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Conform Hotărârii de Guvern nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de 

creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi 

naţională au fost declarați poli naționali de creștere următoarele orașe, împreună cu zona lor de 

influență: Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov. Conceptul a 

fost imediat preluat la nivelul documentelor programatice aferente diverselor programe 

operaționale derulate în România, în cadrul perioadei de programare 2007 – 2013, și în special, 

îl găsim reflectat în cadrul Programului Operațional Regional, acesta finanțând în mod dedicat 

proiecte din cadrul acestor șapte mari aglomerări urbane, fundamentate în baza unui document 

strategic integrat denumit Plan Integrat de Dezvoltare.  

Planul integrat de dezvoltare al unui pol de creştere este un document de planificare 

comprehensivă a dezvoltării polului de creştere, care conţine strategia de dezvoltare pe termen 

lung a acestuia şi al cărui scop îl constituie asigurarea creşterii economice şi crearea de locuri 

de muncă. Acesta se implementează prin proiecte individuale incluse în planul de acţiune. 

Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de creştere s-au finanţat din toate 

Programele Operaţionale finanţate din Instrumente Structurale, respectiv Programul 

Operaţional Regional, POS Creşterea Competitivităţii Economice, POS Mediu, POS 

Dezvoltarea Resurselor Umane, POS Transport, POS Dezvoltarea Capacităţii Administrative, 

din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Programul Naţional pentru 

Dezvoltare Rurală, alte surse publice şi private, bănci, inclusiv BEI. În acest sens, la nivelul 

Programului Operațional Regional 2007 – 2013, conceptului polilor de creștere i-au fost alocate 

50% din resursele financiare aferente Axei 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli 

urbani de creştere. 

Această abordare complexă și integrată privind atât evaluarea situației existente la 

nivelul unui pol de creștere, identificarea problemelor și stabilirea soluțiilor, precum și 

finanțarea proiectelor din surse diverse de finanțare, a reprezentat o noutate în România, 

implementarea acestui concept fiind apreciat și susținut inclusiv la nivelul Comisiei Europene. 
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Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța a fost elaborat în cursul 

anului 2009, în contextul unui larg parteneriat, de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța și a fost aprobat, prin hotărâri ale consiliilor 

locale, respectiv ale Consiliului Județean, la nivelul tuturor celor 15 unități administrativ-

teritoriale care compun polul de creștere. De asemenea, PID Constanța a fost evaluat de către 

toate autoritățile de management ale programelor operaționale derulate în România, în cursul 

perioadei de programare 2007 – 2013, și a fost avizat de către Comitetul de Management pentru 

Coordonarea Instrumentelor Structurale, prin Decizia nr. 4/23.12.2009. 

Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța este structurat pe 5 

secțiuni (părți), după cum urmează: 

PARTEA I: AUDIT (COMPREHENSIV) SAU ANALIZA ŞI EVALUAREA 

SITUAŢIEI EXISTENTE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL, AL 

MEDIULUI ŞI NIVELULUI DE ECHIPARE TEHNICĂ ŞI SOCIALĂ A POLULUI 

DE CREŞTERE 

Capitolul 1 – Date generale 

Capitolul 2 – Audit teritorial 

Capitolul 3 – Audit administrativ 

Capitolul 4 – Diagnostic şi SWOT 

PARTEA A II-A: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A POLULUI DE CREŞTERE  

Capitolul 1 – Viziune de dezvoltare 

Capitolul 2 – Obiective strategice 

Capitolul 3 – Politici şi programe 

Capitolul 4 – Programe prioritare 

Capitolul 5 – Informare şi consultare 

PARTEA A III-A: PROFILUL SPAŢIAL ŞI ARII DE INTERVENŢIE ÎN POLUL DE 

CREŞTERE    

Capitolul 1 – Profil spaţial şi funcţional 

Capitolul 2 – Arii problemă şi tendinţe de evoluţie spaţială 

Capitolul 3 – Arii de intervenţie identificate 

Capitolul 4 – Selecţia ariilor de intervenţie prioritară 

PARTEA A IV-A: PLANUL DE ACŢIUNE (PENTRU ETAPA 2009 – 2015) 

Capitolul 1 – Argumente strategice şi operaţionale 
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Capitolul 2 – Pachetul de proiecte 

Capitolul 3 – Fişele proiectelor identificate 

Capitolul 4 – Graficul de implementare 

PARTEA A V-A: MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI INTEGRAT 

Capitolul 1 – Structura de management propusă 

Capitolul 2 – Relaţii operaţionale 

Capitolul 3 – Informare şi comunicare 

Capitolul 4 – Indicatori de monitorizare şi evaluare 

 

Documentul oferă o imagine de ansamblu, sintetizând contextul socio-economic la 

nivelul Polului de Creștere Constanța. De asemenea, planul de acțiune, respectiv lista de 

proiecte prioritare din cuprinsul documentului programatic este fundamentată prin analiza 

comprehensivă a diverselor domenii de interes, de la starea factorilor de mediu la situația 

economică sau de la contextul social, la starea infrastructurii fizice și edilitare. 

Viziunea de dezvoltare a Polului de Creştere Constanţa urmărea impunerea Zonei 

Metropolitane Constanţa ca un centru multifuncţional competitiv al României, cel mai 

important reper turistic al ţării şi principalul polarizator economic în regiunea Mării Negre, 

avându-se în vedere totodată dezvoltarea durabilă a întregii zone şi reducerea discrepanţelor 

actuale de dezvoltare dintre cele 14 localităţi. 

Lista de proiecte prioritare răspunde astfel nevoilor identificate în urma analizei situației 

existente la nivelul anului 2009 în aria teritorială a Polului de Creștere Constanța. Proiectele 

sunt grupate pe trei categorii, conform celor trei obiective strategice ale Planului Integrat de 

Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța, respectiv: 

� Constanța locuitorilor 

� Constanța investitorilor 

� Constanța turiștilor 

Fiecărui obiectiv strategic îi corespunde o serie de proiecte prioritare, marea majoritate 

acestora vizând reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii publice la nivelul polului de creștere. 

De asemenea, planul de acțiune și lista de proiecte prioritare sunt contextualizate unor politici 

și programe, menite să asigure cadrul integrat al intervențiilor și corelarea strategică și 

funcțională a acestora.  

În principal, Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța, prin 
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intermediul listei de proiecte, urmărește: 

� dezvoltarea infrastructurii de transport şi creşterea gradului de accesibilitate atât în 
interiorul, cât şi în exteriorul localităţilor; 

� reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice; 

� îmbunătăţirea serviciilor publice şi dezvoltarea infrastructurii de bază care 
deserveşte furnizarea acestora; 

� dezvoltarea şi promovarea turismului;  

� îmbunătăţirea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială şi a serviciilor de sănătate 
publică şi reabilitarea infrastructurii aferente; 

� încurajarea sectorului terţiar şi a acelor activităţi economice care generează valoare 
adăugată mare; 

� dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare în meserii şi profesii de 
înaltă specializare şi combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale; 

� încurajarea şi promovarea educaţiei şi cercetării, a culturii şi artei; 

� creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi ordine publică; 

� protecţia mediului înconjurător şi creşterea suprafeţelor de spaţii verzi. 

 

Pe parcursul implementării sale, Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere 

Constanța, a fost completat și modificat în două rânduri. Modificările au avut în vedere 

introducerea la nivelul listei de proiecte a unor noi intervenții, precum și reprioritizarea unor 

proiecte, în funcție de realitățile apărute în cursul anului 2010, respectiv 2014. Managementul 

implementării a fost asigurat în principiu de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Zona Metropolitană Constanța, într-un larg cadru de participare publică, în special prin 

implicarea celor 15 autorități publice locale din Polul de Creștere Constanța, dar și a altor 

instituții publice și altori stakeholderi locali, precum reprezentanți ai mediului de afaceri, ai 

comunității academice și ai organizațiilor neguvernamentale. De asemenea, un rol important în 

procesul de implementare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța l-a 

avut instituția coordonatorului de pol, structură fără personalitate juridică care a funcționat în 

cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Est și care a oferit suport tehnic specializat 

tuturor beneficiarilor de proiecte cuprinse în P.I.D. Constanța. Totodată, instituția 

coordonatorului de pol a îndeplinit, conform Protocolului Tripartit prin care această structură a 

fost de facto înființată, o serie de atribuții esențiale pentru asigurarea implementării Planului 

Integrat de Dezvoltare, precum evaluarea preliminară a tuturor proiectelor finanțate în cadrul 

Axei 1 a Programului Operațional Regional, prin emiterea în acest sens a unui raport de analiză 
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pentru fiecare proiect.  

Tot acest larg context participativ a facilitat implementarea Planului Integrat de 

Dezvoltare și a înlesnit pregătirea și derularea proiectelor din cuprinsul acestui document, 

asigurându-se cadrul integrat și corelarea diverselor intervenții. 

Numărul însemnat de proiecte (155), numărul mare de beneficiari direcți (29), precum și 

diversele condiționalități apărute în contextul implementării proiectelor prioritare din PID 

Constanța, au însemnat o provocare financiară și instituțională fără precedent pentru municipiul 

Constanța și pentru întreaga sa zonă metropolitană, reprezentând totodată un efort concertat a 

tuturor actorilor implicați în elaborarea și implementarea Planului Integrat pentru Polul de 

Creștere Constanța. 

Astfel, conform Deciziei CMC nr. 31/05.05.2014, prin care s-a reavizat pentru ultima 

dată lista de proiecte prioritare inclusă în PID Constanța, acest document conține un număr de 

155 de proiecte, unele dintre acestea grupate în cadrul unor proiecte integrate, de tip umbrelă. 

Pentru evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare și a listei de proiecte prioritare au fost 

realizate analize individuale pentru fiecare proiect inclus în listă, fiind întreprinse în acest sens 

vizite pe teren, discuții cu beneficiarii, discuții cu alte instituții relevante și fiind întocmită, 

conform cerințelor din Termenii de Referință aferenți prestării serviciului „Analiză și revizuire 

a Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Constanța”, câte o fișă de proiect, pentru 

fiecare intervenție în parte. 

În urma analizei făcute, s-a constatat faptul că din cele 155 de proiecte din cuprinsul 

Planului Integrat de Dezvoltare, în valoare totală de 7.374.991.260,09 lei, la momentul 

desfășurării activității de evaluare, un număr de 54 de proiecte cu o valoare totală de 

3.256.696.743,68 au fost finalizate, alte 25 de proiecte cu o valoare totală de 2.134.511.901,59 

lei se află încă în implementare, iar un număr de 76 de proiecte nu au fost realizate. 

Atât numărul mare al proiectelor finalizate sau aflate în curs de implementare (cea mai 

mare dintre acestea aflându-se aproape de finalizare), cât și valoarea considerabilă a acestora, 

respectiv cca. 5 miliarde de lei, arată impactul evident al Planului Integrat de Dezvoltare asupra 

dezvoltării polului de creștere Constanța. Această infuzie de capital fără precedent destinată 

dezvoltării, dar și corelarea intervențiilor a contribuit la consolidarea statutului de pol de 

creștere al Zonei Metropolitane Constanța. De remarcat totodată că majoritatea finanțărilor au 

fost asigurate prin asistența financiară provenind de la Uniunea Europeană, proiectele fiind 

finanțate în cadrul diverselor programe operaționale, ceea ce face ca polul de creștere Constanța 
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să concentreze cea mai ridicată rată de absorbție a fondurilor europene în România, în cadrul 

perioadei de programare 2007 – 2013. 

La nivelul Planului Integrat de Dezvoltare numărul cel mai mare și valoarea cea mai 

consistentă au avut-o proiectele subscrise obiectivului Constanța Locuitorilor, urmate în ordine 

de cele aferente obiectivului strategic Constanța Turiștilor și cele dedicate obiectivului 

Constanța Investitorilor. Totuși, având în vedere specificul polului de creștere Constanța, multe 

din proiecte deservesc deopotrivă mai multor sau chiar tuturor celor trei obiective strategice ale 

Planului Integrat de Dezvoltare. Exemple în acest sens pot fi proiecte precum „Autostrada 

Bucureşti - Constanţa (tronson Cernavodă - Constanţa)” sau „Construirea variantei ocolitoare 

a municipiului Constanţa” dar și „Promenadă turistică Mamaia” sau „Reamenajarea integrată 

a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa” care au adus beneficii directe 

deopotrivă cetățenilor polului de creștere Constanța, turiștilor dar și investitorilor, impactul 

acestor proiecte fiind real, nemijlocit și greu de diferențiat pentru toate cele trei obiective 

strategice ale Planului Integrat de Dezvoltare. 

În cadrul evaluări realizate am constatat că marea majoritate a proiectelor au fost 

implementate în intervalul 2012 – 2015, ceea ce a creat o presiune fără precedent atât asupra 

capacității financiare și administrative a diverșilor beneficiari, cât și asupra corelării 

intervențiilor în cadrul tuturor acestor proiecte derulate în paralel și având aproximativ același 

termen de finalizare. Un alt aspect generat de acest fapt la reprezentat incapacitatea, în special a 

firmelor de construcții contractate pentru realizarea contractelor de execuție la obiectivele de 

investiții aferente proiectelor, de a-si respecta termenele de execuție asumate și totodată 

prevăzute în proiecte, motivul principal constituindu-l lipsa forței de muncă specializată care să 

acopere necesarul imens de lucrări ce erau de executat în același interval de timp. 

În cadrul listei de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare regăsim mai 

multe categorii de proiecte, respectiv: proiecte de infrastructură; proiecte sociale și proiecte 

culturale sau de networking. În ceea ce privește proiectele de infrastructură distingem între 

proiectele de infrastructură de transport, de mediu, cele care au vizat infrastructura tehnico-

edilitară, sanitară, socială sau infrastructura urbană și cele din domeniul infrastructurii 

economice și de afaceri. Proiectele sociale s-au axat în principal pe dezvoltarea resurselor 

umane, prin intermediul promovării formării și perfecționării continue, iar proiectele culturale 

și de networking au urmărit crearea și întărirea unui cadru propice dezvoltării vieții culturale și 

civice la nivelul comunității. 
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Printre proiectele importante, cu un impact major privind dezvoltarea polului de creștere 

Constanța enumerăm:  

- Construcţia autostrăzii Cernavodă – Constanţa  

- Construcţia variantei de ocolire Constanţa  

- Reabilitarea liniei de cale ferată, tronsonul Bucureşti-Constanţa, parte a Coridorului 

IV paneuropean 

- Aeroportul Mihail Kogălniceanu – Reabilitare platforme de staționare aeronave în 

incinta aeroportului, comuna Mihail Kogălniceanu  

- Prelungirea digului de larg în Portul Constanța   

- Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare pentru 

regiunea Constanța și Ialomița   

- Sistem de Management Integrat al Deşeurilor solide în judeţul Constanța  

În afara acestor proiecte majore finanțate fie în cadrul POS Transporturi sau POS 

Mediu, au fost realizate și o serie întreagă de proiecte cu o valoare sau cu o importanță aparent 

mai scăzută, dar care au avut o contribuție cel puțin la fel de mare la consacrarea statului de pol 

de creștere pentru arealul metropolitan Constanța și care au o generat o îmbunătățire a calității 

vieții și a nivelului de trai, au contribuit la crearea unor locuri de muncă și la animarea mediului 

de afaceri local.  

Proiectele de infrastructură edilitară s-au implementat în toate cele 14 unități 

administrativ-teritoriale care formează polul de creștere Constanța, totuși cea mai mare 

concentrare o regăsim în municipiul Constanța și în orașul Năvodari. Din punct de vedere al 

concentrării teritoriale cele mai importante intervenții la acest capitol au fost implementate în 

centrul istoric al municipiului Constanța și în stațiunea Mamaia. 

Pentru proiectele nerealizate nu s-au putut evident elabora fișe de evaluare. Motivele 

nerealizării celor 76 de proiecte sunt diverse, în marea majoritate a cazurilor fiind vorba despre 

lipsa resurselor financiare. O bună parte din aceste proiecte au fost depuse în vederea finanțării 

în cadrul diverselor programe operaționale derulate în această perioadă, multe din acestea fiind 

chiar evaluate pozitiv în cadrul procesului de selecție, dar rămânând totuși nefinanțate, pe liste 

de rezervă, datorită contractării anterioare a tuturor fondurilor alocate măsurilor respective de 

finanțare.  

O situație aparte o au proiectele de infrastructură din mediul rural, propuse spre 

finanțare de către autoritățile locale din cele 8 comune situate în zona metropolitană în cadrul 
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Măsurii 3.3.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală. Datorită grilelor de punctaj 

aferente acestei măsuri de finanțare, proiectele de infrastructură din mediul rural al polului de 

creștere Constanța au fost slab punctate, avându-se în vedere faptul că acestea au fost 

considerate comunități neafectate de sărăcie, în comparație cu alte unități administrativ 

teritoriale similare din regiune sau din țară. Totuși, la nivelul polului de creștere Constanța 

nefinanțarea unor proiecte majore de infrastructură din mediul rural au contribuit la păstrarea 

decalajului de dezvoltare dintre mediul urban și cel rural, accentuând și mai mult tendința de 

marginalizare a unor comunități din interiorul aglomerării urban-rurale care creează polul de 

creștere. Astfel, majoritatea proiectelor din zona periurbană și rurală a polului de creștere se 

cuvine a fi păstrate în vederea finanțării lor în viitorul apropiat, asigurându-se astfel caracterul 

integrat al dezvoltării durabile a întregii zone metropolitane, în contextul obiectivului de a 

reduce discrepanțele de dezvoltare între municipiul Constanța sau alte zone mai dezvoltate și 

zonele periferice sau mai puțin cotate din punct de vedere investițional și/sau rezidențial.  

În celelalte cazuri, nerealizarea proiectelor prioritare din cuprinsul Planului Integrat de 

Dezvoltare nu a afectat major sau mult abordarea integrată a planului de intervenții, unele 

dintre proiecte devenind între timp inoportune sau indezirabile din punct de vedere tehnic, iar 

altele fiind introduse inițial pe lista de proiecte în scopul și speranța identificării pentru acestea 

a unor surse de finanțare și neexistând în acest sens elaborată o documentație tehnică care să 

fundamenteze din punct de vedere tehnic și/sau economic proiectele respective. Însă aceste 

situații relatate sunt puține și cum spuneam nu afectează caracterul integrat și sinergic al 

intervențiilor din Planul Integrat de Dezvoltare și nici impactul avut de acele proiecte finalizate 

sau aflate în curs de implementare. 

Printre alte proiecte prevăzute în P.I.D. Constanța și nerealizate se disting două exemple 

care se cuvine a fi menționate, respectiv proiectul „Consolidare și restaurare Cazino 

Constanța” în valoare de 39.229.000 lei și proiectul „Amenajarea integrată a zonei de acces în 

Portul Turistic Tomis și Plaja Modern” în valoare de 42.582.178,12 lei. Motivele nerealizării 

celor două proiecte au în vedere întârzieri și blocaje survenite în cursul procedurilor de achiziție 

desfășurate pentru contractarea lucrărilor de construcții. Iar dacă în cazul primului proiect 

dintre cele două enumerate există în continuare posibilitatea realizării sale, finanțarea fiind 

asigurată de la Bugetul de Stat, prin Compania Națională de Investiții, în cazul celui de-al 

doilea proiect sursa inițială de finanțare fusese stabilită a fi Programul Operațional Regional 

2007 – 2013, în acest sens, ținând cont de obiectul proiectului, acesta va fi cu greu încadrat în 
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categoria proiectelor eligibile în cadrul exercițiului financiar 2014 – 2020.  

Aceste două proiecte despre care am făcut vorbire au o importanță deosebită în ecuația 

regenerării urbane a centrului istoric al municipiului Constanța, Cazinoul reprezentând totodată 

o clădire emblematică ce face parte din patrimoniul cultural și arhitectural național. 

La același capitol, subscrise proiectului umbrelă „Centrul Istoric – creşterea atractivităţii 

turistice, restaurare şi regenerare”, regăsim o serie de proiecte individuale care au ca obiectiv 

reabilitarea/restaurarea unor obiective de patrimoniu situate în zona peninsulară a municipiului, 

în special biserici și lăcașe aparținând diverselor culte religioase. Din păcate, multiple aspecte 

tehnice și instituționale, de la inexistența actelor de proprietate, la lipsa de capacitate 

administrativă a entitățile care dețin/administrează aceste imobile au făcut imposibilă 

promovarea unor proiecte de restaurare/reabilitare a acestora. În viitor se impune păstrarea 

acestor proiecte printre prioritățile de reabilitare/restaurare a zonei, în contextul obiectivului 

redării pe de-a-ntregul a caracterului cultural al centrului istoric al municipiului Constanța. 

Dintre beneficiarii proiectelor prioritare din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare, 

portofoliul cel mai consistent l-au avut municipiul Constanța cu un număr de 40 de proiecte și 

UAT județul Constanța cu un număr de 25 de proiecte. De asemenea, cea mai mare concentrare 

investițională o regăsim în municipiul Constanța, excluzând proiectele ce vizează construirea 

autostrăzii Cernavodă – Constanța sau reabilitarea căi ferate București – Constanța.  

