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NR. 
CRT. TITLU PROIECT BENEFICIAR SURSA 

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

1
Creșterea eficienței energetice 
Liceului Teoretic „Emil Racoviță” 
Techirghiol

UAT Orașul 
Techirghiol

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.

2

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

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/Buget de Stat/ 

Buget Local
4,200,000.00 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.)

3
Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale din Orașul 
Techirghiol

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/ Buget de 
Stat/Buget 

Local/Alte surse

6,000,000.00 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) 

4 Îmbunătățirea mobilității în orașul 
Techirghiol

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget de Stat/ 
Buget Local

22,500,000.00 2017-2023

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

5

Creșterea mobilității urbane prin 
extinderea zonei de agrement cu 
pistă pentru biciclete și alee 
pietonală pe malul lacului 
Techirghiol, jud. Constanța

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/

IFI’s/
Buget de Stat/ 
Buget Local

30,000,000.00 2017-2023 Extinderea zonei de agrement cu pistă pentru biciclete și alee pietonală pe malul lacului 
Techighiol

6
Sistem video pentru creșterea 
siguranței traficului în orașul 
Techirghiol

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 
Buget de Stat

3,000,000.00 2017-2023 Extinderea / Realizarea unui sistem de monitorizare video de tip CCTV 

7 Îmbunătățirea mediului urban în 
orașul Techirghiol

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene  
/Buget de Stat/ 

Buget Local
4,500,000.00 2017-2023

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

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

9 Velo Park în orașul Techirghiol UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene  
/Buget de Stat/ 

Buget Local
1,100,000.00 2017-2023

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

10

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 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.

11 Lucrări de infrastructură pe str. 
Lacului 

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
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).

12
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.

13
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.

14 Lucrări de infrastructură pe str. 
Dobrogei

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
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).
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15

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
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) 

16 Înființare sistem distribuție gaze în 
orașul Techirghiol

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
22,500,000.00 2017-2023

Lucrări de instalare a unor noi conducte pentru distrinuția gazelor naturale.
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17
Reabilitare și modernizare Teatrul 
de Vară "Jean Constantin" din 
orașul Techirghiol 

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
22,500,000.00 2017-2023

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

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

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
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.

19
Modernizare Complex Sportiv 
Techirghiol- Teren de fotbal, b-dul. 
Victoriei nr.15

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
2,000,000.00 2017-2023

Modernizare teren fotbal, împrejmuire, dotări tribune, instalație nocturnă. 

20 Centru multifuncţional de turism 
balneo-fizioterapeutic – Techirghiol

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local/ Alte 
surse

17,391,945.12 2017-2023
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.

21 Ponton de promenadă și acostare 
Techirghiol

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
8,000,000.00 2017-2023

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.

22 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. 

23 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. 

24 Reabilitarea și dotarea Liceului 
Teoretic Emil Racovita Techirghiol

UAT Orașul 
Techirghiol

Fonduri europene 
/ Buget de Stat/ 

Buget Local
4,100,000.00 2017-2023 Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale. Lucrări de constructii. 

Dotări și amenajări specifice destinației sale. 

25
Creșterea șanselor de ocupare a 
persoanelor inactive din orașul 
Techirghiol

Parteneriat UAT 
Orasul 

Techirghiol - 
ADI ZMC 

Fonduri europene/ 
Buget Local/ 

Buget de Stat/Alte 
fonduri

1,500,000.00 2017-2023 Activități/intervenții specifice Programului Operațional Capital Uman

TOTAL= 370,612,596.75
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