zona
lotizată C

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de
Stat/Buget
Local

5.498.797,00

2017-2023

Lucrări de extindere și realizare
branșamente rețea de canalizare;
Proiect aprobat și finanțat prin
MDRAPFE.

775

Reabilitarea și dotarea
Căminului cultural comuna
Valu lui Traian

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de
Stat/Buget
Local

1.800.000,00

2017-2023

Lucrări de reabilitare și construcții.

776

Case pentru specialisti

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de Stat/
Buget Local

2.000.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții. Amenajări,
facilități și dotări specifice.

772

773

386

777

Realizarea de locuinte noi
pentru tinerii din localitate

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de Stat/
Buget Local

12.000.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții. Amenajări,
facilități și dotări specifice.

778

Realizare drum legătură
microferme și Strada
Bisericii

UAT Comuna
Valu lui Traian

Buget de
Stat/Buget
Local

4.000.000,00

2017-2023

Amenajarea/construirea unui drum
de acces

779

Îmbunătățirea
conectivității între A4 și
DN3

CNADNR/Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

139.500.000,00

2017-2023

780

Drum expres Intercoridorul
Moldova - Dobrogea

CNADNR/Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

6.479.100.000,0
0

2017-2023

781

Drum expres Constanța Tulcea - Brăila

CNADNR/Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

6.160.500.000,0
0

2017-2023

Realizarea unui drum
Constanța - Tulcea - Brăila

782

Plan pentru dragaj de
capital în Bazinele și
Canalele Portuare

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

42.300.000,00

2017-2023

Lucrări de dragaj: 314.661 mc
(198.304/Port nou + 73.737/Zona
fluvio-maritimă + 46.620/Agigea)

783

Implementarea unei dane
specializate în zona Dana
80

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

21.600.000,00

2017-2023

Realizarea unui cheu de 30,5 m, cu o
adâncime de 19 m, cu capacitatea de
depozitare de 2,8 Ha și capacitate de
preluare de 1.700.000 t/an

784

Terminal RoRo și pentru
autoturisme în Portul
Constanța Sud (Mol IIIS)

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

1.306.350.000,0
0

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajări
specifice

Reamenajarea/extinderea bretelei de
legătură între varianta de ocolire a
mun. Constanța și DN3, atât pe
direcția Constanța, cât și pe direcția
Valu lui Traian-Murfatlar
Realizarea unui drum expres ce va
asigura
conectivitatea
portului
Constanța cu regiunea de dezvoltare
NE (Moldova)
expres

387

Implementarea sistemului
port-comunitate, inclusiv
de management al
traficului
Transformare danelor
RoRo3 și și RoRo4 într-un
nou terminal pentru
pasageri
Dublarea liniei de cale
ferată Agigea Ecluza Constanta Ferry-Boat și
sistematizarea punctului de
racord Agigea Ecluză
Dezvoltarea capacității
feroviare în portul
Constanța Sud AgigeaDispozitiv feroviar pe Mol
II CSCT

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

10.350.000,00

2017-2023

Sistem de operațiuni
comunicații portuare

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

4.950.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajări
specifice

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

22.500.000,00

2017-2023

Lucrări de construcție a 3,5 km
lungime de linii de cale ferată

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

14.175.000,00

2017-2023

Lucrări de construcție a 2.33 km
lungime de linii de cale ferată (linie
racord + 3 linii noi)

789

Extinderea la 4 benzi a
drumului dintre Poarta 7 și
joncțiunea cu obiectivul
„Pod rutier la km 0+540 al
CDMN”

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

87.750.000,00

2017-2023

Lucrări de extindere la 4 benzi a
drumului dintre Poarta 7 și
joncțiunea cu obiectivul „Pod rutier
la km 0+540 al CDMN”

790

Extinderea la 4 benzi de
circulație a drumului
existent între Poarta nr. 10
bis și Poarta nr. 10

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

13.950.000,00

2017-2023

Lucrări de extindere la 4 benzi de
circulație a drumului existent între
Poarta nr. 10 bis și Poarta nr. 10

Parcare în afara Portului
Constanța

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

2017-2023

Construire platformă parcare cu o
capacitate de 150 locuri pentru
camioane și 70 locuri pentru
autoturisme; 8 clădiri cu funcțiuni
diverse

785

786

787

788

791

79.650.000,00

și

de

388

792

Pasaj rutier denivelat
pentru acces Mol IIIS Terminal RoRo

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajare
1950 m pasaj rutier denivelat + 300
m rampe de acces

793

Extinderea și modernizarea
infrastructurii electrice, de
gaze și căldură

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

132.750.000,00

2017-2023

Lucrări de extindere a rețeleor de
distribuție a alimentării cu energie
electrică, gaze naturale și agent
termic

794

Extinderea și modernizarea
infrastructurii de apă și
canalizare

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

175.950.000,00

2017-2023

Lucrări de extindere a rețelei de
alimentare cu apă și canalizare în
Portul Constanța

795

Cheu de acostare la gura
de acces a Canalului
Dunăre-Marea Neagră

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

76.500.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajări
specifice

796

Cheu de acostare adiacent
canalului de legătură, între
danele 85-89

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

108.000.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajări
specifice

797

Terminal LNG în Portul
Constanța

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

665.550.000,00

2017-2023

Terminal LNG în Portul Constanța

798

Pod rutier peste canalul de
legătură în zona fluviomaritimă și racorduri cu
rețeaua de drumuri
interioară și exterioară
Portului Constanța