Pentru relevanță prezentăm câteva statistici generale și particulare cu privire la 

implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța: 

- Lista proiectelor prioritare, conform Deciziei CMC nr. 31/05.05.2014 

- Listă privind proiectele finalizate 

- Listă privind proiectele aflate în implementare 

- Listă privind proiectele nerealizate 

- Listă privind proiectele UAT municipiul Constanța 

- Listă privind proiectele UAT județul Constanța 

- Listă privind proiectele UAT orașul Năvodari 

- Listă privind proiectele UAT orașul Ovidiu 

- Listă privind proiectele UAT orașul Murfatlar 

- Listă privind proiectele UAT orașul Eforie 

- Listă privind proiectele UAT orașul Techirghiol 

- Listă privind proiectele UAT comuna Mihail Kogălniceanu 
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- Listă privind proiectele UAT comuna Cumpăna 

- Listă privind proiectele UAT comuna Valu lui Traian 

- Listă privind proiectele UAT comuna Agigea 

- Listă privind proiectele UAT comuna Lumina 

- Listă privind proiectele UAT comuna Poarta Albă 

- Listă privind proiectele UAT comuna Corbu 

- Listă privind proiectele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Constanța 

- Listă privind proiectele APMC – Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa 

- Listă privind proiectele Administraţiei Canalelor Navigabile 

- Listă privind proiectele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale 

din România 

- Listă privind proiectele Companiei Naționale Căi Ferate Române S.A. 

- Listă privind proiectele Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral 

- Listă privind proiectele RADIONAV SA 

- Listă privind proiectele Ministerului Transporturilor 

- Listă privind proiectele operatorului regional de apă S.C. RAJA S.A. 

- Listă privind proiectele Camerei de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură 

Constanţa 

- Listă privind proiectele S.C. Companiei Naționale de Investiții S.A. 

- Fișe individuale de proiect pentru proiectele finalizate și cele aflate în implementare 
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ANEXE 





Reavizare 1 Reavizare 2

Nr. 

Proiect
Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect 

individual

Titlu proiect individual din cadrul proiectului 

integrat (după caz)
Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare 

preconizate
 1 Aplicant (si parteneri dc exista)

Anul depunerii şi 

luna 
2

Perioada estimata 

de implementare
Stadiul actual Observaţii

valoarea initiala inainte de 

reavizare 1

valoarea initiala 

inainte de reavizare 

2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

1
Centrul de excelenţă în turism şi 
servicii „Tomis”

1,1
Centrul de excelenţă în turism şi 
servicii „Tomis”

7.400.000 POR - Axa 1 UAT Judetul Constanta
Noiembrie 
2011

2011-2013
DALI in curs de 
elaborare

25.000.000 33.750.000

2
Centru multifuncţional de turism 
balneo-fiziologic – Techirghiol

2,1
Centru multifuncţional de turism 
balneo-fizioterapeutic – Techirghiol

29.000.000 POR - Axa 1

UAT 
Techirghiol/Parteneriat
UAT Techirghiol-
UAT Judeţul Constanţa

Septembrie 
2011

2011-2013

DALI 
elaborat/PT in 
curs de 
elaborare 

21.000.000

3
Centrul productiv meşteşugăresc 
pentru susţinerea activităţilor 
turistice şi de agrement„Ovidiu

3,1
Centrul productiv meşteşugăresc 
pentru susţinerea activităţilor 
turistice şi de agrement„Ovidiu

8.450.000 POR - Axa 1 UAT Judeţul Constanţa
Noiembrie 
2011

2011-2013
DALI in curs de 
elaborare

25.200.000 21.000.000

4 ExpoAgroParc Lumina 4.1       ( r ) ExpoAgroParc Lumina 5.460.000 POR - Axa 1 ( r )
Parteneriat
UAT Judeţul Constanţa- 
UAT Lumina

Februarie
2012

2012-2013 SPF elaborat

5
Acces feroviar in Portul 
Constanta

5,1 Acces feroviar in Portul Constanta 77.492.800 POS Transport
APMC – Administraţia 
Porturilor Maritime 
Constanţa

Iulie 2008 2010-2012 În evaluare

6

Pod rutier la km 0 - 540 al 
canalului Dunăre - Marea 
Neagră şi lucrări aferente 
infrastructurii rutiere şi de acces 
în Portul Constanţa

6,1

Pod rutier la km 0 - 540 al canalului 
Dunăre - Marea Neagră şi lucrări 
aferente infrastructurii rutiere şi de 
acces în Portul Constanţa

150.344.489 POS Transport CNADNR 2008 2010-2013 Contractat

7
Finalizarea digului de larg in 
Portul Constanţa

7,1
Finalizarea digului de larg in Portul 
Constanţa

616.104.412 POS Transport
APMC – Administraţia 
Porturilor Maritime 
Constanţa

2008 2009-2013
Contractat 
29.01.2010

8

Sistem de management al 
traficului de nave pe  Dunăre și 
de informare asupra 
transportului pe ape interioare” 
RoRIS  (ANR)

8,1

Sistem de management al traficului 
de nave pe  Dunăre și de informare 
asupra transportului pe ape 
interioare” RoRIS  (ANR)

49.989.094 POS Transport
Autoritatea Navală 
Română

Aprilie 2009 2009-2014
Contractat 
29.10.2009

9

Sistem de masuratori 
topografice pe canalele Dunare - 
Marea Neagra si Poarta Alba - 
Midia Navodari

9,1
Sistem de masuratori topografice 
pe canalele Dunare - Marea Neagra 
si Poarta Alba - Midia Navodari

3.722.101 POS Transport
Administraţia Canalelor 
Navigabile

16 aprilie 
2009

2009-2010
Contractat 
11.09.2009

Anexă la Decizia CMC nr. 31/05.05.2014

Obiectiv strategic 1 - CONSTANŢA INVESTITORILOR

Lista de proiecte prioritare inclusă în PID pentru Polul de creştere Constanţa



10

Sistem de management al 
traficului de nave pe canalul 
Dunăre – Marea  si de informare 
asupra transportului pe ape 
interioare

10,1

Sistem de management al traficului 
de nave pe canalul Dunăre – Marea  
si de informare asupra transportului 
pe ape interioare

18.262.204 POS Transport
Administraţia Canalelor 
Navigabile

Martie 2009 2009-2014 În evaluare

11
Modernizarea sistemului de 
semnalizări de navigaţie pe 
canalul Dunăre-Marea Neagră

11,1
Modernizarea sistemului de 
semnalizări de navigaţie pe canalul 
Dunăre-Marea Neagră

17.267.470 POS Transport
Administraţia Canalelor 
Navigabile

27 mai 2009 2010-2013
Aprobat 
15.04.2010

12

Modernizarea sistemului de 
semnalizări de navigaţie pe 
canalul Poarta Albă - Midia 
Năvodari

12,1
Modernizarea sistemului de 
semnalizări de navigaţie pe canalul 
Poarta Albă - Midia Năvodari

12.312.552 POS Transport
Administraţia Canalelor 
Navigabile

2009 2009-2013 În pregătire

13

Front de aşteptare pentru 
formare / desfacere convoaie la 
confluenţa canalelor Dunăre - 
Marea Neagră şi Poarta Albă - 
Midia Năvodari

13,1

Front de aşteptare pentru formare / 
desfacere convoaie la confluenţa 
canalelor Dunăre - Marea Neagră şi 
Poarta Albă - Midia Năvodari

12.150.558 POS Transport
Administraţia Canalelor 
Navigabile

2010 2010-2014
Cerere retrasă 
de ACN

14

Sistem goniometric în bandă 
VHF rdf Direction Finder pentru 
localizarea navelor aflate în 
pericol în zona maritimă de 
responsabilitate a României

14,1

Sistem goniometric în bandă VHF 
rdf Direction Finder pentru 
localizarea navelor aflate în pericol 
în zona maritimă de 
responsabilitate a României

18.853.800 POS Transport RADIONAV SA 2011 2011-2013 În pregătire

15
Aeroportul Mihail Kogălniceanu-
dezvoltarea unor linii de 
descărcare cargo

15,1
Aeroportul Mihail Kogălniceanu-
dezvoltarea unor linii de descărcare 
cargo

900.000 Buget de Stat
Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii

2011 2012-2013 SPF elaborat

16
Pregătire pentru întreprinzătorii 
particulari din Zona 
Metropolitană Constanţa

16,1
Pregătire pentru întreprinzătorii 
particulari din Zona Metropolitană 
Constanţa

1.450.000 POS DRU
ADI ZMC în parteneriat cu 
un furnizor de formare 
profesională autorizat

2011 2012-2013 În pregătire

17
Chamber of Commerce 
Bulgarian and Romanian for 
Cross Border Cooperation

17,1
Chamber of Commerce Bulgarian 
and Romanian for Cross Border 
Cooperation

1.449.814 PCT RO – BG 
Camera de Comerţ 
Industrie Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa

2009 2010 - 2012 În implementare

18
Creating cross border 
competitive clusters

18,1
Creating cross border competitive 
clusters

1.448.412 PCT RO – BG 
Camera de Comerţ 
Industrie Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa

2009 2010 - 2012 În implementare

1.032.057.706

19
Centrul Istoric – creşterea 
atractivităţii turistice, restaurare 
şi regenerare

19,1
Restaurarea şi reamenajarea 
promenadei şi a spaţiilor verzi din 
zona Vraja Mării-Cazino-Port Tomis

17.128.320 POR AXA 1 UAT  Constanţa Mai 2011 2011-2012
DALI si PT 
elaborat

10.000.000 14.000.000

19,2
Restaurarea şi reamenajarea 
integrată a zonei  istorice -  Piaţa 
Ovidiu

14.600.000 POR AXA 1 UAT  Constanţa
Iunie 2011

2011-2012 DALI elaborat. 8.500.000

Obiectiv strategic 2 - CONSTANŢA TURIŞTILOR

Total
3
 obiectiv strategic 1 



19,3
Reamenajarea integrată a zonei  
pietonale din centrul istoric al 
municipiului Constanţa

32.000.000 POR AXA 1 UAT  Constanţa
Iunie 2011

2011-2013 DALI elaborat. 4.600.000

19,4
Amenajarea integrată a zonei de 
acces in Portul Turistic Tomis si 
Plaja Modern

42.000.000 POR AXA 1 UAT  Constanţa
Septembrie
2011

2011-2013 DALI elaborat. 8.000.000

19,5 ( r )
Reabilitarea şi punerea în valoare a 
Termelor Romane

5.250.000
POR AXA 1/POR 
AXA 5-DMI 5.1

UAT Judeţul Constanţa
Noiembrie 
2011

2011-2012 SPF elaborat 4.000.000

19,6
Reabilitarea şi restaurarea 
ansamblului Edificiu Roman cu 
Mozaic 

6.247.500
Alte surse. 
Investitie privata

UAT Judeţul Constanţa
NA

2011-2012 DALI elaborat. 7.700.000

19,7
Reabilitarea şi restaurarea 
ansamblului Bisericii Greceşti

6.900.000
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1

UAT 
Constanţa/Arhiepiscopia 
Tomisului/Patriarhia 
Română

2012 2012-2013 SPF elaborat

19.8    ( r )
Reabilitarea şi restaurarea 
ansamblului Catedralei Ortodoxe şi 
a Palatului Arhiepiscopal

6.500.000
POR AXA 5 DMI 
5.1/POR AXA 1 
(r)-

UAT 
Constanţa/Arhiepiscopia 
Tomisului/Patriarhia 
Română

Ianuarie 
2012

2012-2013 SPF elaborat

4.500.000

19.9     ( r )
Reabilitarea şi restaurarea 
ansamblului Moscheii Carol I

6.000.000
POR AXA 5 DMI 
5.1/POR AXA 1 
(r)-

UAT Constanţa/Muftiatul 
Cultului Musulman din 
România

Ianuarie 
2012

2012-2013 SPF elaborat

5.000.000

19,10
Reabilitarea şi restaurarea 
ansamblului Bisericii Bulgăreşti 
Sf.Nicolae

6.000.000
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1

UAT Constanţa
Ianuarie 
2012

2012-2013 SPF elaborat

19,11
Reabilitarea şi restaurarea 
Ansamblului Bisericii Armeneşti

5.200.000
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1

UAT Constanţa
Ianuarie 
2012

2012-2013 SPF elaborat

19,12  Reconstrucţie Sinagoga 16.000.000 Alte surse UAT Constanţa 2013 2013-2014 SPF elaborat



19,13
Restaurarea ansamblului 
arheologic mormânt Hypogeu

8.000.000
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1

UAT Judeţul Constanţa
Ianuarie 
2012

2012-2012 SPF elaborat

19,14

HiPERB-Muzeu al secolului XXI 
pentru turiştii din Constanţa-
consolidare clădire muzeu de 
arheologie

10.559.065
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1

UAT Judeţul Constanţa 2009 2010-2012 În implementare

19,15
Restaurarea fântânii antice din 
parcul Tribunalului Constanta

3.800.000
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1

UAT Judeţul Constanţa
Ianuarie 
2012

2012-2013 SPF elaborat

19.16 ( r )  
Reabilitarea şi reamenajarea 
Parcului Arheologic 

8.000.000
POR AXA 1/AFM 
(r)-

UAT  Constanţa
Noiembrie 
2011

2011-2012 SF elaborat

19.17  
Reabilitarea tramei stradale -Strada 
Termele Romane 

4.000.000 Buget Local UAT  Constanţa 2010 2011-2012 In implementare

19.18   ( r )
Construirea unei parcări 
multietajate în zona Bulevardul 
Marinarilor-Poarta II

28.000.000
Buget Local/POR-
AXA 1/alte surse 
(r)-

UAT  Constanţa 2012 2013-2015 SPF elaborat

19,19
Reabilitarea  marinei şi a Portului 
Turistic Tomis

34.000.000 Alte surse Investiţie Privată Aprilie 2009 2009-2011 În implementare

20
Mamaia – produs turistic 
internaţional

20,1 Promenadă turistică Mamaia 63.000.000 POR AXA 1 UAT  Constanţa Iunie 2011 2011-2013 DALI elaborat. 26.000.000 56.100.000

20,2
Îmbunătăţirea accesului în staţiunea 
Mamaia prin construirea unor 
pasarele pietonale

10.500.000 POR AXA 1 UAT  Constanţa Iunie 2011 2011-2013 DALI elaborat. 9.000.000



20,3 ( r ) 
Mamaia Teleschi - Realizarea unei 
instalaţii de agrement nautic pe 
lacul Siutghiol -

6.913.336
POR AXA 1 / 
POR AXA 5-DMI 
5.2 

UAT Constanţa
Octombrie 
2011

2010-2011 SF elaborat 7.600.000

20.4   ( r )
Mamaia Port-Pasarela si port de 
agrement Cazino Mamaia

39.865.000
POR AXA 5-DMI 
5.2/POR AXA 
1(r)-

UAT Constanţa Martie 2012 2011-2012 PT elaborat 33.500.000

20.5   ( r ) Telegondola II 12.000.000
POR AXA 5-DMI 
5.2/POR AXA 1 
(r)-

UAT Constanţa Martie 2012 2011-2012 SPF elaborat

20,6
Pasarelă şi pontoane acostare 
ambarcaţiuni de agrement in 
staţiunea Mamaia

5.634.000
Buget Naţional + 
Buget Local

UAT Constanţa  2009 2010-2011 În implementare

20,7
Construire parcare multietajată P+7 
în staţiunea Mamaia zona Cazino 
Albatros

16.000.000
Buget Local/POR 
AXA 1/Alte surse 
(r)-

UAT Constanţa NA 2012-2013 SF elaborat

20.000.000

20.8    ( r )
Construire parcare multietajată  
zona Aquamagic

20.000.000
Buget Local/POR 
AXA 1/Alte surse 
(r)-

UAT Constanţa NA 2013-2015 SPF elaborat

20,9
Amenajarea unor insule artificiale 
pe infrastructura hidrotehnică de 
apărare împotriva eroziunii costiere

620.000.000
Buget de 
Stat/Alte surse

UAT Constanţa NA 2011-2015 SPF elaborat

20,10
Construire ecluza Lac Siutghiol-
Canal Midia Năvodari-Marea 
Neagră

87.000.000 Buget de stat
Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii 

NA 2011-2015 idee de proiect

20,11 Water Land-Oraşel Lacustru 340.000.000 Alte surse Investiţie Privată NA 2011-2015 SF elaborat

20,12
Reabilitarea complexului de clădiri 
Cazino-Mamaia

4.600.000
Buget Local / 
Alte surse

UAT Constanţa NA 2012-2013 SPF elaborat 1.500.000

21 Promenada turistică Eforie Nord 21,1 Promenada turistică Eforie Nord 19.992.000 POR AXA 1 UAT Eforie
Septembrie 
2011

2011 - 2013

SPF 
elaborat/DALI in 
curs de 
elaborare

12.600.000

22
Creşterea atractivităţii turistice a 
Complexului Muzeal de Ştiinţe 
ale Naturii Constanţa

22,1
Creşterea atractivităţii turistice a 
Complexului Muzeal de Ştiinţe ale 
Naturii Constanţa

13.000.000
Buget Local/ 
POR AXA 1 

UAT Judeţul Constanţa
Noiembrie 
2011

2012 - 2014 DALI elaborat 20.000.000

23 Debarcader Tăbăcărie 23.1   ( r ) Debarcader Tăbăcărie 3.600.000
Buget Local/POR 
AXA 1 (r)-

UAT Constanţa NA 2013 - 2014 idee de proiect



24
Diversificarea activităţilor de 
agrement în Parcul Tăbăcărie

24.1    ( r )
Diversificarea activităţilor de 
agrement în Parcul Tăbăcărie

6.000.000
Buget Local/POR 
AXA 1(r)-

UAT Constanţa NA 2012 - 2014 SPF elaborat

25
Conservarea şi protejarea  
Ansamblului Rupestru Murfatlar

25.1   ( r )
Conservarea şi protejarea  
Ansamblului Rupestru Murfatlar

16.000.000

POR AXA 5 DMI 
5.1/ POR 
AXA1/Alte surse 
(r)-

UAT Judeţul Constanţa
Ianuarie 
2012

2012-2013 SPF elaborat

26
Construirea unei parcări 
multietajate,staţiunea Eforie 
Nord, localitatea Eforie

26.1   ( r )
Construirea unei parcări 
multietajate,staţiunea Eforie Nord, 
localitatea Eforie

20.000.000
Buget local/POR 
AXA 1/Alte surse 
(r)-

UAT Eforie NA 2011-2012 SPF elaborat

27
Amenajarea obiectivului turistic 
natural de utilitate publică – 
Lacul Belona, oraşul Eforie

27,1
Amenajarea obiectivului turistic 
natural de utilitate publică – Lacul 
Belona, oraşul Eforie

5.997.600
POR AXA 5, DMI 
5.2

UAT Eforie Iulie 2010 2011-2012 SF elaborat

28 Croaziera la Marea Neagră 28,1 Croaziera la Marea Neagră 2.892.184
PO Comun in 
Bazinul Marii 
Negre 2007-2013

UAT Judeţul Constanţa 2009 2011-2013 În evaluare

29
Formare europeană pentru 
servicii turistice de calitate

29,1
Formare europeană pentru 
lucrătorii din turism în Zona 
Metropolitană Constanţa

1.980.772 POS DRU
ADI ZMC în parteneriat cu 
un furnizor de formare 
profesională autorizat

Septembrie 
2010

2010-2012
In curs de 
contractare la 
POS DRU

1.266.360

30

TRANS-TOUR-NET: Creation 
and Marketing of pilot Cross 
Border Tourist Products in 
Dobrudzha

30,1
TRANS-TOUR-NET: Creation and 
Marketing of pilot Cross Border 
Tourist Products in Dobrudzha

2.029.566 PCT RO – BG 
Camera de Comerţ 
Industrie Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa

2009 2010 - 2012 În derulare

1.577.189.343

31
Autostrada Bucureşti -Constanţa 
(tronson Cernavodă-Constanţa)

31,1
Autostrada Bucureşti -Constanţa 
(tronson Cernavodă-Constanţa)

1.737.563.243 POS Transport CNADNR
Septembrie 
2008

2009-2013

Aprobat: 
20.07.2009
Contractat la 
data de 
24.07.2009

32
Construirea variantei ocolitoare 
a municipiului Constanţa

32,1
Construirea variantei ocolitoare a 
municipiului Constanţa

803.964.313 POS Transport CNADNR
Septembrie 
2008

2009-2013

Aprobat: 
20.07.2009
Contractat la 
data de 
24.07.2009

33

Reabilitarea liniei de cale ferată, 
tronsonul Bucureşti-Constanţa, 
parte a Coridorului IV 
paneuropean

33,1
Reabilitarea liniei de cale ferată, 
tronsonul Bucureşti-Constanţa, 
parte a Coridorului IV paneuropean

1.496.460.000
JBIC+Guvernul 
Romaniei

CN "CFR"SA 2008 2008-2010 Aprobat

34
Riviera Tomis – legatură  între 
staţiunea Mamaia şi Portul 
Turistic Tomis

34.1    ( r )
Riviera Tomis – legatură  între 
staţiunea Mamaia şi Portul Turistic 
Tomis - tronson I

40.000.000
POR AXA 1 / 
Buget Local / 
Alte surse (r)-

UAT Constanţa
Ianuarie 
2012

2012-2014 SF elaborat

34.2   ( r )
Riviera Tomis – legatură  între 
staţiunea Mamaia şi Portul Turistic 
Tomis - tronson II

40.000.000
POR AXA 1 / 
Buget Local / 
Alte surse (r)-

UAT Constanţa
Ianuarie 
2012

2012-2014 SF elaborat

90.000.000

Obiectiv strategic 3 - CONSTANŢA LOCUITORILOR
Total

3
 obiectiv strategic 2 



35

Îmbunătăţirea accesului între 
municipiul Constanţa şi 
platforma  industrială Năvodari 
prin lărgirea şi modernizarea 
bulevardului Mamaia - Năvodari 

35,1

Îmbunătăţirea accesului între 
municipiul Constanţa şi platforma  
industrială Năvodari prin lărgirea şi 
modernizarea bulevardului Mamaia - 
Năvodari 

58.798.520 POR AXA 1
Parteneriat UAT 
Constanţa/UAT 
Năvodari/ADI ZMC

Mai 2011 2011-2013
DALI si PT 
elaborat

58.800.000

36
Modernizarea unor străzi în 
oraşul Murfatlar

36,1
Modernizarea unor străzi în oraşul 
Murfatlar

8.202.105 POR AXA 1 UAT Murfatlar Martie 2011 2011-2012
DALI si PT 
elaborat

7.658.000 7.980.000

37
Modernizarea unor străzi în 
oraşul Ovidiu

37,1
Modernizarea unor străzi în oraşul 
Ovidiu

6.073.976 POR AXA 1 UAT Ovidiu Martie 2011 2011-2012
DALI si PT 
elaborat

7.200.000 6.997.200

38
Modernizarea unor străzi în 
oraşul Techirghiol

38,1
Modernizarea unor străzi în oraşul 
Techirghiol

5.011.998 POR AXA 1 UAT Techirghiol
Decembrie 
2010

2011-2012
Proiect depus. 
In evaluare

7.000.000 3.998.400

39

Parcare Verde - Construirea 
unei parcări supraetajate, zona 
Spital Clinic Judeţean de 
Urgenţe Constanţa, Judeţul 
Constanţa

39,1

Parcare Verde - Construirea unei 
parcări supraetajate, zona Spital 
Clinic Judeţean de Urgenţe 
Constanţa, Judeţul Constanţa

16.899.171 POR AXA 1 UAT Constanta
Octombrie 
2010

2010-2011
Proiect depus.In 
precontractare

15.600.000 16.000.000

40

Îmbunătățirea accesului intre 
E60 si platforma industrială 
Năvodari prin modernizarea căii 
rutiere

40.1    
Îmbunătățirea accesului intre E60 si 
platforma industrială Năvodari prin 
modernizarea căii rutiere

36.000.000
POR AXA I -
Buget de Stat-
Buget CJC

Parteneriat UAT Navodari 
(leader) - UAT judetul 
Constanta - UAT Ovidiu

Noiembrie 
2011

2012-2014 SPF elaborat 36.000.000 32.000.000

41
Modernizarea drumului judeţean 
DJ 228A Poarta Albă – Ovidiu

41,1
Modernizarea drumului judeţean DJ 
228A Poarta Albă – Ovidiu

30.000.000

POR AXA I / 
Buget de Stat-
Buget CJC 

 UAT Judetul Constanta
Noiembrie 
2011

2012-2014 SPF elaborat 70.000.000 32.000.000



42

Reabilitarea şi modernizarea de 
drumuri judeţene, tronsonul 
DJ228: DN 22C (Nazarcea) - DN 
2A (Ovidiu)

42,1

Reabilitarea şi modernizarea de 
drumuri judeţene, tronsonul DJ228: 
DN 22C (Nazarcea) - DN 2A 
(Ovidiu)

50.783.251 POR AXA 2 UAT judetul Constanta 2008 2009-2011 În implementare

43

Reabilitarea şi modernizarea  
iluminatului public în  unele 
localităţi ale Zonei Metropolitane 
Constanţa

43.1    

Reabilitarea şi modernizarea  
iluminatului public în  unele 
localităţi ale Zonei Metropolitane 
Constanţa

15.470.000 POR AXA 1 
Parteneriat UAT 
municipiul Constanta - 
UAT orasul Eforie

dec.11 2011-2012 SPF elaborat

44

Amenajare străzi, infrastructură 
sistem de canalizare şi staţie de 
pompare, construire 
infrastructură socială şi 
construire strada pentru 
manifestări culturale în satul 
Lazu, comuna Agigea

44,1

Amenajare străzi, infrastructură 
sistem de canalizare şi staţie de 
pompare, construire infrastructură 
socială şi construire strada pentru 
manifestări culturale în satul Lazu, 
comuna Agigea

11.880.120 PNDR UAT Agigea 2009 2010-2012
Pe lista de 
rezerva

45
Reabilitarea termică a blocurilor 
de locuinţe construite în 
perioada 1950-1989

45,1
Reabilitarea termică a blocurilor de 
locuinţe construite în perioada 1950-
1989

196.560.000
Buget de 
stat/Buget 
local/Alte surse

UAT municipiul Constanţa 2010 2010-2014 SPF elaborat

46

Lucrări de modernizare – 
modernizare sistem de drumuri 
cartier Nord şi Cartier rezidenţial 
Tomis, lucrări de construire – 
centru de asistenţă după 
programul şcolar – tip after 
school şi dotare cămin cultural 

46,1

Lucrări de modernizare – 
modernizare sistem de drumuri 
cartier Nord şi Cartier rezidenţial 
Tomis, lucrări de construire – centru 
de asistenţă după programul şcolar 
– tip after school şi dotare cămin 
cultural 

10.495.800 PNDR UAT Mihail Kogălniceanu 2009 2010-2011
Pe lista de 
rezerva

47

Modernizare şi reabilitare 
drumuri, extindere sistem de 
canalizare, înfiintare centru 
îngrijire copii-tip after school, 
renovare şi modernizare cămin 
cultural, comuna Cumpăna

47,1

Modernizare şi reabilitare drumuri, 
extindere sistem de canalizare, 
înfiintare centru îngrijire copii-tip 
after school, renovare şi 
modernizare cămin cultural, 
comuna Cumpăna

9.208.416 PNDR UAT Cumpăna 2009 2010-2013 Finalizat Data contractării:28.05.2010

48
Modernizări în comuna Valu lui 
Traian

48,1
Modernizări în comuna Valu lui 
Traian

9.674.552 PNDR UAT Valu lui Traian 2009 2010-2012 În derulare Data contractării:31.05.2013

49

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

49,1

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

4.085.220
PNDR, Măsura 
1.2.5

UAT Ovidiu Aprilie 2010 2011 - 2012
Pe lista de 
rezerva

50

Construire drumuri pentru 
asigurarea accesului public la 
exploataţiile agricole in oraşul 
Murfatlar, judeţul Constanta

50,1

Construire drumuri pentru 
asigurarea accesului public la 
exploataţiile agricole in oraşul 
Murfatlar, judeţul Constanta

4.064.480
PNDR, Măsura 
1.2.5

UAT Murfatlar Aprilie 2010 2011 - 2012
Pe lista de 
rezerva



51

Îmbunătăţirea reţelei de străzi în 
localitatea Lumina, extindere şi 
reabilitare reţele alimentare cu 
apă potabilă; înfiinţare reţele 
canalizare menajeră, inclusiv 
staţie de epurare localitatea 
Oituz, comuna Lumina, extindere 
alimentare cu energie electrică 
lotizări – zona A şi zona B în 
comuna Lumina, dotarea 
cantinei grădiniţei din localitatea 
Lumina, comuna Lumina, judeţul 
Constanţa cu utilaje tehnologice 
şi frigorifice prin programul 
PNDR masura 322

51,1

Îmbunătăţirea reţelei de străzi în 
localitatea Lumina, extindere şi 
reabilitare reţele alimentare cu apă 
potabilă; înfiinţare reţele canalizare 
menajeră, inclusiv staţie de epurare 
localitatea Oituz, comuna Lumina, 
extindere alimentare cu energie 
electrică lotizări – zona A şi zona B 
în comuna Lumina, dotarea cantinei 
grădiniţei din localitatea Lumina, 
comuna Lumina, judeţul Constanţa 
cu utilaje tehnologice şi frigorifice 
prin programul PNDR masura 322

3.458.000
PNDR, Măsura 
322

UAT Lumina 2009 2011 - 2012
Pe lista de 
rezerva

52

Modernizare căi de acces pentru 
exploataţii agricole şi agenţi 
economici, comuna Valu lui 
Traian

52,1
Modernizare căi de acces pentru 
exploataţii agricole şi agenţi 
economici, comuna Valu lui Traian

4.200.000 PNDR UAT Valu lui traian Aprilie 2010 2010-2011
Pe lista de 
rezerva

53
Sistem integrat de monitorizare 
cu camere video în Zona 
Metropolitană Constanţa

53,1
Sistem integrat de monitorizare cu 
camere video în Zona 
Metropolitană Constanţa

6.530.000 POR AXA 1 ADI ZMC August 2011 2011-2013 SPF elaborat 2.500.000 4.998.000

54 Parcul Seniorilor 54,1 Parcul Seniorilor 5.914.190 POR AXA 1 UAT  Constanţa Mai 2011 2011-2012 DALI elaborat. 5.500.000 5.622.750

55
Centrul Fair Play – modernizare 
si extindere

55,1 ( r )
Centrul Fair Play – modernizare si 
extindere

8.400.000 POR AXA 1 UAT Constanţa
Decembrie 
2011

2011-2012 SPF elaborat 2.940.000

56
Cantina socială şi centru de zi în 
localitatea Năvodari  - reabilitare 
si modernizare 

56,1
Cantina socială şi centru de zi în 
localitatea Năvodari  - reabilitare si 
modernizare 

4.761.203 POR AXA 1 UAT Năvodari Mai 2011 2011-2012 DALI elaborat. 3.360.000 4.200.000

57

Reabilitarea, extinderea şi 
modenizarea unei clădiri din 
Zona Metropolitană Constanţa, 
localitatea Cumpăna, în vederea 
utilizării acesteia drept centru 
pentru tineret

57,1

Reabilitarea, extinderea şi 
modenizarea unei clădiri din Zona 
Metropolitană Constanţa, 
localitatea Cumpăna, în vederea 
utilizării acesteia drept centru 
pentru tineret

3.500.000 POR AXA 1
Parteneriat ADI ZMC/UAT 
Cumpana

mai 2011 2011-2012
DALI in curs de 
elaborare



58

Reabilitarea, extinderea şi 
modernizarea unei clădiri din 
Zona Metropolitană Constanţa, 
localitatea Kogălniceanu, în 
vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret

58,1

Reabilitarea, extinderea şi 
modernizarea unei clădiri din Zona 
Metropolitană Constanţa, 
localitatea Kogălniceanu, în 
vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret

3.700.000 POR AXA 1
Parteneriat ADI ZMC/UAT 
Mihail Kogălniceanu

mai 2011 2011-2012
DALI in curs de 
elaborare

3.000.000

59

Reabilitarea, extinderea şi 
modernizarea unei clădiri din 
Zona Metropolitană Constanţa, 
localitatea Tuzla, în vederea 
utilizării acesteia drept centru 
pentru tineret

59,1

Reabilitarea, extinderea şi 
modernizarea unei clădiri din Zona 
Metropolitană Constanţa, 
localitatea Tuzla, în vederea 
utilizării acesteia drept centru 
pentru tineret

2.998.800 POR AXA 1
Parteneriat ADI ZMC/UAT 
Tuzla

mai 2011 2011-2012
DALI in curs de 
elaborare

60

Reabilitarea, extinderea  si 
modernizarea unei clădiri  în 
vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret în 
localitatea Corbu.

60,1

Reabilitarea, extinderea  si 
modernizarea unei clădiri  în 
vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret în localitatea 
Corbu.

2.900.000 POR AXA 1
Parteneriat ADI ZMC/UAT 
Corbu

mai 2011 2011-2012
DALI in curs de 
elaborare

2.940.000 2.520.000

61

Reabilitarea, extinderea  si 
modernizarea unei clădiri  în 
vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret în 
localitatea Lumina

61,1

Reabilitarea, extinderea  si 
modernizarea unei clădiri  în 
vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret în localitatea 
Lumina

2.900.000 POR AXA 1
Parteneriat ADI ZMC/UAT 
Lumina

mai 2011 2011-2012
DALI in curs de 
elaborare

2940000 2.499.000

62

Reabilitarea, extinderea  si 
modernizarea unei clădiri  în 
vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret în 
localitatea Poarta Alba

62,1

Reabilitarea, extinderea  si 
modernizarea unei clădiri  în 
vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret în localitatea 
Poarta Alba

2.900.000 POR AXA 1
Parteneriat ADI ZMC/UAT 
Poarta-Albă

octombrie 
2011

2011-2012
DALI in curs de 
elaborare

1.680.000 2.499.000

63

Reabilitarea, extinderea  si 
modernizarea unei clădiri  în 
vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret în 
localitatea Valu lui Traian

63,1

Reabilitarea, extinderea  si 
modernizarea unei clădiri  în 
vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret în localitatea 
Valu lui Traian

2.998.800 POR AXA 1
Parteneriat ADI ZMC/UAT 
Valu lui Traian

octombrie 
2011

2011-2012
DALI in curs de 
elaborare

1.680.000

64
Modernizarea, extinderea si 
dotarea Scolii cu clasele I-VIII 
Lumina

64,1
Modernizarea, extinderea si 
dotarea Scolii cu clasele I-VIII 
Lumina

2.919.530
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Lumina 2009 2011- 2012
Pe lista de 
rezerva

65

Reabilitare, modernizare, 
extindere si echipare a Scolii nr. 
2, respectiv Şcoala Generală din 
Murfatlar si Şcoala Generala din 
Siminoc, oraşul Murfatlar, judeţul 
Constanţa

65,1

Reabilitare, modernizare, extindere 
si echipare a Scolii nr. 2, respectiv 
Şcoala Generală din Murfatlar si 
Şcoala Generala din Siminoc, 
oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa

2.837.912
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Murfatlar 2009 2011- 2012
Pe lista de 
rezerva

66
Extindere clădire şi reabilitare 
sală de sport ” Grup Şcolar Ion 
Podaru Ovidiu”

66,1
Extindere clădire şi reabilitare sală 
de sport ” Grup Şcolar Ion Podaru 
Ovidiu”

4.008.101
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Ovidiu 2009 2011- 2012
Pe lista de 
rezerva



67

Modernizarea şi dotarea unei 
clădiri în localitatea Agigea, în 
vederea utilizării acesteia ca 
centru pentru tineret

67,1

Modernizarea şi dotarea unei clădiri 
în localitatea Agigea, în vederea 
utilizării acesteia ca centru pentru 
tineret

2.800.000 POR AXA 1 UAT Agigea
Octombrie 
2011

2011- 2012
DALI in curs de 
elaborare

1.500.000

68
Reabilitarea şi extinderea şcolii 
Lazu, comuna Agigea, judeţul 
Constanţa

68,1
Reabilitarea şi extinderea şcolii 
Lazu, comuna Agigea, judeţul 
Constanţa

1.784.756
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Agigea 2009 2011- 2012
Pe lista de 
rezerva

69

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

69,1
Reabilitare, modernizare, echipare 
şi extindere a Şcolii Generale cu 
clasele I-VIII, Eforie Nord

3.150.000
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Eforie 2009 2011- 2012
Pe lista de 
rezerva

70
Reabilitare si extindere scoală 
cu clasele I-VIII, comuna Valu lui 
Traian,Jud. Constanta

70,1
Reabilitare si extindere scoală cu 
clasele I-VIII, comuna Valu lui 
Traian,Jud. Constanta

9.375.612
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Valul lui Traian 2009 2011- 2012
Pe lista de 
rezerva

71

Intersecţii inteligente - 
implementarea sistemului de 
management integrat al traficului 
în municipiul Constanţa

71.1    ( r )

Intersecţii inteligente - 
implementarea sistemului de 
management integrat al traficului în 
municipiul Constanţa

3.000.000 POR AXA 1 ( r ) UAT Constanţa
Ianuarie 
2012

2011-2013 SPF elaborat 1.785.000

72

Reabilitarea infrastructurii, 
modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea Ambulatoriului de 
Specialitate TBC din cadrul 
Spitalului Clinic de 
Pneumoftiziologie

72,1

Reabilitarea infrastructurii, 
modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea Ambulatoriului de 
Specialitate TBC din cadrul 
Spitalului Clinic de 
Pneumoftiziologie

12.006.521
POR AXA 3 DMI 
3.1

UAT Judeţul Constanţa 2008 2009-2011 În implementare



73
Extindere Complex Terapeutic - 
Şcoala specială nr. 2 Constanţa

73,1
Extindere Complex Terapeutic - 
Şcoala specială nr. 2 Constanţa

1.031.517
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Judeţul Constanţa 2008 2009-2011 În implementare

74
Extindere Complex Terapeutic - 
Centrul Albatros Constanţa

74,1
Extindere Complex Terapeutic - 
Centrul Albatros Constanţa

6.117.796
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Judeţul Constanţa 2008 2009-2011 În implementare

75
Extindere Complex Integrare 
prin terapii specifice - Şcoala 
specială nr. 1 Constanţa

75,1
Extindere Complex Integrare prin 
terapii specifice - Şcoala specială 
nr. 1 Constanţa

1.118.092
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Judeţul Constanţa 2008 2009-2011 În implementare

76

Dezvoltarea centrului de primire 
a copilului în regim de urgenţă 
prin extinderea unui modul 
destinat primirii în regim de 
urgenţă a mamei şi copilului

76,1

Dezvoltarea centrului de primire a 
copilului în regim de urgenţă prin 
extinderea unui modul destinat 
primirii în regim de urgenţă a 
mamei şi copilului

13.372.734
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Judeţul Constanţa 2008 2009-2011 În implementare

77

Reabilitarea infrastructurii, 
modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea Ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Constanţa - 
Policlinica 2

77,1

Reabilitarea infrastructurii, 
modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea Ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa - Policlinica 2

21.686.335
POR AXA 3 DMI 
3.1

UAT Judeţul Constanţa 2008 2009-2011 În implementare

78
Reabilitare şi dotare Centrul de 
plasament Traian Constanţa

78,1
Reabilitare şi dotare Centrul de 
plasament Traian Constanţa

3.499.728
POR AXA 3 DMI 
3.2

UAT Judeţul Constanţa 2008 2009-2011 În implementare

79

Reabilitare, modernizare şi 
dotare la Centrul de recuperare 
şi reabilitare neuropsihiatrică 
Techirghiol - Corp A Judeţul 
Constanţa

79,1

Reabilitare, modernizare şi dotare 
la Centrul de recuperare şi 
reabilitare neuropsihiatrică 
Techirghiol - Corp A Judeţul 
Constanţa

2.856.374
POR AXA 3 DMI 
3.1

UAT Judeţul Constanţa 2008 2010-2012 În implementare

80

Reabilitare, modernizare şi 
dotare la Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Techirghiol – corp C, în vederea 
înfiinţării unui centru de îngrijire 
şi asistenţă, judeţul Constanţa

80,1

Reabilitare, modernizare şi dotare 
la Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
Techirghiol – corp C, în vederea 
înfiinţării unui centru de îngrijire şi 
asistenţă, judeţul Constanţa

3.125.873
POR AXA 3 DMI 
3.1

UAT Judeţul Constanţa 2008 2010-2012 În implementare

81
Centru multifuncţional de 
asistenţă socio medicală 
Cumpăna

81,1
Centru multifuncţional de asistenţă 
socio medicală Cumpăna

3.200.000
POR AXA 3 DMI 
3.2

UAT Cumpăna 2009 2010-2012 În contractare

82
Campus şcolar "Grup Şcolar 
Cumpăna"

82,1
Campus şcolar "Grup Şcolar 
Cumpăna"

35.379.216
POR AXA 3 DMI 
3.4

UAT Cumpăna 2009 2010-2012 În evaluare

83
Tradiţii culturale la Marea 
Neagră

83,1 Tradiţii culturale la Marea Neagră 1.049.412
PO Comun in 
Bazinul Marii 
Negre 2007-2013

UAT Judeţul Constanţa 2009 2010-2011 În evaluare

84
"Calificări europene pentru 
mediul rural"

84,1
"Calificări europene pentru mediul 
rural"

2.000.000 POS DRU ADI ZMC 2012 2010-2012 Elaborat 800.000



85 "Meseria - o şansă la viaţă" 85,1 "Meseria - o şansă la viaţă" 1.200.000 POS DRU ADI ZMC 2012 2010-2012 Elaborat

86
Modernizarea infrastructurii de 
apă/apă uzată în judeţul 
Constanța 

86,1
Modernizarea infrastructurii de 
apă/apă uzată în judeţul Constanța 

594.000.000
POS MEDIU Axa 
1

Operator regional apă/ADI 
APA CANAL Judeţul 
Constanţa

2010 2010-2015 In implementare

87
Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor solide in judeţul 
Constanța

87,1
Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor solide in judeţul 
Constanța

273.000.000
POS MEDIU Axa 
2

UAT Judeţul Constanţa 2011 2011-2015
SF si PT 
elaborate

88
Reabilitarea zonei costiere a 
Mării Negre afectate de eroziune

88,1
Reabilitarea zonei costiere a Mării 
Negre afectate de eroziune

500.000.000
POS MEDIU DMI 
5.2. si/sau 
Fondul de Mediu

ANAR/ABADL Constanţa, 
Fondul de mediu

2010 2010-2015 În pregătire

89
Reabilitarea şi extinderea 
spaţiilor verzi din zona Tomis I-
etapa II

89,1
Reabilitarea şi extinderea spaţiilor 
verzi din zona Tomis I-etapa II

1.522.799 Fondul de Mediu UAT Constanţa 2009 2010-2012 În evaluare

90
Amenajare parc nou - Parcul 
Aurel Vlaicu

90,1
Amenajare parc nou - Parcul Aurel 
Vlaicu

2.003.988 Fondul de Mediu UAT Constanţa 2009 2010-2012 În evaluare

91
Amenajare parc nou - Parcul  
Carol I

91,1
Amenajare parc nou - Parcul  Carol 
I

2.000.000 Fondul de Mediu UAT Constanţa 2009 2010-2012 În evaluare

92
Amenajare parc central în 
comuna Agigea, judeţul 
Constanţa

92,1
Amenajare parc central în comuna 
Agigea, judeţul Constanţa

1.092.240 Fondul de Mediu UAT Agigea 2009 2010-2012 În evaluare

93 Scuar odihna şi loc de joacă 93,1 Scuar odihna şi loc de joacă 854.252 Fondul de Mediu UAT Cumpăna 2009 2010-2012 În evaluare