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

141.750.000,00

2017-2023

Pod rutier peste canalul de legătură
în zona fluvio-maritimă și racorduri
cu rețeaua de drumuri interioară și
exterioară Portului Constanța

799

Lucrări de reparații la digul
de Sud și de Nord din
Portul Constanța

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

69.907.500,00

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajări
specifice

124.022.700,00

389

Terminal de Barje în Portul
Constanța Sud - Etapa II

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

801

Lucrări pentru schimbarea
destinației portului vechi

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

802

Reafectarea portului de
lucru

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

803

Reamplasarea terminalului
de la Dana de Gabare

804

800

2017-2023

Barje și bazin de remorchere

56.250.000,00

2017-2023

Lucrări de : - rededicare danele 021; - demolare magazii; - eliminare
15 km linii cale ferată; - 25 Ha
reafectate
drumuri
și
spații
funcționale

Fonduri
europene/
Buget de Stat

23.625.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajări
specifice

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

49.500.000,00

2017-2023

Terminal de gabare; Terminal nou la
danele 51-52.Lucrări de construcții
și amenajări specifice

Terminal de containere pe
insulă (cu EPZ) - Etapa I

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

1.413.000.000,0
0

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajări
specifice

805

Stație de alimentare LNG,
Dana 99

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

74.250.000,00

2017-2023

Stație de alimentare LNG, Dana 99

806

Mărirea adâncimii apei și
consolidarea cheului Danelor nr. 31-33

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

86.625.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajări
specifice

807

Dezvoltare a capacității
căii ferate în zona fluviomaritimă - Danele 86-103 Etapa II

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

32.175.000,00

2017-2023

Lucrări de construcții și amenajări
specifice

808

Racord cale ferată la insulă

C.N. APM S.A.
Constanța/ Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

117.000.000,00

2017-2023

Construire a unui pod de cale ferată
în paralel cu cel rutier

167.850.000,00

390

809

Construcția unui nou
terminal de containere în
Constanța (III & IVS)

Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

3.894.075.000,0
0

2017-2023

810

Modernizare ecluze.
Echipamente și instalații
(faza 2)

C.N. ACN S.A/
Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

435.562.974,00

2017-2023

811

Modernizarea
infrastructurii în Portul
Basarabi

C.N. ACN S.A/
Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

14.000.000,00

2017-2023

812

Modernizarea și extinderea
capacitate operare port
Ovidiu

C.N. ACN S.A/
Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

72.900.000,00

2017-2023

813

Modernizarea și extinderea
capacitate operare port
Luminița

C.N. ACN S.A/
Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

97.200.000,00

2017-2023

Dezvoltarea de echipamente de
operare a containerelor încărcate și
descărcate în conformitate cu
traficul proiectat pentru a asigura
competitivitatea portului Constanța
cu alte porturi importante ce
operează mărfuri containerizate
Modernizarea echipamentelor și
instalațiilor aferente : ecluza Agigea,
ecluza Cernavodă, ecluza Ovidiu,
Galerii Ape Mari Ecluza Ovidiu,
Galerii Ape Mari Ecluza Năvodari,
Stația de Pompare Complexă
Cernavodă, stații de pompare pentru
apărare localități
Modernizarea infrastructurii din
port. Creșterea gradului de securitate
și furnizarea de servicii portuare
Modernizarea infrastructurii actuale
pentru deblocarea barierelor pentru
eficiență operațională, reducerea
costurilor prin eficiență operațional
și creșterea volumului de mărfuri
transportate prin moduri de transport
sustenabile.
Modernizarea infrastructurii actuale
pentru deblocarea barierelor pentru
eficiență operațională, reducerea
costurilor prin eficiență operațional
și creșterea volumului de mărfuri
transportate prin moduri de transport
sustenabile.

391

814

Program de modernizare a
aeroportului Mihail
Kogălniceanu

S.N. Aeroportul
Internațional
Mihail
Kogălniceanu Constanța S.A.

Fonduri
europene/
Buget de Stat

86.040.000,00

2017-2023

Asigurarea infrastructurii necesare și
a facilităților operaționale capabile
să satisfacă nivelul cererii de servicii
din 2020, prin: - reabilitare a pistei,
facilitate de întoarcere aeronave,
modernizarea
terminalului
de
pasageri, modernizarea și reabilitare
sistem electroenergetic, dotarea cu
echipamente
de
siguranță
(multifuncțioală
de
întreținere,
multifuncțională
deszăpezire,
autofreză zăpadă, istalație degivrare
aeronave, echipament skidometru).

815

Electrificarea și
reabilitarea căii ferate pe
ruta Constanța-Mangalia

Min.
Transporturilor

Fonduri
europene/
Buget de Stat

1.915.650.000,0
0

2017-2023

Electrificarea și reabilitarea căii
ferate pe ruta Constanța-Mangalia

816

Bazinul Agi Cabul,
localitatea Mihail
Kogălniceanu

Adminstrația
Bazinală de Apă
„DobrogeaLitoral”

Buget de Stat

18.000.000,00

2017-2023

Realizarea de lucrări
pentru
prevenirea, protecția și diminuarea
efectewlor inundațiilor

817

Bazinul Corbu, localitatea
Corbu

Adminstrația
Bazinală de Apă
„DobrogeaLitoral”

Buget de Stat

47.925.000,00

2017-2023

Realizarea de lucrări
pentru
prevenirea, protecția și diminuarea
efectewlor inundațiilor

818

Dig Cazino și pasarelă de
acces

Apele Române

Buget de Stat

15.000.000,00

2017-2023

Dig de apărare peste promenada
Cazinou și realizarea unei pasarele
de acces

392