94
Înfiinţare scuar public în 
localitatea Corbu, judeţul 
Constanţa

94,1
Înfiinţare scuar public în localitatea 
Corbu, judeţul Constanţa

232.667 Fondul de Mediu UAT Corbu 2009 2010-2012 În evaluare



95
Înfiinţare parc (scuar public) - 
Ţara piticilor în oraşul Năvodari

95,1
Înfiinţare parc (scuar public) - Ţara 
piticilor în oraşul Năvodari

1.455.916 Fondul de Mediu UAT Năvodari 2009 2010-2012 În evaluare

96
Înfiinţare parc (scuar public) - 
zona CP în oraşul Năvodari

96,1
Înfiinţare parc (scuar public) - zona 
CP în oraşul Năvodari

1.078.466 Fondul de Mediu UAT Năvodari 2009 2010-2012 În evaluare

97
Scuar public în comuna Lumina, 
judeţ Constanţa

97,1
Scuar public în comuna Lumina, 
judeţ Constanţa

1.168.122 Fondul de Mediu UAT Lumina 2009 2010-2012 În evaluare

98
Reabilitarea şi reamenajarea 
parcului central din comuna 
Mihail Kogălniceanu, partea I

98,1
Reabilitarea şi reamenajarea 
parcului central din comuna Mihail 
Kogălniceanu, partea I

830.130 Fondul de Mediu UAT Mihail Kogălniceanu 2009 2010-2012 În evaluare

99
Reabilitarea şi reamenajarea 
parcului central din comuna 
Mihail Kogălniceanu, partea II

99,1
Reabilitarea şi reamenajarea 
parcului central din comuna Mihail 
Kogălniceanu, partea II

804.140 Fondul de Mediu UAT Mihail Kogălniceanu 2009 2010-2012 În evaluare

100 Zone verzi în oraşul Ovidiu 100,1 Zone verzi în oraşul Ovidiu 1.230.909 Fondul de mediu UAT Ovidiu 2009 2010-2012 În evaluare

101
Înfiinţare scuar public în zona 
ANL Eforie Sud

101,1
Înfiinţare scuar public în zona ANL 
Eforie Sud

1.085.234 Fondul de Mediu UAT Eforie 2009 2010-2012 În evaluare

102
Parc de recreere in oraşul 
Murfatlar

102,1 Parc de recreere in oraşul Murfatlar 2.600.000 POR Axa 1 UAT Murfatlar Iulie 2011 2011-2012 DALI elaborat. 1.082.457

103

Înfiinţare scuar public şi spaţii 
verzi în zonele: bloc A;blocuri B5-
B6; blocuri A4,A5,B9 din oraşul 
Murfatlar

103,1

Înfiinţare scuar public şi spaţii verzi 
în zonele: bloc A;blocuri B5-B6; 
blocuri A4,A5,B9 din oraşul 
Murfatlar

1.085.430 Fondul de Mediu UAT Murfatlar 2009 2010-2012 În evaluare

104

Realizare de noi capacităţi de 
producere a energiei verzi prin 
valorificarea resurselor 
energetice regenerabile- parc 
fotovoltaic

104,1

Realizare de noi capacităţi de 
producere a energiei verzi prin 
valorificarea resurselor energetice 
regenerabile- parc fotovoltaic

20.979.700 POS CCE UAT Valu lui Traian 2010 2011 -2012 În evaluare

105

Realizare de noi capacităţi de 
producere a energiei verzi prin 
valorificarea resurselor 
energetice regenerabile- parc 
fotovoltaic

105,1

Realizare de noi capacităţi de 
producere a energiei verzi prin 
valorificarea resurselor energetice 
regenerabile- parc fotovoltaic

20.979.700 POS CCE UAT Eforie 2010 2011 -2012 În evaluare

106

Realizare de noi capacităţi de 
producere a energiei verzi prin 
valorificarea resurselor 
energetice regenerabile- parc 
fotovoltaic

106,1

Realizare de noi capacităţi de 
producere a energiei verzi prin 
valorificarea resurselor energetice 
regenerabile- parc fotovoltaic

20.979.700 POS CCE UAT Năvodari 2010 2011 -2012 SF elaborat

107

Realizare de noi capacităţi de 
producere a energiei verzi prin 
valorificarea resurselor 
energetice regenerabile- parc 
fotovoltaic

107,1

Realizare de noi capacităţi de 
producere a energiei verzi prin 
valorificarea resurselor energetice 
regenerabile- parc fotovoltaic

20.979.700 POS CCE UAT Poarta Albă 2010 2011 -2012 SF elaborat

108

Înlocuirea sistemului de 
producere a apei calde 
menajere cu sisteme ce 
utilizează energia produsă din 
surse regenerabile în cadrul 
Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Constanţa

108,1

Înlocuirea sistemului de producere 
a apei calde menajere cu sisteme 
ce utilizează energia produsă din 
surse regenerabile în cadrul 
Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Constanţa

1.880.700 AFM UAT Constanta
Octombrie 
2009

2011 -2012 În evaluare

109

Înlocuirea sistemului de încălzire 
cu sisteme ce utilizează energia 
produsă din surse regenerabile 
în cadrul Grupului Şcolar 
Carmen Silva, Eforie Sud

109,1

Înlocuirea sistemului de încălzire cu 
sisteme ce utilizează energia 
produsă din surse regenerabile în 
cadrul Grupului Şcolar Carmen 
Silva, Eforie Sud

915.072 Fondul de Mediu UAT Eforie Aprilie 2010 2011 -2012 In implementare



110
Centre de expertiză la Marea 
Neagră

110,1
Centre de expertiză la Marea 
Neagră

2.928.912
PO Comun în 
Bazinul Mării 
Negre 2007-2013

UAT Judeţul Constanţa 2009 2010-2012 În evaluare

111 Perfecţionare pentru Dezvoltare 111,1 Perfecţionare pentru Dezvoltare 412.670
PODCA AXA 1 
DMI 1.3

ADI ZMC 2009 2010-2011 În implementare

112
Primaria Constanta – la un click 
distanta fata de cetatean

112,1
Primaria Constanta – la un click 
distanta fata de cetatean

5.040.000
PO DCA Axa 2 
DMI 2 

UAT Constanţa 2010 2011-2012 Elaborat

113
Promovarea incluziunii sociale si 
dezvoltarea economiei sociale

113,1
Promovarea incluziunii sociale si 
dezvoltarea economiei sociale

1.938.820 POS DRU ADI ZMC 2011 2011-2013 Depus

114
Cresterea accesibilizarii Portului 
Constanta prin reabilitarea 
pasajului Filimon Sărbu

114,1
Cresterea accesibilizarii Portului 
Constanta prin reabilitarea 
pasajului Filimon Sărbu

16.500.000 POR Axa1 UAT Constanţa August 2011 2011-2012
DALI si PT 
elaborat

115
Promovarea incluziunii sociale 
pentru o viata la standarde 
europene

115,1
Promovarea incluziunii sociale 
pentru o viata la standarde 
europene

2.113.999 POS DRU ADI ZMC 2011 2011-2013 Depus

116
Cazinou Constanta - Reabilitare 
si restaurare

116,1 ( r )
Cazinou Constanta - Reabilitare si 
restaurare

12.500.000 POR Axa 1 UAT Constanţa
Decembrie 
2011

2012 - 2014 PT elaborat

117
Parc de recreere in oraşul 
Ovidiu

117,1 Parc de recreere in oraşul Ovidiu 2.700.000 POR Axa 1 UAT Ovidiu August 2011 2011-2012 DALI elaborat. 

118
Parc de recreere in oraşul 
Techirghiol

118,1
Parc de recreere in oraşul 
Techirghiol

2.600.000 POR Axa 1 UAT Techirghiol August 2011 2011-2012 DALI elaborat. 



119 Parc de recreere in oraşul Eforie 119,1 Parc derecreere in oraşul Eforie 2.600.000 POR Axa 1 UAT Eforie August 2011 2011-2012 DALI elaborat. 

120
Parc de recreere in oraşul 
Navodari

120,1 Parc de recreere in oraşul Navodari 2.600.000 POR Axa 1 UAT Navodari August 2011 2011-2012 DALI elaborat. 

121
Centru multifuncțional educativ 
pentru tineret

121.1
Centru multifuncțional educativ 
pentru tineret

8.400.000 POR Axa 1 UAT Județul Constanța
Octombrie 
2011

2011-2013 DALI elaborat

122
Extindere UAMS Agigea prin 

înființarea unui centru de îngrijire a 

persoanelor cu afecțiuni Alzheimer

122.1
Extindere UAMS Agigea prin 

înființarea unui centru de îngrijire a 

persoanelor cu afecțiuni Alzheimer

6.700.000 POR Axa 1 UAT Județul Constanța
Octombrie 
2011

2011-2013 SF elaborat

123
Centru Multifuncțional pentru 

Integrare Socială și Profesională
123,1

Centru Multifuncțional pentru Integrare 

Socială și Profesională
4.600.000 POR Axa 1 UAT Orașul Murfatlar Iulie 2014 2014-2015

DALI și PT în 
curs de 
elaborare

Proiect nou. Prin realizarea acestui 
proiect se urmărește îmbunătățirea 
infrastructurii sociale la nivelul Polulu de 
Creștere Constanța.

124
Centru Multifuncțional Social 

Lumina
124,1 Centru Multifuncțional Social Lumina 4.990.000 POR Axa 1

Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona 
Metropolitană Constanța

Iulie 2014 2014-2015
DALI și PT în 
curs de 
elaborare

Proiect nou. Prin realizarea acestui 
proiect se urmărește îmbunătățirea 
infrastructurii sociale la nivelul Polulu de 
Creștere Constanța. 

6.333.258.933

8.942.505.982
312.045.000

1 În cazul în care proiectul se află ca rezervă, se va mentiona: (r) 

Total proiecte în rezerva  - POR axa 1

Total
3
 obiectiv strategic 3

Total general PID



2 Pentru proiectele finantate din POR - Axa 1, va fi menţionata luna estimata pentru depunere
3 În calculul bugetelor totale pe obiective NU vor fi incluse bugetele proiectelor aflate în rezervă 



 

 

 

 

 

Nr.crt. 
Titlu proiect 

integrat 

Titlu proiect individual 
din cadrul proiectului 

integrat 
Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Valoare buget 
proiect (LEI) 

Data 
finalizării 

Obiectiv strategic 1 - CONSTANȚA INVESTITORILOR 

1 Prelungirea digului de larg în Portul Constanța  
APMC – Administraţia 

Porturilor Maritime 
Constanţa 

POS Transport,Axa 2 , 
DMI 2.3, Operațiunea - 

Modernizarea și 
dezvoltarea porturilor 

dunărene 

781.612.091 15.09.2015 

2 
„Sistem de management al traficului de nave pe  
Dunăre și de informare asupra transportului pe 

ape interioare” RoRIS   

Administraţia 
Canalelor Navigabile 

POS Transport, Axa 
prioritară 3, DMI 3.2  

17.425.267,86 30.06.2012 

3 
Sistem de măsurători topografice pe canalele 
Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă- Midia 

Năvodari 

Administraţia 
Canalelor Navigabile 

POS Transport, Axa 
prioritară 3, DMI 3.2  

3.722.101,00 31.12.2010 

LISTĂ PRIVIND PROIECTELE FINALIZATE 



 

 

4 
Sistem de management al traficului de nave pe 
canalul Dunăre – Marea  si de informare asupra 

transportului pe ape interioare 

Administraţia 
Canalelor Navigabile 

POS Transport, Axa 
prioritară 3, DMI 3.2  

18.994.992,00 10.12.2011 

5 
Modernizarea sistemului de semnalizări de 
navigaţie pe canalul Dunăre-Marea Neagră 

Administraţia 
Canalelor Navigabile 

POS Transport, Axa 
prioritară 3, DMI 3.2  

17.855.588,00 31.12.2013 

6 
Modernizarea sistemului de semnalizări de 
navigaţie pe canalul Poarta Albă - Midia 

Năvodari 

Administraţia 
Canalelor Navigabile 

POS Transport, Axa 
prioritară 3, DMI 3.2  

12.703.995,00 31.12.2013 

7 
Chamber of Commerce Bulgarian and 

Romanian for Cross Border Cooperation 

Camera de Comerţ 
Industrie Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa 

CBC Romania-Bulgaria 
2007-2013 

3.514.950,38 19.11.2011 

8 Creating cross border competitive clusters 
Camera de Comerţ 

Industrie Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa 

CBC Romania-Bulgaria 
2007-2013 

1.472.751 19.02.2012 

Obiectiv strategic 2 - CONSTANȚA TURIȘTILOR 

 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

 
 

Centrul Istoric – 
creşterea 

atractivităţii 
turistice, restaurare 

şi regenerare 
 
 
 

Restaurarea şi 
reamenajarea 

promenadei şi a spaţiilor 
verzi din zona Vraja 
Mării-Cazino-Port 

Tomis 

UAT  Constanţa 
POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
14.790.098,44 10.11.2014 

Restaurarea şi 
reamenajarea integrată a 

zonei istorice -  Piaţa 
Ovidiu 

UAT  Constanţa 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
14.863.355,95 10.05.2014 



 

 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 

Centrul Istoric – 
creşterea 

atractivităţii 
turistice, restaurare 

şi regenerare 

Reamenajarea integrată a 
zonei pietonale din 

centrul istoric al 
municipiului Constanţa 

UAT  Constanţa 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
37.934.638,30 10.06.2015 

HiPERB-Muzeu al 
secolului XXI pentru 
turiştii din Constanţa-

consolidare clădire 
muzeu de arheologie 

UAT Judeţul 
Constanţa 

Axa prioritara 5/ DMI 
5.1 – 

Restaurarea si 
valorificarea 

durabila a patrimoniului 
cultural, precum si 

crearea/ 
modernizarea 

infrastructurilor conexe 

10.991.048,61 25.04.2012 

Reabilitarea tramei 
stradale-Strada Termele 

Romane  
UAT  Constanţa Buget Local 2.664.545,48 / 

Reabilitarea  marinei şi a 
Portului Turistic Tomis 

Investiţie Privată Alte surse 34.000.000,00 / 

 
10 

 

Mamaia - produs 
turistic 

internațional 

Promenadă turistică 
Mamaia 

UAT  Constanţa 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
64.841.286,00 17.08.2015 



 

 

 
 
 
 

10 

 
 
 

Mamaia - produs 
turistic 

internațional 
 

Îmbunătăţirea accesului 
în staţiunea Mamaia prin 
construirea unor pasarele 

pietonale 

UAT  Constanţa 
POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
10.592.525,58 23.06.2014 

Pasarelă şi pontoane 
acostare ambarcaţiuni de 

agrement in staţiunea 
Mamaia 

UAT  Constanţa 
Buget Naţional + Buget 

Local 
5.529.980,00 01.06.2012 

11 
Formare europeană pentru servicii turistice de 

calitate 

ADI ZMC în 
parteneriat cu un 

furnizor de formare 
profesională autorizat 

POS DRU, AXA 2,  
DMI 2.3 

1.980.772,00 01.01.2014 

12 
TRANS-TOUR-NET: Creation and Marketing 

of pilot Cross Border Tourist Products in 
Dobrudzha 

Camera de Comerţ 
Industrie Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa 

CBC Romania-Bulgaria 
2007-2013  

1.995.775,48 02.03.2012 

Obiectiv strategic 3 - CONSTANȚA LOCUITORILOR 

13 Construcţia autostrăzii Cernavodă – Constanţa CNADNR 
POS Transport, Axa 1, 

DMI 1.1. , BEI, 
Guvernul României 

1.815.796.597,00 31.12.2012 

14 Construcţia variantei de ocolire Constanţa CNADNR 

POS Transport, Axa 
Prioritară 1/ DMI 1.1., 

BERD, Guvernul 
României  

946.865.747,00 31.12.2012 



 

 

15 
Reabilitarea liniei de cale ferată, tronsonul 

Bucureşti-Constanţa, parte a Coridorului IV 
paneuropean 

CN CFR SA 
JBIC+Dexia Bank+ 
Guvernul României 

2.053.021.000 31.05.2012 

16 Modernizarea unor străzi în oraşul Murfatlar UAT Murfatlar 
POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
5.448.336,80 02.09.2013 

17 Modernizarea unor străzi în oraşul Ovidiu UAT Ovidiu 
POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
7.793.079,19 30.10.2014 

18 
Parcare Verde - Construirea unei parcări 

supraetajate, zona Spital Clinic Judeţean de 
Urgenţe Constanţa, Judeţul Constanţa 

UAT Constanța 
POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
16.899.170,86 20.09.2012 

19 
Reabilitarea şi modernizarea de drumuri 

judeţene, tronsonul DJ228: DN 22C (Nazarcea) 
- DN 2A (Ovidiu) 

UAT Județul 
Constanța 

POR AXA 2, DMI 2.1-
Drumuri judetene/ strazi 

urbane 
52.565.275,72 06.08.2012 

20 

Modernizare şi reabilitare drumuri, extindere 
sistem de canalizare, înființare centru îngrijire 
copii-tip after school, renovare şi modernizare 

cămin cultural, comuna Cumpăna 

UAT Cumpăna PNDR, Măsura 3.2.2 10.512.906,00 28.03.2013 

21 
Cantina socială şi centru de zi în localitatea 

Năvodari  - reabilitare si modernizare  
UAT Năvodari 

POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
4.765.000,00 03.11.2013 



 

 

22 

Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri 
din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea 

Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia 
drept centru pentru tineret 

ADI ZMC 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
7.394.814,16 26.07.2015 

23 

Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri 
din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea 

Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru 
pentru tineret 

ADI ZMC 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
4.005.736,00 Iulie 2014 

24 

Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri 
din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea 

Corbu, în vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret 

ADI ZMC 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
2.605.556,29 07.01.2014 

25 

Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri 
din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea 

Lumina, în vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret 

ADI ZMC 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
3.140.906,19 10.02.2014 

26 

Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri 
din Zona Metropolitană Constanța, localitatea 
Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia ca 

centru pentru tineret 

ADI ZMC 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
2.723.902,80 28.10.2014 

27 

Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri 
din Zona Metropolitană Constanța, localitatea 

Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia ca 
centru pentru tineret 

ADI ZMC 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
1.915.321,36 28.10.2014  



 

 

28 
Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii cu 

clasele I-VIII Lumina 
UAT Lumina POR AXA 3 DMI 3.4 2.919.530,00 2015 

29 

Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri 
în Zona Metropolitană Constanța, localitatea 

Agigea, în vederea utilizării acesteia ca centru 
pentru tineret 

ADI ZMC 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
2.843.287,76 23.07.2015  

30 
Reabilitare si extindere scoală cu clasele I-VIII, 

comuna Valu lui Traian,Jud. Constanta 
UAT Valu lui Traian POR AXA 3 DMI 3.4 10.305.338,00 2014 

31 

Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de 

Specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic 
de Pneumoftiziologie 

UAT Judeţul 
Constanţa 

POR, Axa prioritară 3, 
DMI 3.1 

11.953.930,72 06.08.2011 

32 
Extindere Complex Terapeutic - Şcoala 

specială nr. 2 Constanţa 
UAT Judeţul 

Constanţa 
POR AXA 3 DMI 3.4 916.195,45 06.08.2011 

33 
Extindere Complex Terapeutic - Centrul 

Albatros Constanţa 
UAT Judeţul 

Constanţa 
POR AXA 3 DMI 3.4 6.117.795,95 06.08.2011 

34 
Extindere Complex Integrare prin terapii 

specifice pentru copii cu cerințe speciale în 
cadrul Şcolii speciale nr. 1 Constanţa 

UAT Judeţul 
Constanţa 

POR AXA 3 DMI 3.4 1.118.019,87 27.05.2011 



 

 

35 

Dezvoltarea centrului de primire a copilului în 
regim de urgenţă prin extinderea unui modul 

destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi 
copilului 

UAT Judeţul 
Constanţa în 

parteneriat cu Direcția 
Generală de Asistență 
Socială și Protecție a 
Copilului Constanța 

POR Axa prioritară 3, 
DMI 3.2 

2.795.024,06 23.03.2011 

36 

Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Constanţa - Policlinica 2 

UAT Judeţul 
Constanţa 

POR Axa prioritară 3 21.570.396,18 2015 

37 
Reabilitare şi dotare Centrul de plasament 

Traian Constanţa 
UAT Judeţul 

Constanţa 
POR AXA 3 DMI 3.2 3.634.110,54 28.12.2012 

38 
Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de 

recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 
Techirghiol - Corp A Judeţul Constanţa 

UAT Judeţul 
Constanţa 

POR AXA 3, DMI 3.2 3.108.637,53 27.06.2012 

39 

Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

Techirghiol – corp C, în vederea înfiinţării unui 
centru de îngrijire şi asistenţă, judeţul 

Constanţa 

UAT Judeţul 
Constanţa în 

parteneriat cu Direcția 
Generala de 

Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

Constanța 

POR AXA 3DMI 3.2 – 
Reabilitarea 

/modernizarea/ 
dezvoltarea și echiparea 
infrastructurii serviciilor 

sociale 

3.075.542,00 10.06.2012 



 

 

40 
Centru multifuncţional de asistenţă socio- 

medicală Cumpăna 
UAT Cumpăna POR AXA 3 DMI 3.2 3.583.835,07   

41 
Înfiinţare parc (scuar public) - Ţara piticilor în 

oraşul Năvodari 
UAT Năvodari Fondul de Mediu 1.271.402,30 01.08.2012 

42 

 
Asistență tehnică pentru pregătire de proiecte, 

Axa prioritară 5 - Implementarea structurii 
adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 
zonele cele mai expuse la risc. Domeniul de 
intervenție 2 - Reducerea eroziunii costiere 

 

ANAR/ABA 
Dobrogea Litoral 

POS MEDIU DMI 5.2. 
Reducerea eroziunii 

costiere 
27.339.598,00 15.02.2013 

43 Perfecţionare pentru Dezvoltare ADI ZMC 

 
PO DCA, Axa 1,       

DMI 1.3  
 

412.670,00 04.10.2011 

44 

 
Creșterea accesibilizării Portului Constanța 

prin reabilitarea pasajului Filimon Sârbu 
 

CNADNR 
 

Bugetul de Stat  
 

16.576.475,12 18.06.2015 

45 Parc de recreere în oraşul Techirghiol UAT Techirghiol 
POR Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
2.644.792,17 24.11.2014 



 

 

46 Parc de recreere în oraşul Eforie UAT Eforie 

 
POR Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
 

3.107.597,00 22.12.2014 

47 Parc de recreere în oraşul Năvodari UAT Năvodari 

 
POR Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
 

2.646.713,10 14.10.2014 

TOTAL VALOARE 54 PROIECTE INDIVIDUALE (LEI): 3.256.696.743,68   
 



 

 

 

 

 

Nr. crt. 
Titlu proiect 

integrat 
Titlu proiect 
individual 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Total valoare 
proiect (LEI) 

Dată 
reală/estimată a 

finalizării 
implementării 

Obiectiv strategic 1 - CONSTANȚA INVESTITORILOR 

1 
Centrul de excelenţă în turism şi servicii 

„Tomis” 
UAT Județul 

Constanța 

POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
5.953.001,00 31.12.2015 

2 
Centrul productiv meşteşugăresc pentru 

susţinerea activităţilor turistice şi de 
agrement„Ovidiu” 

UAT Judeţul 
Constanţa 

POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
7.571.052,64 31.12.2015 

3 
Dezvoltarea capacității feroviare în 
sectorul fluvio-maritim al portului 

Constanța  

APMC – 
Administraţia 

Porturilor Maritime 
Constanţa 

POS Transport, Axa 
prioritară 2, DMI 2.3,  

Operațiunea - 
Modernizarea și 

dezvoltarea porturilor 
dunărene 

94.779.144,00 15.05.2016 

LISTĂ PRIVIND PROIECTELE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE 



 

 

4 

Pod rutier la km 0 - 540 al canalului 
Dunăre - Marea Neagră şi lucrări 

aferente infrastructurii rutiere şi de acces 
în Portul Constanţa 

APMC – 
Administraţia 

Porturilor Maritime 
Constanţa 

POS Transport, Axa 2, 
DMI 2.3  

191.797.112,00 10.08.2017 

5 

Front de aşteptare pentru formare / 
desfacere convoaie la confluenţa 

canalelor Dunăre - Marea Neagră şi 
Poarta Albă - Midia Năvodari 

Administraţia 
Canalelor Navigabile 

POS Transport, Axa 
prioritară 3, DMI 3.2  

13.758.038,00 31.12.2015 

6 

Sistem goniometric în bandă VHF rdf 
Direction Finder pentru localizarea 

navelor aflate în pericol în zona maritimă 
de responsabilitate a României 

RADIONAV SA POS Transport 21.409.209,00   

7 

Aeroportul Mihail Kogălniceanu-
Reabilitare platforme de staționare 

aeronave în incinta aeroporului, comuna 
Mihail Kogălniceanu 

Ministerul 
Transporturilor şi 

Infrastructurii 

POS Transport, Axa 
prioritară 2, DMI 2.4  

170.392.145,00 31.12.2015 

Obiectiv strategic 2 - CONSTANȚA TURIȘTILOR 

8 

Centrul istoric - 
creșterea 
atractivității 
turistice, 
restaurare și 
regenerare 

Reabilitarea şi 
reamenajarea 

Parcului Arheologic  
UAT  Constanţa 

POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
15.576.652,47 31.12.2015 



 

 

9 
Mamaia – produs 
turistic 
internaţional 

Construire parcare 
multietajată P+7+T 
în staţiunea Mamaia 

zona Cazino 
Albatros 

UAT Constanţa 
POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
23.520.424,92 31.12.2015 

10 Promenada turistică Eforie Nord UAT Eforie 
POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
9.895.834,17 03.12.2015 

11 
Creşterea atractivităţii turistice a 

Complexului Muzeal de Ştiinţe ale 
Naturii Constanţa 

UAT Judeţul 
Constanţa 

POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere  
12.791.943,56 31.12.2015 

Obiectiv strategic 3 - CONSTANȚA LOCUITORILOR 

12 

Îmbunătăţirea accesului între municipiul 
Constanţa şi platforma  industrială 

Năvodari prin lărgirea şi modernizarea 
bulevardului Mamaia - Năvodari  

Parteneriat UAT 
Năvodari -UAT 

Constanța 

POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
57.943.411,05  31.12.2015 

13 
Modernizarea unor străzi în oraşul 

Techirghiol 
UAT Techirghiol 

POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
4.958.535,82 13.09.2014 



 

 

14 
Îmbunătățirea accesului  intre E60 si 
platforma industrială Năvodari prin 

modernizarea căii rutiere 

Parteneriat UAT 
Năvodari - UAT 

Județul Constanța - 
UAT Ovidiu 

POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul:Poli de 

creștere 
50.075.446,96 31.12.2015 

15 
Modernizarea drumului judeţean  

DJ 228A Ovidiu-Poarta Albă 

UAT Ovidiu și/sau 
UAT Județul 

Constanța 

POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul:Poli de 

creștere 
29.942.320,80 31.12.2015 

16 
Reabilitarea şi modernizarea  

iluminatului public în  unele localităţi ale 
Zonei Metropolitane Constanţa 

UAT Constanța 
POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
32.296.166,58 31.12.2015 

17 Parcul Seniorilor  UAT  Constanţa 
POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
6.295.537,60 31.12.2015 

18 

Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei 
clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Cumpăna, în 
vederea utilizării acesteia drept centru 

pentru tineret 

ADI ZMC 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
4.156.049 31.12.2015 

19 Campus şcolar "Grup Şcolar Cumpăna" UAT Cumpăna POR AXA 3 DMI 3.4 35.915.031,29 31.12.2015 



 

 

20 
Reabilitarea și modernizarea sistemului 

de alimentare cu apă și de canalizare 
pentru regiunea Constanța și Ialomița  

Operator regional 
apă - SC RAJA SA 

Constanța  
POS Mediu, Axa 1 835.918.448,44 30.11.2015 

21 
Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor solide în judeţul Constanța 
UAT Judeţul 

Constanţa 
POS Mediu, Axa 2, DMI 

2.1 
56.807.054,00 31.12.2015 

22 
Reabilitarea zonei costiere a Mării Negre 

afectate de eroziune 

ANAR/ABADL 
Constanţa, Fondul de 

mediu 

POS MEDIU DMI 5.2. 
si/sau Fondul de Mediu 

500.000.000,00  31.12.2015 

23 Parc de recreere în oraşul Ovidiu UAT Ovidiu 
POR Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
8.180.802,70 23.12.2015 

24 
Centru multifuncțional educativ pentru 

tineret 
UAT Județul 

Constanța 

POR Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
13.377.765,56  31.12.2015 

25 
Extindere UAMS Agigea prin înființarea 
unui centru de îngrijire a persoanelor cu 

afecțiuni Alzheimer 

UAT Județul 
Constanța 

POR Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
6.678.000,64 31.12.2015 

TOTAL VALOARE 25 PROIECTE INDIVIDUALE (LEI): 2.134.511.901,59 

 



 

 

 

 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

Obiectiv strategic 1 - CONSTANȚA INVESTITORILOR 

1 
Centru multifuncţional de turism balneo-fizioterapeutic 

– Techirghiol 
UAT Techirghiol 

 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
 

17.391.945,12 

2 ExpoAgroParc Lumina 
Parteneriat UAT Județul 
Constanța -UAT Lumina 

 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
 

5.460.000,00 

3 

 
Pregătire pentru întreprinzătorii particulari din Zona 

Metropolitană Constanţa 
 

ADI ZMC în parteneriat cu 
un furnizor de formare 
profesională autorizat 

POS DRU 1.450.000,00 

LISTĂ PRIVIND PROIECTELE NEREALIZATE 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

Obiectiv strategic 2 - CONSTANȚA TURIȘTILOR 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul Istoric – 
creşterea atractivităţii 
turistice, restaurare şi 

regenerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenajarea integrată a zonei 
de acces în Portul Turistic 

Tomis și Plaja Modern 
UAT Constanţa 

POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
42.582.178,12 

Reabilitarea şi punerea în 
valoare a Termelor Romane 

UAT Judeţul Constanţa 
POR AXA 1/POR AXA 

5-DMI 5.1 
4.000.000,00 

Reabilitarea şi restaurarea 
ansamblului Edificiu Roman 

cu Mozaic  
UAT Judeţul Constanţa 

Alte surse. Investiție 
privată 

6.247.500,00 

Reabilitarea şi restaurarea 
ansamblului Bisericii Greceşti 

UAT 
Constanţa/Arhiepiscopia 

Tomisului/Patriarhia 
Română 

Buget local/ POR AXA 
5 DMI 5.1 

6.900.000,00 

Reabilitarea şi restaurarea 
ansamblului Catedralei 
Ortodoxe şi a Palatului 

Arhiepiscopal 

UAT 
Constanţa/Arhiepiscopia 

Tomisului/Patriarhia 
Română 

POR AXA 5 DMI 
5.1/POR AXA 1 (r)- 

6.500.000,00 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul Istoric – 
creşterea atractivităţii 
turistice, restaurare şi 

regenerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea şi restaurarea 
ansamblului Moscheii Carol I 

UAT Constanţa/Muftiatul 
Cultului Musulman din 

România 

POR AXA 5 DMI 
5.1/POR AXA 1 (r)- 

6.000.000,00 

Reabilitarea şi restaurarea 
ansamblului Bisericii 
Bulgăreşti Sf. Nicolae 

UAT Constanţa 
Buget local/ POR AXA 

5 DMI 5.1 
6.000.000,00 

Reabilitarea şi restaurarea 
Ansamblului Bisericii 

Armeneşti 
UAT Constanţa 

Buget local/ POR AXA 
5 DMI 5.1 

5.200.000,00 

 Reconstrucţie Sinagoga UAT Constanţa Alte surse 16.000.000,00 

Restaurarea ansamblului 
arheologic mormânt Hypogeu 

UAT Judeţul Constanţa 
Buget local/ POR AXA 

5 DMI 5.1 
8.000.000,00 

Restaurarea fântânii antice din 
parcul Tribunalului Constanța 

UAT Judeţul Constanţa 
Buget local/ POR AXA 

5 DMI 5.1 
3.800.000,00 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

4 Centrul Istoric – 
creşterea atractivităţii 
turistice, restaurare şi 

regenerare 

Construirea unei parcări 
multietajate în zona 

Bulevardul Marinarilor-Poarta 
II 

UAT  Constanţa 
Buget Local/POR-AXA 

1/alte surse (r)- 
28.000.000,00 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamaia – produs 
turistic internaţional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamaia Teleschi - Realizarea 
unei instalaţii de agrement 
nautic pe lacul Siutghiol - 

UAT Constanţa 
POR AXA 1 / POR 

AXA 5-DMI 5.2  
6.913.336,00 

Mamaia Port-Pasarela si port 
de agrement Cazino Mamaia 

UAT Constanţa 
POR AXA 5-DMI 

5.2/POR AXA 1(r)- 
39.865.000,00 

Telegondola II  UAT Constanţa 
POR AXA 5-DMI 

5.2/POR AXA 1 (r)- 
12.000.000,00 

Construire parcare 
multietajată  zona Aquamagic 

UAT Constanţa 
Buget Local/POR AXA 

1/Alte surse (r)- 
20.000.000,00 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

Mamaia – produs 
turistic internaţional 

 

Amenajarea unor insule 
artificiale pe infrastructura 

hidrotehnică de apărare 
împotriva eroziunii costiere 

UAT Constanţa Buget de Stat/Alte surse 620.000.000,00 

Water Land-Oraşel Lacustru Investiţie Privată Alte surse 340.000.000,00 

Reabilitarea complexului de 
clădiri Cazino-Mamaia 

UAT Constanţa Buget Local / Alte surse 4.600.000,00 

Construire ecluză Lac 
Siutghiol - Canal Midia 

Năvodari - Marea Neagră 
Ministerul Transporturilor Bugetul de Stat 87.000.000,00 

6 Debarcader Tăbăcărie UAT Constanţa 
Buget Local/POR AXA 

1 (r)- 
3.600.000,00 

7 
Diversificarea activităţilor de agrement în Parcul 

Tăbăcărie 
UAT Constanţa 

POR AXA 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
37.353.041,81 

8 
Conservarea şi protejarea  Ansamblului Rupestru 

Murfatlar 
UAT Judeţul Constanţa 

POR AXA 5 DMI 5.1/ 
POR AXA1/Alte surse 

(r)- 
16.000.000,00 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

9 
Construirea unei parcări multietajate,staţiunea Eforie 

Nord, localitatea Eforie 
UAT Eforie 

Buget local/POR AXA 
1/Alte surse (r)- 

20.000.000,00 

10 
Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate 

publică – Lacul Belona, oraşul Eforie 
UAT Eforie POR AXA 5, DMI 5.2 5.997.600,00 

11 Croaziera la Marea Neagră UAT Judeţul Constanţa 
PO Comun în Bazinul 

Mării Negre 2007-2013 
688.615,20 

Obiectiv strategic 3 - CONSTANȚA LOCUITORILOR 

12 
Riviera Tomis- legătură 
între stațiunea Mamaia 
și Portul Turistic Tomis 

Riviera Tomis – legătură  
între staţiunea Mamaia şi 
Portul Turistic Tomis - 

tronson I 

UAT Constanţa 
POR AXA 1 / Buget 
Local / Alte surse (r)- 

40.000.000,00 

Riviera Tomis – legătură  
între staţiunea Mamaia şi 
Portul Turistic Tomis - 

tronson II 

UAT Constanţa 
POR AXA 1 / Buget 
Local / Alte surse (r)- 

40.000.000,00 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

13 

Amenajare străzi, infrastructură sistem de canalizare şi 
staţie de pompare, construire infrastructură socială şi 
construire strada pentru manifestări culturale în satul 

Lazu, comuna Agigea 

UAT Agigea PNDR, Măsura 3.2.2 110.255.557,00 

14 
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe construite 

în perioada 1950-1989 
UAT Constanţa 

Buget de Stat/Buget 
Local/Alte surse 

196.560.000,00 

15 

Lucrări de modernizare – modernizare sistem de 
drumuri cartier Nord şi Cartier rezidenţial Tomis, lucrări 

de construire – centru de asistenţă după programul 
şcolar – tip after school şi dotare cămin cultural  

UAT Mihail Kogălniceanu PNDR, Măsura 3.2.2 10.870.650,00 

16 Modernizări în comuna Valu lui Traian UAT Valu lui Traian PNDR, Măsura 3.2.2 10.416.000,00 

17 
Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la 

exploataţiile agricole în oraşul Ovidiu 
UAT Ovidiu PNDR, Măsura 1.2.5 4.085.220,00 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

18 
Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la 

exploataţiile agricole in oraşul Murfatlar, judeţul 
Constanța 

UAT Murfatlar PNDR, Măsura 1.2.5 4.064.480,00 

19 

Îmbunătăţirea reţelei de străzi în localitatea Lumina, 
extindere şi reabilitare reţele alimentare cu apă potabilă; 
înfiinţare reţele canalizare menajeră, inclusiv staţie de 
epurare localitatea Oituz, comuna Lumina, extindere 

alimentare cu energie electrică lotizări – zona A şi zona 
B în comuna Lumina, dotarea cantinei grădiniţei din 

localitatea Lumina, comuna Lumina, judeţul Constanţa 
cu utilaje tehnologice şi frigorifice prin programul 

PNDR masura 322 

UAT Lumina PNDR, Măsura 3.2.2 3.458.000,00 

20 
Modernizare căi de acces pentru exploataţii agricole şi 

agenţi economici, comuna Valu lui Traian 
UAT Valu lui Traian PNDR, Măsura 1.2.5. 4.200.000,00 

21 
Sistem integrat de monitorizare cu camere video în Zona 

Metropolitană Constanţa 
ADI ZMC 

POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
3.975.090,32 

22 Centrul Fair Play – modernizare si extindere UAT Constanţa 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
10.410.114,70 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

23 

Reabilitare, modernizare, extindere și echipare a Scolii 
nr. 2, respectiv Şcoala Generală din Murfatlar și Şcoala 

Generala din Siminoc, oraşul Murfatlar, judeţul 
Constanţa 

UAT Murfatlar POR AXA 3 DMI 3.4 2.837.912,00 

24 
Extindere clădire şi reabilitare sală de sport ” Grup 

Şcolar Ion Podaru Ovidiu” 
UAT Ovidiu POR AXA 3 DMI 3.4 4.008.101,00 

25 
Reabilitarea şi extinderea şcolii Lazu, comuna Agigea, 

judeţul Constanţa 
UAT Agigea POR AXA 3 DMI 3.4 1.784.756,00 

26 
Reabilitare, modernizare, echipare şi extindere a Şcolii 

Generale cu clasele I-VIII, Eforie Nord 
UAT Eforie POR AXA 3 DMI 3.4  6.667.745,67 

27 
Intersecţii inteligente - implementarea sistemului de 

management integrat al traficului în municipiul 
Constanţa 

UAT Constanţa 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
3.000.000,00 

28 Tradiţii culturale la Marea Neagră UAT Judeţul Constanţa 
PO Comun în Bazinul 

Mării Negre 2007-2013 
249.860,00 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

29 "Calificări europene pentru mediul rural" ADI ZMC POS DRU 2.000.000,00 

30 "Meseria - o şansă la viaţă" ADI ZMC POS DRU 1.200.000,00 

31 
Reabilitarea şi extinderea spaţiilor verzi din zona Tomis 

I-etapa II 
UAT Constanţa Fondul de Mediu 1.522.799,00 

32 Amenajare parc nou - Parcul Aurel Vlaicu UAT Constanţa Fondul de Mediu 2.003.988,00 

33 Amenajare parc nou - Parcul  Carol I UAT Constanţa Fondul de Mediu 1.981.887,00 

34 
Amenajare parc central în comuna Agigea, judeţul 

Constanţa 
UAT Agigea Fondul de Mediu 1.092.240,00 

35 Scuar odihna şi loc de joacă UAT Cumpăna Fondul de Mediu 854.251,57 

36 
Înfiinţare scuar public în localitatea Corbu, judeţul 

Constanţa 
UAT Corbu Fondul de Mediu 232.666,70 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

37 
Înfiinţare parc (scuar public) - zona CP în oraşul 

Năvodari 
UAT Năvodari Fondul de Mediu 1.078.466,00 

38 Scuar public în comuna Lumina, judeţ Constanţa UAT Lumina Fondul de Mediu 1.168.122,00 

39 
Reabilitarea şi reamenajarea parcului central din comuna 

Mihail Kogălniceanu, partea I 
UAT Mihail Kogălniceanu Fondul de Mediu 830.130,00 

40 
Reabilitarea şi reamenajarea parcului central din comuna 

Mihail Kogălniceanu, partea II 
UAT Mihail Kogălniceanu Fondul de Mediu 804.140,00 

41 Zone verzi în oraşul Ovidiu UAT Ovidiu Fondul de Mediu 1.230.909,00 

42 Înfiinţare scuar public în zona ANL Eforie Sud UAT Eforie Fondul de Mediu 1.085.233,09 

43 Parc de recreere în oraşul Murfatlar UAT Murfatlar 
POR Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
2.761.195,75 

44 
Înfiinţare scuar public şi spaţii verzi în zonele: bloc 

A;blocuri B5-B6; blocuri A4,A5,B9 din oraşul Murfatlar 
UAT Murfatlar Fondul de Mediu 1.085.430,00 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

45 
Realizare de noi capacităţi de producere a energiei verzi 

prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- 
parc fotovoltaic 

UAT Valu lui Traian 
POS CCE, Axa 4 , DMI 

4.2 
20.979.700,00 

46 
Realizare de noi capacităţi de producere a energiei verzi 

prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- 
parc fotovoltaic 

UAT Eforie 
POS CCE, Axa 4 , DMI 

4.2 
16.466.698,40 

47 
Realizare de noi capacităţi de producere a energiei verzi 

prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- 
parc fotovoltaic 

UAT Năvodari POS CCE 20.979.700,00 

48 
Realizare de noi capacităţi de producere a energiei verzi 

prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- 
parc fotovoltaic 

UAT Poarta Albă POS CCE 11.210.220,07 

49 

Înlocuirea sistemului de producere a apei calde menajere 
cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse 
regenerabile în cadrul Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Constanţa 

UAT Constanța AFM 1.880.700,00 

50 
Înlocuirea sistemului de încălzire cu sisteme ce 

utilizează energia produsă din surse regenerabile în 
cadrul Grupului Şcolar Carmen Silva, Eforie Sud 

UAT Eforie Fondul de Mediu 915.072,00 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

51 Centre de expertiză la Marea Neagră UAT Judeţul Constanţa 
PO Comun în Bazinul 

Mării Negre 2007-2013 
697.360,00 

52 
Promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea economiei 

sociale 
ADI ZMC 

POS DRU, Axa 6          
DM. 6.1  

2.426.516,00 

53 Primăria Constanța – la un click distanță față de cetățean UAT Constanța PO DCA Axa 2 DMI 2  5.040.000,00 

54 
Promovarea incluziunii sociale pentru o viață la 

standarde europene 
ADI ZMC 

POSDRU, AXA 6          
D.M.I 6.1 - Dezvoltarea 

economiei sociale 
2.216.912,00 

55 
Centru Multifuncțional pentru Integrare Socială și 

Profesională 
UAT Murfatlar 

POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 

creștere 
4.600.000,00 

56 Centru Multifuncțional Social Lumina ADI ZMC 
POR - Axa 1, DMI 1.1, 
Sub-domeniul: Poli de 
creștere 

4.990.000,00 



 

 

Nr.crt. Titlu proiect integrat  
Titlu proiect individual din 
cadrul proiectului integrat 

Nume beneficiari 

Sursa de finanțare 
(Program 

operațional/Nume 
operațiune/DMI din care 
se finanțează sau altele) 

Buget estimativ 
proiect (LEI) 

57 Consolidare și restaurare Cazino Constanța 
MDRAP/SC Compania 

Națională de Investiții S.A. 
Bugetul de Stat 39.229.000,00 

TOTAL VALOARE 76 PROIECTE INDIVIDUALE (LEI): 1.983.782.614,82  
 



 

 

 

 

 

LISTĂ PROIECTE  
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA 

NR. 
CRT. 

TITLU PROIECT  
VALOARE 

PROIECT  (LEI) 
SURSE DE 

FINANŢARE  
STADIUL ACTUAL LUCRĂRI DE INVESTIŢII/ ACTIVITĂŢI PRINCIPALE 

1 
Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a 
spaţiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazino-
Port Tomis 

14.790.098,44 POR AXA 1 Proiect realizat 

Lucrările constau în amenajarea/reamenajarea unei 
suprafeţe de promenadă şi spaţiu verde de cca. 15.000 mp, 
respectiv: 
- consolidarea actualei promenade 
 - schimbarea pavimentului, 
- înlocuirea mobilierului urban specific 
- modernizarea spaţiilor publice  
- iluminat public şi ambiental 
- fântâni arteziene 
- plantări şi refacere spaţiu verde 
- restaurare statui şi monumente 
- indicatoare turistice 



 

 

2 
Restaurarea şi reamenajarea integrată a 
zonei  istorice -  Piaţa Ovidiu 

14.863.355,95 POR AXA 1 Proiect realizat 

Lucrările constau în amenajarea/reamenajarea unei 
suprafeţe de promenadă şi spaţiu verde, respectiv: 
- schimbarea pavimentului,  
- înlocuirea/amenajarea mobilierului urban specific  
- modernizarea spaţiilor publice   
- modernizarea iluminatului public 
- reabilitarea scărilor  de acces din zona Piaţa Ovidiu - Port 
Tomis  
- ranforsarea structurii de rezistenţă 
- schimbarea balustradelor 
- facilităţi pentru persoanele cu handicap 
- iluminat public şi ambiental 
- punct de informare turistică şi indicatore turistice 

3 
Reamenajarea integrată a zonei  pietonale 
din centrul istoric al municipiului Constanţa 

37.934.638,30 POR AXA 1 Proiect realizat  

Lucrări de refacere şi modernizare a străzilor Mircea cel 
Bătrân, Traian, Tomis, Titulescu, Arhiepiscopiei, Remus 
Opreanu: 
- refacerea pavimentului şi a tramei stradale,  
- refacerea trotuarelor 
- dotarea cu mobilier urban specific 
- modernizarea spaţiilor publice 
- modernizarea iluminatului public şi arhitectural 
- indicatoare turistice 



 

 

4 
Amenajarea integrată a zonei de acces in 
Portul Turistic Tomis si Plaja Modern 

42.000.000,00 POR AXA 1 
Proiect 
neimplementat  

Pe o suprafaţă de cca. 55000 mp amenajare/reamenajare: 
- căi de acces rutier şi pietonal 
- utilităţi  
- zone de parcare 
- spaţii verzi 
- acces pietonal către plaja Modern  
- ranforsarea structurii de rezistenţă a căilor de acces 
pietonal existente 
- schimbarea balustradelor 
- facilităţi pentru persoanele cu handicap 
- iluminat public şi ambiental 
-  refacerea pavimentelor 
- piste biciclişti 
- înlocuirea şi amenajarea mobilierului urban al belvederii 
şi zonelor de promenadă 
- indicatoare turistice 

5 
Reabilitarea şi restaurarea ansamblului 
Bisericii Greceşti 

6.900.000,00 
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de:                                                                      - 
stabilizare şi ranforsare a clădirii,                    
- recondiţionare a picturilor si clădirii                      - 
iluminat arhitectural                                            
- panouri de informare                                           
- utilităţi 

6 
Reabilitarea şi restaurarea ansamblului 
Catedralei Ortodoxe şi a Palatului 
Arhiepiscopal 

6.500.000,00 
POR AXA 5 
DMI 5.1/POR 
AXA 1 (r)- 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de:                                                       
- stabilizare şi ranforsare a clădirii            
- recondiţionare a picturilor si clădirii                     - 
iluminat arhitectural,                                   
- panouri de informare,                                
- utilităţi 



 

 

7 
Reabilitarea şi restaurarea ansamblului 
Moscheii Carol I 

6.000.000,00 
POR AXA 5 
DMI 5.1/POR 
AXA 1 (r)- 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de:                                                                      - 
stabilizare şi ranforsare a clădirii                  
 - recondiţionare a picturilor si clădirii                      - 
iluminat arhitectural                                         
- panouri de informare                                            
- utilităţi 

8 
Reabilitarea şi restaurarea ansamblului 
Bisericii Bulgăreşti Sf. Nicolae 

6.000.000,00 
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de:                                                       
- stabilizare şi ranforsare a clădirii          
- recondiţionare a picturilor si clădirii                        
- iluminat arhitectural                                
- panouri de informare                                
- utilităţi 

9 
Reabilitarea şi restaurarea Ansamblului 
Bisericii Armeneşti 

5.200.000,00 
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de:                                                       
- stabilizare şi ranforsare a clădirii           
- recondiţionare a picturilor si clădirii                      
- iluminat arhitectural                                  
- panouri de informare                               
- utilităţi 

10 Reconstrucţie Sinagoga 16.000.000,00 Alte surse 
Proiect 
neimplementat 

Lucrări de:                                                       
- stabilizarea terenului                                 
- reconstrucţia clădirii conform planurilor existente                                                    
- refacerea picturilor                                   
- recondiţionarea picturilor si clădirii                     
- iluminat arhitectural                                  
- panouri de informare                                
- căi de acces                                             
- utilităţi 



 

 

11 
Reabilitarea şi reamenajarea Parcului 
Arheologic  

15.576.652,47 POR AXA 1 
Proiecte in curs 
de implementare 

Lucrările constau în amenajarea/reamenajarea unei 
suprafeţe de promenadă, spaţiu verde şi parc de cca. 
53.000 mp, respectiv: 
- schimbarea pavimentului aleilor 
- dotarea cu mobilier urban specific 
- modernizarea spaţiilor publice şi a iluminatului public şi 
ambiental 
- refacerea spaţiului verde 
- plantări noi şi cosmetizări a materialului vegetal existent 
- plăcuţe turistice 

12 
Reabilitarea tramei stradale - Strada 
Termele Romane  

2.664.545,48 Buget Local Proiect realizat  

Lucrările de:  
- curăţare, recondiţionare şi estetizare, 
- iluminat arhitectural  
- panouri de informare,                                
- amenajarea şi reamenajarea spaţiilor adiacente,  
- montarea şi/sau înlocuirea mobilierului urban specific 

13 
Construirea unei parcări multietajate în zona 
Bulevardul Marinarilor-Poarta II 

28.000.000,00 
Buget 
Local/POR-AXA 
1/alte surse (r)- 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de execuţie/amenajare/reamenajare a parcării deja 
existente: 
- organizare de şantier 
- lucrări pentru structura de rezistenţă 
- lucrări de arhitectură 
- lucrări pentru instalaţii 
- realizare infrastructură (drumuri acces, platforme) 
- utilităţi 
- facilităţi persoane cu handicap 
- iluminat 



 

 

14 Promenadă turistică Mamaia 64.841.286,00 POR AXA 1 Proiect realizat 

Lucrările constau în amenajarea/reamenajare/extinderea 
unei suprafeţe de promenadă şi spaţiu verde: 
- realizarea si schimbarea pavimentului, 
- piste de biciclişti; 
- dotarea cu mobilier urban,  
- iluminat public şi ambiental 
- fântâni arteziene; 
- refacerea spaţiilor verzi; 
- facilităţi pentru persoane cu handicap; 
- indicatoare turistice 

15 
Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia 
prin construirea unor pasarele pietonale 

10.592.525,58 POR AXA 1 Proiect realizat 

Lucrările constau în amenajarea a cinci pasarele pietonale 
în staţiunea mamaia, peste b-dul Mamaia: 
- amenajare pasarele; 
- facilităţi persoane cu handicap; 
- iluminat; 
- indicatoare; 
- mobilier urban 

16 
Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalaţii 
de agrement nautic pe lacul Siutghiol 

6.913.336,00 
POR AXA 1 / 
POR AXA 5-
DMI 5.2  

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de execuţie a unei instalaţii de agrement nautic pe 
lacul Siutghiol  

17 
Mamaia Port-Pasarela si port de agrement 
Cazino Mamaia 

39.865.000,00 
POR AXA 5-
DMI 5.2/POR 
AXA 1(r)- 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de execuţie a unui port de agrement în zona 
Cazino Mamaia 

18 Telegondola II  12.000.000,00 
POR AXA 5-
DMI 5.2/POR 
AXA 1 (r)- 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de execuţie a unui sistem de transport aerian pe 
cablu în staţiunea Mamaia între Cazino şi zona hotel Vega 



 

 

19 
Pasarelă şi pontoane acostare ambarcaţiuni 
de agrement in staţiunea Mamaia 

5.529.980,00 
Buget Naţional + 
Buget Local 

Proiect realizat 

Lucrări de execuţie /amenajare / reamenajare / extindere a 
pasarelei deja existente: 
- organizare de şantier 
- lucrări pentru structura de rezistenţă        
- amenajarea danelor de acostare şi a spaţiilor adiacente                                       
- realizarea unui sistem de protecţie hidrotehnică 
- lucrări de arhitectură 
- lucrări pentru instalaţii 
- utilităţi 
- facilităţi persoane cu handicap 
- iluminat 

20 
Construire parcare multietajată P+7 în 
staţiunea Mamaia zona Cazino Albatros 

23.520.424,92 POR AXA 1 
Proiecte in curs 
de implementare 

Lucrări de execuţie/amenajare/reamenajare a parcării deja 
existente: 
- organizare de şantier 
- lucrări pentru structura de rezistenţă 
- lucrări de arhitectură 
- lucrări pentru instalaţii 
- realizare infrastructură (drumuri acces, platforme) 
- utilităţi 
- facilităţi persoane cu handicap 
- iluminat 



 

 

21 
Construire parcare multietajată  zona 
Aquamagic 

20.000.000,00 
Buget 
Local/POR AXA 
1/Alte surse (r)- 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de execuţie/amenajare/reamenajare a parcării deja 
existente: 
- organizare de şantier 
- lucrări pentru structura de rezistenţă 
- lucrări de arhitectură 
- lucrări pentru instalaţii 
- realizare infrastructură (drumuri acces, platforme) 
- utilităţi 
- facilităţi persoane cu handicap 
- iluminat 

22 
Amenajarea unor insule artificiale pe 
infrastructura hidrotehnică de apărare 
împotriva eroziunii costiere 

620.000.000,00 
Buget de 
Stat/Alte surse 

Proiect 
neimplementat 

Lucrările constau în:                                               - 
organizarea de şantier                               
- construirea de dane de acostare pentru ambarcaţiuni mici                                         
- realizarea de spaţii pentru servicii adiacente turismului                                     
- amenajarea de plajei                                  
- utilităţi                                                          
- facilităţi pentru persoane cu handicap      
- realizarea unui sistem hidrografic şi de protecţie                                                                           



 

 

23 
Reabilitarea complexului de clădiri Cazino-
Mamaia 

4.600.000,00 
Buget Local / 
Alte surse 

Proiect 
neimplementat 

Lucrările constau în amenajarea / reamenajare / restaurarea 
complexului de clădiri Cazino  
- Mamaia cu scopul reluării funcţionalităţii originare:                                                      
- organizare de şantier                                 
- restaurarea arhitecturală a clădirii,              
- lucrări de stabilizare a malului şi structurii de rezistenţa a 
clădirii                   
- utilităţi                                                            
- căi de acces                                                
- realizarea si schimbarea pavimentului adiacent, 
- dotarea cu mobilier urban în spaţiile adiacente clădirii,  
- iluminat public şi ambiental 
- facilităţi pentru persoane cu handicap 
- indicatoare turistice. 

24 Debarcader Tăbăcărie 3.600.000,00 
Buget 
Local/POR AXA 
1 (r) 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de: 
- realizare debarcader 
- utilităţi 
- dotări mobilier urban 
- dotări specifice acostării ambarcaţiunilor 
- corp anexă 
- facilităţi persoane cu handicap 
- indicatoare turistice 

25 
Diversificarea activităţilor de agrement în 
Parcul Tăbăcărie 

6.000.000,00 
Buget 
Local/POR AXA 
1(r) 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de: 
- amenajare zone tematice de agrement 
- pistă role 
- refacere alei  
- dotări cu mobilier urban 
- iluminat, utilităţi 
- facilităţi pentru persoane cu handicap 
- indicatoare turistice 



 

 

26 
Riviera Tomis – legătură  între staţiunea 
Mamaia şi Portul Turistic Tomis - tronson I 

40.000.000,00 
POR AXA 1 / 
Buget Local / 
Alte surse (r)- 

Proiect 
neimplementat 

Tronson 1 - Lucrări de: 
- amenajare stradă orăşenească categoria III  
- trotuare 
- pista biciclişti 
- spaţii verzi 
- utilităţi 
- locuri de parcare 
- indicatoare 
- facilităţi pentru persoane cu handicap 
- dotarea cu mobilier urban  

27 
Riviera Tomis – legătură  între staţiunea 
Mamaia şi Portul Turistic Tomis - tronson II 

40.000.000,00 
POR AXA 1 / 
Buget Local / 
Alte surse (r)- 

Proiect 
neimplementat 

Tronson II Lucrări de: 
- amenajare stradă orăşenească categoria III  
- trotuare 
- pista biciclişti 
- spaţii verzi 
- utilităţi 
- locuri de parcare 
- indicatoare 
- facilităţi pentru persoane cu handicap 
- dotarea cu mobilier urban  



 

 

28 
Parcare Verde - Construirea unei parcări 
supraetajate, zona Spital Clinic Judeţean de 
Urgenţe Constanţa, Judeţul Constanţa 

16.899.170,86 POR AXA 1 Proiect realizat  

Lucrări de execuţie/amenajare/reamenajare a parcării deja 
existente, pe o suprafaţă de cca. 9600 mp: 
- organizare de şantier 
- lucrări pentru structura de rezistenţă 
- lucrări de arhitectură 
- lucrări pentru instalaţii 
- realizare infrastructură (drumuri acces, platforme) 
- utilităţi 
- facilităţi persoane cu handicap 
- iluminat 

29 
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 
construite în perioada 1950-1989 

196.560.000,00 
Buget de 
stat/Buget 
local/Alte surse 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de reabilitare termică a 300 de blocuri din 
municipiul Constanţa 

30 
Intersecţii inteligente - implementarea 
sistemului de management integrat al 
traficului în municipiul Constanţa 

3.000.000,00 POR AXA 1 (r) 
Proiect 
neimplementat 

- implementarea unui sistem electronic modern şi eficient 
de dirijare a principalelor intersecţii  semaforizate din 
municipiul Constanţa 

31 
Reabilitarea şi modernizarea  iluminatului 
public în  unele localităţi ale Zonei 
Metropolitane Constanţa 

32.296.166,58 POR Axa 1 
Proiecte in curs 
de implementare  

Lucrări de reabilitare şi modernizare a iluminatului public 
în municipiul Constanța prin realizarea unei rețele de 
iluminat public subterană cu o lungime de 42.612 ml  
 

32 Parcul Seniorilor  6.295.537,60 POR AXA 1 
Proiecte in curs 
de implementare  

Lucrări de amenajare/refacere: 
- pavimentul curţii 
- iluminat, 
- anexe cămin persoane vârstnice,  
- spaţii verzi 
- facilităţi persoane cu handicap 

33 Centrul Fair Play – modernizare si extindere 10.410.114,70 POR AXA 1 
Proiect 
neimplementat 

Lucrări de: 
- amenajare cantină 
- extindere corp cazare tineri post-instituţionalizaţi 



 

 

 

 

- reabilitare şi extindere grupuri sanitare 
- extindere utilităţi 
- facilităţi persoane cu handicap 

34 
Reabilitarea şi extinderea spaţiilor verzi din 
zona Tomis I-etapa II 

1.522.799,00 Fondul de Mediu 
Proiect 
neimplementat 

Lucrări de reabilitare şi extindere a spaţiilor verzi, a 
aleilor, a mobilierului urban specific etc. 

35 Amenajare parc nou - Parcul Aurel Vlaicu 2.003.988,00 Fondul de Mediu 
Proiect 
neimplementat 

Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban specific etc. 

36 Amenajare parc nou - Parcul  Carol I 2.000.000,00 Fondul de Mediu 
Proiect 
neimplementat 

Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban specific etc. 

37 

Înlocuirea sistemului de producere a apei 
calde menajere cu sisteme ce utilizează 
energia produsă din surse regenerabile în 
cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Constanţa 

1.880.700,00 AFM 
Proiect 
neimplementat 

Lucrări ce vizează dezafectarea sistemului clasic de 
încălzire a apei menajere şi montarea de panouri solare 

38 
Primăria Constanta – la un click distanță 
față de cetățean 

5.040.000,00 
PO DCA Axa 2 
DMI 2  

Proiect 
neimplementat 

  

  
Total nr. proiecte, din care: 38 

Proiecte finalizate: 8 

Proiecte in curs de implementare: 4 

Proiecte neimplementate: 26 



 

 

 

 

 

NR. 
CRT. 

TITLU PROIECT 
VALOARE 

PROIECT (LEI) 
SURSE DE 

FINANŢARE  
STADIUL ACTUAL LUCRĂRI DE INVESTIŢII/ ACTIVITĂŢI PRINCIPALE 

1 
Centrul de excelenţă în turism şi servicii 
„Tomis” 

5.953.001,00 POR - Axa 1 
Proiect in curs de 
implementare 

Lucrări de execuţie a unei structuri pentru susţinerea si  dezvoltarea de 

activităţi specifice polului de creştere: 
- turism 
- activităţi conexe  
- servicii 

şi dotarea acestuia cu facilităţile specifice, pe o suprafaţă de cca. 
12000 mp: 
- amenajare/execuţie clădire 
- amenajări interioare 

- facilităţi auxiliare 
- facilităţi persoane cu handicap 
- utilităţi  
- spaţii adiacente 

LISTĂ PROIECTE  
UAT JUDEȚUL CONSTANȚA 



 

 

2 
Centrul productiv meşteşugăresc pentru 
susţinerea activităţilor turistice şi de 
agrement„Ovidiu 

7.571.052,64 POR - Axa 1 
Proiect in curs de 
implementare 

Lucrări de execuţie a unei structuri de sprijinire a afacerilor în 
domeniul producerii şi confecţionării de accesorii folosite în industria 
turismului, obiecte de artizanat tradiţionale, obiecte de mobilier urban 
utilizate în industria turismului şi dotarea acesteia cu facilităţile 

specifice: 
- amenajare teren; 
- utilităţi; 
- împrejmuire; 

- hale; 
- căi de acces; 
- facilităţi auxiliare. 

3 Expo Agro-Parc Lumina 5.460.000,00 POR Axa 1 (r) 
Proiect 

neimplementat 
Târg de utilaje agricole, echipamente 

4 
Reabilitarea şi punerea în valoare a Termelor 
Romane 

5.250.000,00 
POR AXA 1/POR 
AXA 5-DMI 5.1 

Proiect 
neimplementat 

Lucrările de:  
- curăţare, recondiţionare şi estetizare a vestigiilor, 
- iluminat arhitectural  
- panouri de informare, - amenajarea şi reamenajarea spaţiilor 

adiacente,  
- montarea şi/sau înlocuirea mobilierului urban specific 

5 
Reabilitarea şi restaurarea ansamblului Edificiu 
Roman cu Mozaic  

6.247.500,00 
Alte surse. 
Investiție privată 

Proiect 
neimplementat 

Lucrările de: 
- reabilitarea clădirii,  
- schimbarea pavimentului, 
- înlocuirea geamurilor şi a uşilor,  

- amenajări specifice, 
- mobilier urban, 
- iluminat public şi arhitectural  

6 
Restaurarea ansamblului arheologic mormânt 
Hypogeu 

8.000.000,00 
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1 

Proiect 
neimplementat 

Lucrările de:  
- curăţare, recondiţionare şi estetizare a vestigiilor, 
- iluminat arhitectural  
- panouri de informare, - amenajarea şi reamenajarea spaţiilor 
adiacente,  

- montarea şi/sau înlocuirea mobilierului urban specific 



 

 

7 

HiPERB-Muzeu al secolului XXI pentru turiştii 

din Constanţa-consolidare clădire muzeu de 
arheologie 

10.991.048,61 
Buget local/ POR 

AXA 5 DMI 5.1 
Proiect finalizat 

Lucrările de:  
- curăţare, recondiţionare şi estetizare a vestigiilor, 
- iluminat arhitectural  

- panouri de informare, - amenajarea şi reamenajarea spaţiilor 
adiacente,  
- montarea şi/sau înlocuirea mobilierului urban specific 

 8 
Restaurarea fântânii antice din parcul 
Tribunalului Constanta 

3.800.000,00 
Buget local/ POR 
AXA 5 DMI 5.1 

Proiect 
neimplementat 

Lucrările de:  
- curăţare, recondiţionare şi estetizare, 

- iluminat arhitectural  
- panouri de informare,                                
- amenajarea şi reamenajarea spaţiilor adiacente,  
- montarea şi/sau înlocuirea mobilierului urban specific 

9 
Creşterea atractivităţii turistice a Complexului 
Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa 

12.791.943,56 POR AXA 1  
Proiect in curs de 
implementare 

Lucrări de: 
- extindere şi modernizare corpuri de clădire existente 
- construire acvariu 

- reamenajare Microdeltă 
- reamenajare spaţii publice şi alei 
- dotare cu mobilier urban 
- facilităţi pentru persoane cu handicap 
- indicatoare turistice 

10 
Conservarea şi protejarea  Ansamblului 
Rupestru Murfatlar 

16.000.000,00 

POR AXA 5 DMI 

5.1/ POR 
AXA1/Alte surse 
(r) 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de conservare şi protejare a Ansamblului Rupestru Murfatlar 

11 Croaziera la Marea Neagră 2.892.184,00 
PO Comun in 
Bazinul Marii 
Negre 2007-2013 

Proiect 
neimplementat 

Promovarea parteneriatelor transfrontaliere în bazinul Mării Negre în 
vederea îmbunătăţirii accesibilităţii şi conectivităţii intraregionale în 
domeniile transportului, turismului şi comerţului 



 

 

12 
Modernizarea drumului judeţean DJ 228A 
Poarta Albă – Ovidiu 

29.942.320,80 POR AXA 1   

Lucrări de: 
- reabilitare tramă stradală 
- lărgire la 2 benzi  
- pistă biciclişti 
- iluminat public şi alte utilităţi 

- rigole 
- scuaruri 

13 
Reabilitarea şi modernizarea de drumuri 
judeţene, tronsonul DJ228: DN 22C (Nazarcea) - 
DN 2A (Ovidiu) 

52.565.275,72 POR AXA 2 Proiect finalizat 
Lucrări de reabilitare a tramei stradale şi de lărgire de la două la patru 
benzi 

14 

Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de 
Specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de 
Pneumoftiziologie 

11.953.930,72 
POR AXA 3 DMI 
3.1 

Proiect finalizat 
Lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii Ambulatoriului 
de Specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, 
inclusiv dotarea acestuia cu echipamente specifice 

15 
Extindere Complex Terapeutic - Şcoala specială 
nr. 2 Constanţa 

916.195,45 
POR AXA 3 DMI 
3.4 

Proiect finalizat 
Lucrări de extindere şi modernizare a Complexului Terapeutic - Şcoala 
specială nr. 2 Constanţa 

16 
Extindere Complex Terapeutic - Centrul 

Albatros Constanţa 
6.117.796,95 

POR AXA 3 DMI 

3.4 
Proiect finalizat 

Lucrări de extindere şi modernizare a Complexului Terapeutic - 

Centrul Albatros Constanţa 

17 

Dezvoltarea centrului de primire a copilului în 
regim de urgenţă prin extinderea unui modul 

destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi 
copilului 

2.795.024,06 
POR AXA 3 DMI 

3.4 
Proiect finalizat 

Lucrări de extindere şi modernizare a centrului de primire a copilului 
în regim de urgenţă, destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi 

copilului 

18 

Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Constanţa - Policlinica 2 

21.570.396,18 
POR AXA 3 DMI 
3.1 

Proiect finalizat 

Lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii Ambulatoriului 

din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - 
Policlinica 2, inclusiv dotarea acestuia cu echipamente specifice 



 

 

19 
Reabilitare şi dotare Centrul de plasament 

Traian Constanţa 
3.634.110,54 

POR AXA 3 DMI 

3.2 
Proiect finalizat 

Lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare a Centrului de plasament 

Traian Constanţa 

20 
Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 

Techirghiol - Corp A Judeţul Constanţa 

3.108.637,53 
POR AXA 3 DMI 

3.1 
Proiect finalizat 

Lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii Centrului de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol - Corp A Judeţul 

Constanţa, inclusiv dotarea acestuia cu echipamente specifice 

21 Tradiţii culturale la Marea Neagră 1.049.412,00 
PO Comun in 
Bazinul Marii 
Negre 2007-2013 

Proict 
neimplementat 

Identificarea, conservarea, popularizarea şi mediatizarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor populare din Bazinul Mării Negre 

22 

Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Techirghiol – corp C, în vederea înfiinţării unui 
centru de îngrijire şi asistenţă, judeţul Constanţa 

3.075.542,00 
POR AXA 3 DMI 
3.1 

Proiect finalizat 
Lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – corp C, 
inclusiv dotarea acestuia cu echipamente specifice 

23 
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 
solide in judeţul Constanța 

56.807.054,00 
POS MEDIU Axa 
2 

Proiect in curs de 
implementare 

Reabilitarea depozitelor neconforme, execuţie depozit nou, staţii de 
transfer, sortare şi compostare, dotări şi echipamente specifice 

24 Centre de expertiză la Marea Neagră 2.928.912,00 
PO Comun în 
Bazinul Mării 

Negre 2007-2013 

Proiect 

neimplementat 

Crearea unor centre de expertiză în domeniul protecţiei mediului şi 
dezvoltării durabile care să faciliteze schimbul de experienţă şi 

dezvoltarea de parteneriate în bazinul Mării Negre 

25 Centru multifuncțional educativ pentru tineret 13.377.765,56 POR Axa 1 
Proiect in curs de 
implementare 

 - construire imobil s+p+1 în care va funcţiona centrul de producţie 
meşteşugăresc, alcătuit dintr-o hală de producţie şi depozitare  

- dotarea si echiparea noului corp clădire 
- extindere utilităţi – pe strada Crizantemei, locul unde se află terenul 
cu suprafaţa de 1000 mp, propus pentru a beneficia de investiţia din 
acest proiect, nu există reţele de utilităţi şi este necesară aducerea 

reţelelor de apă, canalizare, gaze şi a reţelei electrice (de la 200-350m) 
în dreptul construcţiei propuse. 



 

 

26 
Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui 
centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni 
Alzheimer 

6.678.000,64 POR Axa 1 
Proiect in curs de 
implementare 

 - Extindere pavilion medical D+P+1E existent atât pe verticală – prin 
mansardare, cât şi pe orizontală, prin realizarea unui corp D+P+1E+M 
- Dotarea şi echiparea noului corp de clădire D+P+1E+M a Unităţii de 
Asistenţă medico-socială Agigea: 
- Extindere utilități (alimentare cu: energie electrică, apă şi canalizare). 

27 
Extindere Complex Integrare prin terapii 
specifice - Şcoala specială nr. 1 Constanţa 

1.118.092,00 
POR AXA 3 DMI 
3.4 

Proiect finalizat 
Lucrări de extindere şi modernizare a Complexului Integrare prin 
terapii specifice - Şcoala specială nr. 1 Constanţa 

Total proiecte: 25 

Proiecte finalizate: 11 

Proiecte in curs de implementare: 7 

Proiecte neimplementate: 9 

 



 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect  
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 
Cantina socială şi centru de zi în localitatea 
Năvodari  - reabilitare si modernizare  

4.765.000,00 POR AXA 1 Proiect finalizat.  

Lucrările de reabilitare vor cuprinde:                             
 - lucrări la structura acoperişului (consolidări şarpantă şi înlocuire 
ţiglă) 
- lucrări la finisajele interioare şi exterioare (tencuieli, 
zugrăveli,tâmplării, pardoseli)  
- instalaţii şi utilităţi 
- facilităţi persoane cu handicap. 

LISTĂ PROIECTE  
UAT ORAȘUL NĂVODARI 



 

 

2 

Îmbunătăţirea accesului între municipiul 
Constanţa şi platforma  industrială 
Năvodari prin lărgirea şi modernizarea 
bulevardului Mamaia - Năvodari 

57.943.411,05 POR AXA 1 
Proiect în implementare 

Lucrări de amenajare/reamenajare pe o suprafaţă de cca. 130.000 
mp: 
- reabilitare tramă stradală 
- lărgire la 4 benzi a bulevardului 
- pistă biciclişti 
- trotuare 
- iluminat public şi alte utilităţi 
- rigole 
- scuaruri 

3 
Îmbunătățirea accesului între E60 și 
platforma industrială Năvodari prin 
modernizarea căii rutiere 

50.075.446,96 POR AXA 1 Proiect în implementare 

Lucrări de: 
- reabilitare tramă stradală 
- lărgire la 4 benzi  
- pistă biciclişti 
- iluminat public şi alte utilităţi 
- rigole 
- scuaruri 

4 Parc de recreere în oraşul Năvodari 2.646.713,00 POR Axa 1 Proiect finalizat Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban specific etc. 

5 
Înfiinţare parc (scuar public) - zona CP în 
oraşul Năvodari 

1.078.466 
Fondul de 
Mediu 

Proiect nerealizat Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban specific etc. 

6 
Realizare de noi capacităţi de producere a 
energiei verzi prin valorificarea resurselor 
energetice regenerabile - parc fotovoltaic 

20.979.700 POS CCE Proiect nerealizat 
Lucrări specifice de realizare a unor panouri fotovoltaice pentru 
producerea energiei verzi 



 

 

7 
Înfiinţare parc (scuar public) - Ţara piticilor 
în oraşul Năvodari 

1.271.402,30 
Fondul de 
Mediu 

Proiect finalizat Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban specific etc. 

Total nr. proiecte, din care: 7 

Proiecte finalizate 3 

Proiecte in curs de implementare 2 

Proiecte nerealizate 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 
Modernizarea unor străzi în oraşul Ovidiu 7.793.079,19 POR AXA 1 

Proiect finalizat 

Lucrări de amenajare/reamenajare: 

- reabilitare tramă stradală 

- trotuare 

- iluminat public şi alte utilităţi 

- rigole 

- scuaruri 

2 
Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la 

exploataţiile agricole în oraşul Ovidiu 

4.085.220,00 
PNDR, Măsura 

1.2.5 Proiect nerealizat Construcţie drumuri de exploatare 

3 
Extindere clădire şi reabilitare sală de sport ” Grup Şcolar Ion 

Podaru Ovidiu” 

4.008.101,00 
POR AXA 3 

DMI 3.4 Proiect nerealizat Lucrări de extindere şi reabilitare 

LISTĂ PROIECTE  
UAT ORAȘUL OVIDIU 



 

 

4 Zone verzi în oraşul Ovidiu 
1.230.909,00 Fondul de mediu 

Proiect nerealizat  

5 Parc de recreere in oraşul Ovidiu 
8.180.802,70 POR Axa 1 Proiect in curs de 

implementare. 

Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban 

specific etc. 

Total nr. proiecte, din care: 5 

Proiecte finalizate 1 

Proiecte in implementare 1 

Proiecte nerealizate 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul 
actual 

Lucrări de investiţii/ Activităţi 
principale 

1 
Modernizarea unor străzi în oraşul Murfatlar 5.448.336,80 POR AXA 1 Proiect 

finalizat 

Lucrări de amenajare/reamenajare: 
- reabilitare tramă stradală 
- trotuare 
- iluminat public şi alte utilităţi 
- rigole 
- scuaruri 

2 
Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la exploataţiile agricole in 
oraşul Murfatlar, judeţul Constanta 

4.064.480,00 
PNDR, Măsura 
1.2.5 

Proiect 
nerealizat 

Construcţie drumuri de exploatare 

3 
Reabilitare, modernizare, extindere si echipare a Scolii nr. 2, respectiv Şcoala 
Generală din Murfatlar si Şcoala Generala din Siminoc, oraşul Murfatlar, judeţul 

2.837.912,00 
POR AXA 3 
DMI 3.4 

Proiect 
nerealizat 

Reabilitare, modernizare, extindere si 
echipare 

LISTĂ PROIECTE  
UAT ORAȘUL MURFATLAR 



 

 

Constanţa 

4 
Parc de recreere in oraşul Murfatlar 2.761.195,75,00 POR Axa 1 

Proiect 
nerealizat 

Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier 
urban specific etc. 

5 
Înfiinţare scuar public şi spaţii verzi în zonele: bloc A;blocuri B5-B6; blocuri 
A4,A5,B9 din oraşul Murfatlar 

1.085.430,00 
Fondul de 
Mediu 

Proiect 
nerealizat 

Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier 
urban specific etc. 

Total nr. proiecte, din care: 5 

Proiecte finalizate 1 

Proiecte in implementare 0 

Proiecte nerealizate 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de finanţare  Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 Promenada turistică Eforie Nord 9.895.834,17 POR AXA 1 
Proiect in 
implementare 

Proiectul constă în realizarea unor lucrări de 
amenajare/ reamenajare a unei suprafeţe de 
promenadă şi spaţiu verde: 
- schimbarea pavimentului, 
- dotarea cu mobilier urban, 
- iluminat public şi ambiental 
- refacerea spaţiilor verzi; 
- facilităţi pentru persoane cu handicap; 
- indicatoare turistice. 

LISTĂ PROIECTE  
UAT ORAȘUL EFORIE 



 

 

2 
Construirea unei parcări multietajate,staţiunea Eforie Nord, 
localitatea Eforie 

20.000.000,00 
Buget local/POR 
AXA 1/Alte surse 
(r) 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de realizare a unei parcări multietajate ]n 
zona Grand, centru stațiunii Eforie Nord cu o 
capacitate de 700 locuri de parcare 

3 
Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – 
Lacul Belona, oraşul Eforie 

5.997.600,00 
POR AXA 5, DMI 
5.2 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de amenajare, accesibilizare şi ecologizare 

4 
Reabilitare, modernizare, echipare şi extindere a Şcolii Generale 
cu clasele I-VIII, Eforie Nord 

3.150.000,00 
POR AXA 3 DMI 
3.4 

Proiect 
neimplementat 

Lucrări de extindere, reabilitare şi dotare 

5 Înfiinţare scuar public în zona ANL Eforie Sud 1.085.234,00 Fondul de Mediu 
Proiect 
neimplementat 

Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban specific 
etc. 

6 
Realizare de noi capacităţi de producere a energiei verzi prin 
valorificarea resurselor energetice regenerabile- parc fotovoltaic 

20.979.700,00 POS CCE 
Proiect 
neimplementat 

Lucrări specifice de realizare a unor panouri 
fotovoltaice pentru producerea energiei verzi 

7 
Înlocuirea sistemului de încălzire cu sisteme ce utilizează 
energia produsă din surse regenerabile în cadrul Grupului Şcolar 
Carmen Silva, Eforie Sud 

915.072,00 Fondul de Mediu 
Proiect 
neimplementat 

Lucrări de înlocuire a sistemului clasic de încălzire 
cu un sistem pe bază de energie solară 



 

 

8 Parc de recreere în oraşul Eforie 3.107.597,00 POR Axa 1 Proiect finalizat 

- realizarea unor spații verzi acoperite de covoare 
florale multicolore; 
- utilarea cu mobilier urban constituit din bănci, 
pergole, coșuri de gunoi, cișmele, panouri de 
expunere; 
- iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu 
proiectoare de lumină; 
- realizarea de spații care să ofere variație vizuală, 
dar și realizarea unui ecosistem corect; 
- crearea unor fântâni arteziene finisate cu plăci de 
travertin care să înfrumuseţeze şi revigoreze peisajul. 

Total nr. proiecte, din care: 8 

Proiecte finalizate 1 

Proiecte in implementare 1 

Proiecte neimplementate 6 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 
Centru multifuncţional de turism balneo-

fizioterapeutic – Techirghiol 
7.793.079,19 

POR AXA 1 
Proiect nerealizat  

Lucrări de execuţie a unui centru de turism 

balneofizioterapeutic: 

- pregătire/amenajare teren 

- construire clădire 

- utilităţi 

- amenajări şi dotări interioare specifice 

- iluminat 

- amenajare acces 

- facilităţi persoane cu handicap 

- indicatoare turistice 

2 Modernizarea unor străzi în oraşul Techirghiol 
4.958.535,82 POR Axa 1 Proiect in curs de 

implementare 

Lucrări de amenajare/reamenajare: 

- reabilitare tramă stradală 

- trotuare 

LISTĂ PROIECTE  
UAT ORAȘUL TECHIRGHIOL 



 

 

- iluminat public şi alte utilităţi 

- rigole 

- scuaruri  

3 Parc de recreere în oraşul Techirghiol 2.644.792,17 
POR Axa 1 

Proiect finalizat  
Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban specific 

etc. 

Total nr. proiecte, din care: 3 

Proiecte finalizate 1 

Proiecte in implementare 1 

Proiecte nerealizate 1 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul 
actual 

Lucrări de investiţii/ 
Activităţi principale 

1 

Lucrări de modernizare – modernizare sistem de drumuri cartier Nord şi Cartier rezidenţial 

Tomis, lucrări de construire – centru de asistenţă după programul şcolar – tip after-school şi 

dotare cămin cultural 

10.495.800,00 PNDR 
Proiect 

nerealizat 

- reabilitare tramă stradală 

- realizarea unui centru de 

asistenta after school 

- dotare cămin cultural 

2 Reabilitarea şi reamenajarea parcului central din comuna Mihail Kogălniceanu, partea I  830.130,00 
Fondul de 

Mediu 

Proiect 

finalizat 

Amenajare spaţii verzi, alei, 

mobilier urban specific etc.  

3 Reabilitarea şi reamenajarea parcului central din comuna Mihail Kogălniceanu, partea II 804.140,00 
Fondul de 

Mediu 

Proiect 

nerealizat 

Amenajare spaţii verzi, alei, 

mobilier urban specific etc. 

Total nr. proiecte, din care: 3 

Proiecte finalizate 0 

Proiecte in implementare 0 

Proiecte nerealizate 3 

LISTĂ PROIECTE  
UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU 



 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare 

proiect (lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 

Modernizare şi reabilitare drumuri, extindere sistem de 

canalizare, înființare centru îngrijire copii-tip after-school, 

renovare şi modernizare cămin cultural, comuna Cumpăna 

10.512.906,00 PNDR Proiect finalizat 

Lucrări de modernizare si reabilitare drumuri, extindere sistem 
de canalizare, prima înfiinţare centru îngrijire copiii-tip after- 
school, renovare şi modernizare cămin cultural, comuna 

Cumpăna 

2 
Centru multifuncţional de asistenţă socio-medicală 

Cumpăna 
3.583.835,07 

POR Axa 3 
DMI 3,2 

Proiect finalizat 
Lucrări de extindere şi reabilitare a dispensarului din comuna 
Cumpăna şi transformarea sa într-un centru multifuncţional de 

asistenţă socio-medicală. 

3 Campus şcolar "Grup Şcolar Cumpăna 35.915.031,29 
POR AXA 3 

DMI 3.4 
Proiect in curs de 

implementare 

Lucrări de construire a unui campus şcolar în comuna Cumpăna 
dedicat activităţilor educaţionale şi activităţilor extraşcolare 
specifice. Dotarea corespunzătoare a campusului 

LISTĂ PROIECTE  
UAT COMUNA CUMPĂNA 



 

 

4 Scuar odihna şi loc de joacă 854.252,00 
Fondul de 

Mediu 
Proiect nerealizat Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban specific etc. 

Total nr. proiecte, din care: 4 

Proiecte finalizate 2 

Proiecte in implementare 1 

Proiecte nerealizate 1 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 Modernizări în comuna Valu lui Traian 9.674.552,00 PNDR Proiect nerealizat 

Lucrări de extindere reţea canalizare, alimentare cu apă, promovarea 

specificului local prin organizarea unui festival,lucrări de construire – 

centru de asistenţă după programul şcolar – tip after school şi dotare 

cămin cultural 

2 

Modernizare căi de acces pentru exploataţii 

agricole şi agenţi economici, comuna Valu lui 

Traian 

4.200.000,00 PNDR Proiect nerealizat Lucrări de reabilitare şi construcţie drumuri de exploatare 

3 
Reabilitare si extindere scoală cu clasele I-VIII, 

comuna Valu lui Traian,Jud. Constanta 
10.305.338,00 

POR AXA 3 

DMI 3.4 
Proiect finalizat Lucrări de extindere, reabilitare şi dotare 

LISTĂ PROIECTE  
UAT COMUNA VALU LUI TRAIAN 



 

 

1 

Realizare de noi capacităţi de producere a 

energiei verzi prin valorificarea resurselor 

energetice regenerabile - parc fotovoltaic 

20.979.700,00 POSCCE Proiect nerealizat 
Lucrări specifice de realizare a unor panouri fotovoltaice pentru 

producerea energiei verzi 

Total nr. proiecte, din care: 4 

Proiecte finalizate 1 

Proiecte in implementare 0 

Proiecte nerealizate 3 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare 

proiect (lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul 
actual 

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 

Amenajare străzi, infrastructură sistem de canalizare şi staţie de 

pompare, construire infrastructură socială şi construire strada 

pentru manifestări culturale în satul Lazu, comuna Agigea 

11.880.120,00 PNDR 
Proiect 

nerealizat 

Lucrări de amenajare străzi, infrastructura sistem de canalizare şi 

staţie de pompare, construire infrastructura socială şi construire 

estrada pentru manifestări culturale în satul Lazu, comuna Agigea 

2 
Reabilitarea şi extinderea şcolii Lazu, comuna Agigea, judeţul 

Constanţa 
1.784.756,00 

POR AXA 3 

DMI 3.4 

Proiect 

nerealizat 
Lucrări de extindere şi reabilitare 

3 Amenajare parc central în comuna Agigea, judeţul Constanţa 1.092.240,00 
Fondul de 

Mediu 

Proiect 

nerealizat 
Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban specific etc. 

Total nr. proiecte, din care: 3 

Proiecte finalizate 0 

Proiecte in implementare 0 

Proiecte nerealizate 3 

LISTĂ PROIECTE  
UAT COMUNA AGIGEA 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare 

proiect (lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul 
actual 

Lucrări de investiţii/ 
Activităţi principale 

1 

Îmbunătăţirea reţelei de străzi în localitatea Lumina, extindere şi reabilitare reţele alimentare cu apă 
potabilă; înfiinţare reţele canalizare menajeră, inclusiv staţie de epurare localitatea Oituz, comuna 
Lumina, extindere alimentare cu energie electrică lotizări – zona A şi zona B în comuna Lumina, dotarea 
cantinei grădiniţei din localitatea Lumina, comuna Lumina, judeţul Constanţa cu utilaje tehnologice şi 
frigorifice prin programul PNDR măsura 322 

3.458.000,00 PNDR 
Proiect 

nerealizat 

- reabilitare tramă stradală 
- extindere şi reabilitare 
reţele alimentare cu apă 
potabilă 
- înfiinţare reţele canalizare 
menajeră și staţie de epurare - 
extindere alimentare cu 
energie electrică 
- dotarea cantinei grădiniţei 
din localitatea Lumina 

2 

 
Modernizarea, extinderea si dotarea Scolii cu clasele I-VIII Lumina 
 

3.583.835,07 POR Axa 3 
DMI 3.4 

Proiect 
finalizat 

 
 
Reabilitare şi dotare 
 
 

LISTĂ PROIECTE  
UAT COMUNA LUMINA 



 

 

3 

 
Scuar public în comuna Lumina, judeţ Constanţa 
 

1.168.122,00 Fondul de 
Mediu 

Proiect 
nerealizat 

Amenajare spaţii verzi, alei, 
mobilier urban specific etc. 

Total nr. proiecte, din care: 3 

Proiecte finalizate 1 

Proiecte in implementare 0 

Proiecte nerealizate 2 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul 
actual 

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 
Realizare de noi capacităţi de producere a energiei verzi prin 

valorificarea resurselor energetice regenerabile - parc fotovoltaic 
20.979.700,00 POSCCE 

Proiect 

nerealizat 

Lucrări specifice de realizare a unor panouri 

fotovoltaice pentru producerea energiei verzi 

Total nr. proiecte, din care: 1 

Proiecte finalizate 0 

Proiecte in implementare 0 

Proiecte nerealizate 1 

 

LISTĂ PROIECTE  
UAT COMUNA POARTA ALBĂ 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de 
finanţare  

Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 
Înfiinţare scuar public în localitatea Corbu, judeţul 
Constanţa 

232.667,00 Fondul de Mediu 
Proiect 

nerealizat 
Amenajare spaţii verzi, alei, mobilier urban specific 
etc. 

Total nr. proiecte, din care: 1 

Proiecte finalizate 0 

Proiecte in implementare 0 

Proiecte nerealizate 1 

 

 

LISTĂ PROIECTE  
UAT COMUNA CORBU 



 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare 

proiect (lei) 
Surse de 
finanţare 

Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 

Pregătire pentru întreprinzătorii 

particulari din Zona 

Metropolitană Constanţa 

1.450.000 POS DRU Proiect nerealizat 

Instruirea profesională, formare continuă şi sprijinirea întreprinzătorilor 
particulari prin cursuri de formare profesională 

2 

Sistem integrat de monitorizare 

cu camere video în Zona 

Metropolitană Constanţa 

3.975.090,32 POR AXA 1 Proiect nerealizat  

Achiziţionarea,montarea şi punerea în funcţiune a:  
- echipamentelor video de monitorizare; 
- dispecerat; 
- conexiunilor 

3 
Calificări europene pentru 

mediul rural 
2.000.000,00 POS DRU Proiect nerealizat 

Promovarea măsurilor active de ocupare prin desfăşurarea de cursuri de 
formare profesională în domenii de activitate deficitare pe piaţa forţei de 
muncă 

LISTĂ PROIECTE  
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

„ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA” 



 

 

4 Meseria - o şansă la viaţă 1.200.000,00 POS DRU Proiect nerealizat 

Formarea profesională a categoriilor cu risc de a nu se integra pe piaţa 
forţei de muncă prin desfăşurarea de cursuri de formare profesională 
dedicate următoarelor categorii: tineri care părăsesc centrele de plasament, 
etnici romi, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, persoane cu 
handicap, persoane fără studii etc. 

5 

Formare europeană pentru 

lucrătorii din turism în Zona 

Metropolitană Constanţa 

1.980.772 POS DRU Proiect finalizat 

Proiectul propune instruire profesională, formare continuă şi sprijinirea 
angajaţilor prin cursuri de formare profesională în domeniul alimentaţiei 

publice şi turismului 

6 Perfecţionare pentru Dezvoltare 412.670,00 
PODCA AXA 

1 DMI 1.3 
Proiect finalizat 

Cursuri de perfecţionare în domeniul managementului de proiect, accesării 
fondurilor structurale şi achiziţii publice în proiecte 

7 

Reabilitarea, extinderea şi 

dotarea unei clădiri din Zona 

Metropolitană Constanţa, 

localitatea Mihail Kogălniceanu, 

în vederea utilizării acesteia 

drept centru pentru tineret 

7.394.814,16 POR Axa 1 Proiect finalizat 

Lucrările de reabilitare vor cuprinde:                              
- lucrări la structura acoperişului (consolidări şarpantă şi înlocuire ţiglă); 
- lucrări la finisajele interioare şi exterioare(tencuieli, zugrăveli,tâmplării, 
pardoseli); 

- instalaţii interioare (încălzire, electrice, apă-canal); 
- înlocuirea uşilor şi geamurilor 

8 

Reabilitarea, extinderea şi 

dotarea unei clădiri din Zona 

Metropolitană Constanţa, 

localitatea Tuzla, în vederea 

utilizării acesteia drept centru 

pentru tineret 

4.005.736,00 POR Axa 1 Proiect finalizat 

Lucrările de reabilitare vor cuprinde:                              
- lucrări la structura acoperişului (consolidări şarpantă şi înlocuire ţiglă); 

- lucrări la finisajele interioare şi exterioare(tencuieli, zugrăveli,tâmplării, 
pardoseli); 
- instalaţii interioare (încălzire, electrice, apă-canal); 
- înlocuirea uşilor şi geamurilor 



 

 

9 

 

Reabilitarea, extinderea şi 

dotarea unei clădiri din Zona 

Metropolitană Constanţa, 

localitatea Corbu, în vederea 

utilizării acesteia drept centru 

pentru tineret 

 

2.605.556,29 POR Axa 1 Proiect finalizat 

Lucrările de reabilitare vor cuprinde:                              
- lucrări la structura acoperişului (consolidări şarpantă şi înlocuire ţiglă); 
- lucrări la finisajele interioare şi exterioare(tencuieli, zugrăveli,tâmplării, 
pardoseli); 
- instalaţii interioare (încălzire, electrice, apă-canal); 

- înlocuirea uşilor şi geamurilor 

10 

 

Reabilitarea, extinderea şi 

dotarea unei clădiri din Zona 

Metropolitană Constanţa, 

localitatea Lumina, în vederea 

utilizării acesteia drept centru 

pentru tineret 

 

3.140.906,19 POR Axa 1 Proiect finalizat 

Lucrările de reabilitare vor cuprinde:                              

- lucrări la structura acoperişului (consolidări şarpantă şi înlocuire ţiglă); 
- lucrări la finisajele interioare şi exterioare(tencuieli, zugrăveli,tâmplării, 
pardoseli); 
- instalaţii interioare (încălzire, electrice, apă-canal); 
- înlocuirea uşilor şi geamurilor 

11 

Reabilitarea, extinderea şi 

dotarea unei clădiri din Zona 

Metropolitană Constanţa, 

localitatea Poarta Albă, în 

vederea utilizării acesteia drept 

centru pentru tineret 

2.723.902,80 POR Axa 1 Proiect finalizat 

Lucrările de reabilitare vor cuprinde:                              
- lucrări la structura acoperişului (consolidări şarpantă şi înlocuire ţiglă); 

- lucrări la finisajele interioare şi exterioare(tencuieli, zugrăveli,tâmplării, 
pardoseli); 
- instalaţii interioare (încălzire, electrice, apă-canal); 
- înlocuirea uşilor şi geamurilor 



 

 

12 

 

Reabilitarea, extinderea şi 

dotarea unei clădiri din Zona 

Metropolitană Constanţa, 

localitatea Valu lui Traian, în 

vederea utilizării acesteia drept 

centru pentru tineret 

 

1.915.321,36 POR Axa 1 Proiect finalizat 

Lucrările de reabilitare vor cuprinde:                              
- lucrări la structura acoperişului (consolidări şarpantă şi înlocuire ţiglă); 
- lucrări la finisajele interioare şi exterioare(tencuieli, zugrăveli,tâmplării, 
pardoseli); 
- instalaţii interioare (încălzire, electrice, apă-canal); 

- înlocuirea uşilor şi geamurilor 

13 

 

Reabilitarea, extinderea şi 

dotarea unei clădiri din Zona 

Metropolitană Constanţa, 

localitatea Agigea, în vederea 

utilizării acesteia drept centru 

pentru tineret 

 

2.843.287,76 POR Axa 1 Proiect finalizat 

Lucrările de reabilitare vor cuprinde:                              

- lucrări la structura acoperişului (consolidări şarpantă şi înlocuire ţiglă); 
- lucrări la finisajele interioare şi exterioare(tencuieli, zugrăveli,tâmplării, 
pardoseli); 
- instalaţii interioare (încălzire, electrice, apă-canal); 
- înlocuirea uşilor şi geamurilor 

14 

 

Reabilitarea, extinderea şi 

dotarea unei clădiri din Zona 

Metropolitană Constanţa, 

localitatea Cumpăna, în vederea 

utilizării acesteia drept centru 

pentru tineret 

 POR Axa 1 
Proiect in curs de implementare 

Lucrările de reabilitare vor cuprinde:                              

- lucrări la structura acoperişului (consolidări şarpantă şi înlocuire ţiglă); 
- lucrări la finisajele interioare şi exterioare(tencuieli, zugrăveli,tâmplării, 
pardoseli); 
- instalaţii interioare (încălzire, electrice, apă-canal); 

- înlocuirea uşilor şi geamurilor 



 

 

15 
Promovarea incluziunii sociale 

si dezvoltarea economiei sociale 

1.938.820,00 POS DRU 
Proiect nerealizat  

16 

Promovarea incluziunii sociale 

pentru o viață la standarde 

europene 

2.113.999,00 
POS DRU 

Proiect nerealizat  

17 
Centru Multifuncțional Social 

Lumina 

4.990.000,00 POR Axa 1 
Proiect nerealizat  

 

Total nr. proiecte, din care: 17 
 

Proiecte finalizate 9 
 

Proiecte in implementare 1 
 

Proiecte nerealizate 7 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt
. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de finanţare Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 

Sistem de management al 

traficului de nave pe  Dunăre și 
de informare asupra 

transportului pe ape interioare 
RoRIS   

17.425.267,86 
POS Transport, Axa 

prioritară 3, DMI 
3.2  

Proiect finalizat 

Lucrările constau în : 
- implementarea unui sistem de management al traficului naval pe Dunăre 
compatibil cu celelalte sisteme de management și dirijare a traficului 

existente 
- dezvoltarea retelei de senzori de localizare şi de identificare nave AIS 
(Automatic Identification System), radare şi monitorizare video tip 
CCTV(Close Circuit Television) 

- redefinirea structurii reţelei suport de comunicaţii prin transferul digital 
al tuturor informaţiilor în tehnologie IP(Internet Protocol). 

2 

Sistem de măsurători 

topografice pe canalele Dunăre 
- Marea Neagră și Poarta Albă- 

Midia Năvodari 

3.722.101,00 

POS Transport, Axa 

prioritară 3, DMI 
3.2  

Proiect finalizat 

Realizarea unui sistem de măsurători topohidrografice pentru Canalele 

Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia Năvodari pentru 
monitorizarea adâncimilor de navigaţie 

LISTĂ PROIECTE  
C.N. ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. 

CONSTANȚA 



 

 

3 

Sistem de management al 
traficului de nave pe canalul 

Dunăre – Marea  si de 

informare asupra transportului 
pe ape interioare 

18.994.992,00 
POS Transport, Axa 

prioritară 3, DMI 

3.2  

Proiect finalizat 

- implementarea unui sistem de management al traficului naval pe 
Canalul Dunăre – Marea Neagră compatibil cu celelalte sisteme de 
management și dirijare a traficului existente 
- dezvoltarea rețelei de senzori de localizare si de identificare nave 
AIS(Automatic Identification System), radare şi monitorizare video tip 

CCTV(Close Circuit Television) 
- redefinirea structurii reţelei suport de comunicaţii prin transferul digital 
al tuturor informaţiilor în tehnologie IP(Internet Protocol). 

4 
Modernizarea sistemului de 
semnalizări de navigaţie pe 

canalul Dunăre-Marea Neagră 
17.855.588,00 

POS Transport, Axa 
prioritară 3, DMI 

3.2  
Proiect finalizat 

Refacerea balizajului luminos şi a celui neluminos(pasiv) cu următoarele 
elemente: 
Balizaj luminos al ecluzelor 

Balizaj luminos al malurilor 
Balizaj luminos al bifurcaţiilor 
Balizaj mixt al podurilor (pasiv şi luminos) 
Balizaj luminos al porturilor 
Balizaj luminos direcţional (de intrare şi ieșire din canal) 

Balizaj neluminos(pasiv) 
Lucrările se vor executa în lungul drumurilor tehnologice de pe malurile 
canalului, la bifurcaţia Canalului Poarta Alba din Canalul Dunăre – 
Marea Neagră, la ecluze, pe podurile care traversează canalul, la gurile de 

intrare în porturi, la intrarea din Dunăre şi ieşirea în Marea Neagră 

5 

Modernizarea sistemului de 
semnalizări de navigaţie pe 
canalul Poarta Albă - Midia 

Năvodari 

12.703.995,00 
POS Transport, Axa 

prioritară 3, DMI 
3.2  

Proiect finalizat 

Refacerea balizajului luminos şi a celui neluminos(pasiv) cu următoarele 

elemente: 
Balizaj luminos al ecluzelor 
Balizaj luminos al malurilor 
Balizaj luminos al bifurcaţiilor 
Balizaj mixt al podurilor (pasiv şi luminos) 



 

 

Balizaj luminos al porturilor 
Balizaj luminos direcţional (de intrare şi iesire din canal) 
Balizaj neluminos(pasiv) 
Lucrările se vor executa în lungul drumurilor tehnologice de pe malurile 
canalului, la intrarea din Canalul Dunăre – Marea Neagră, la ecluze, pe 

podurile care traversează canalul, la gurile de intrare în porturi, la 
bifurcaţia cu ramura Luminiţa şi la ieşirea în Marea Neagră 

6 

Front de aşteptare pentru 

formare / desfacere convoaie la 

confluenţa canalelor Dunăre - 

Marea Neagră şi Poarta Albă - 

Midia Năvodari 

13.758.038,00 
POS Transport, Axa 

prioritară 3, DMI 

3.2 

Proiect în implementare 

Asigura staționarea convoaielor de barje, în condiții de siguranță, la 
confluența canalelor Dunăre-Marea Neagră și Poarta Albă-Midia 
Năvodari, în vederea desfășurării activității de formare și desfacere a 

convoaielor care ies respectiv intră pe Canalul Poarta Albă-Midia 
Năvodari 

 

Total nr. proiecte, din care: 6 
 

Proiecte finalizate 5 
 

Proiecte in implementare 1 
 

Proiecte nerealizate 0 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt
. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de finanţare Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 

 
 

Construcţia autostrăzii 

Cernavodă – Constanţa 
 
 

1.815.796.597,00 
POS Transport, Axa 
1, DMI 1.1. , BEI, 

Guvernul României 

Proiect finalizat 
Proiectarea și construcția a 51,3 km de drum cu profil de autostradă (2X2) 

între orașul Cernavodă și municipiul Constanța 

2 

 
 

Construcţia variantei de ocolire 
Constanţa 

 
 

946.865.747,00 

POS Transport, Axa 
Prioritară 1/ DMI 

1.1., BERD, 

Guvernul României  

Proiect finalizat 
Construcţia a 22,2 kilometri de drum cu profil de autostradă, având ca 
punct de pornire noul nod rutier de legătură cu DN 2A aflat în vecinătatea 
oraşului Ovidiu, şi are ca punct final Poarta 9 a Portului Constanţa 

LISTĂ PROIECTE  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI 

DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA 



 

 

3 

 
Creșterea accesibilizării 
Portului Constanța prin 

reabilitarea pasajului Filimon 
Sârbu 

 

18.994.992,00 Bugetul de Stat Proiect finalizat 
- 476,60m pasaj vechi reabilitat;  
- 481,50m pasaj nou reabilitat 

 

Total nr. proiecte, din care: 3 
 

Proiecte finalizate 3 
 

Proiecte in implementare 0 
 

Proiecte nerealizate 0 
 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de finanţare Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 

Reabilitarea liniei de cale 

ferată, tronsonul Bucureşti-

Constanţa, parte a Coridorului 

IV paneuropean 

2.053.021.000,00 
JBIC+Dexia Bank+ 

Guvernul României 
Proiect finalizat 

Lucrări de reabilitare a liniei de cale ferată Bucureşti-Constanţa, 

tronsonul Bucureşti Nord-Băneasa şi Feteşti-Constanţa 

 
Total nr. proiecte, din care: 1 

 

Proiecte finalizate 1 
 

Proiecte in implementare 0 
 

Proiecte nerealizate 0 
 

 

 

LISTĂ PROIECTE  
COMPANIA NAȚIONALĂ  

CĂILE FERATE ROMÂNE S.A. 
 



 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt
. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de finanţare Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 

 
 

Asistență tehnică pentru 

pregătire de proiecte, Axa 
prioritară 5 - Implementarea 

structurii adecvate de prevenire 
a riscurilor naturale în zonele 

cele mai expuse la risc. 
Domeniul de intervenție 2 - 
Reducerea eroziunii costiere 

 

27.339.598,00 
POS MEDIU DMI 

5.2. Reducerea 
eroziunii costiere 

Proiect finalizat 
Elaborarea unui Master Plan privind protejarea și reabilitarea litoralului 
Mării Negre, în scopul stopării eroziunii costiere, protejarea valorii 
bunurilor și creșterea siguranței locuințelor din zonă 

2 
 
 

500.000.000,00 
POS MEDIU DMI 

5.2. 
Proiect în implementare 

- Extinderea pe o lungime de 7,3 km a plajelor din zona costieră a Mării 
Negre; 

LISTĂ PROIECTE  
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ ,,APELE ROMÂNE” 

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral 



 

 

Reabilitarea zonei costiere a 
Mării Negre afectate de 

eroziune  
 

- Mărirea cu 33 ha a suprafeței plajelor litoralului românesc în 5 zone 
(Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud și Eforie Nord); 
- Realizarea a 11 diguri emerse; 
- Realizarea a 6 diguri submerse. 

 

Total nr. proiecte, din care: 2 
 

Proiecte finalizate 1 
 

Proiecte in implementare 1 
 

Proiecte nerealizate 0 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt
. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de finanţare Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 

Sistem goniometric în bandă 
VHF rdf Direction Finder 

pentru localizarea navelor aflate 

în pericol în zona maritimă de 
responsabilitate a României 

21.409.209,00 
POS Transport Axa 
prioritară 3, DMI 2 

Proiect în implementare 

Realizarea unui sistem goniometric prin amplasarea de echipamente de 
hardware de comunicații și aplicațiile software specifice în 6 locații de 
bază de pe litoralul românesc al Mării Negre (Sulina, Sf. Gheorghe, 

Enisala; Corbu, Agigea, Tuzla). 

 

Total nr. proiecte, din care: 1 
 

Proiecte finalizate 0 
 

Proiecte in implementare 1 
 

Proiecte nerealizate 0 
 

LISTĂ PROIECTE  
C.N.R.N. RADIONAV S.A. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de finanţare Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 
Construire ecluza Lac 
Siutghiol-Canal Midia 

Năvodari-Marea Neagră 
87.000.009,00 Buget de Stat Proiect nerealizat 

Lucrările constau în amenajarea unei legături navigabile între Lacul 
Siutghiol, Canalul Midia Năvodari şi Marea Neagră 

2 

Aeroportul Mihail 
Kogălniceanu-Reabilitare 

platforme de staționare 

aeronave în incinta 
aeroportului, comuna Mihail 

Kogălniceanu 

170.392.145,00 
POS Transport, Axa 

prioritară 2, DMI 

2.4 

Proiect în implementare 
Reabilitarea platformelor de staţionare aeronave şi a bretelelor de acces la 
pista de aterizare-decolare din incinta Aeroportului Internațional Mihail 

Kogălniceanu, pe o suprafaţă totală de 155.253,68 metri pătraţi 

 

Total nr. proiecte, din care: 2 
 

Proiecte finalizate 0 
 

Proiecte in implementare 1 
 

LISTĂ PROIECTE  
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 



 

 

Proiecte nerealizate 1 
 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de finanţare Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 

Reabilitarea și modernizarea 

sistemului de alimentare cu 
apă și de canalizare pentru 

regiunea Constanța și Ialomița 

835.918.448,44 POS Mediu, Axa 1 Proiect în implementare 

Puțuri noi și spații pentru puțuri / Reabilitarea spațiilor puțurilor 
Conducte de aducțiune noi / Reabilitare conducte de aducțiune 
Stații de clorinare noi 

Reabilitarea stației de tratare apă Palas (apă de suprafață) 
Rezervoare noi 
Stații de pompare noi / Reabilitare stații de pompare 
Conducte principale de distribuție noi (rețea de conducte) / Reabilitare 
conducte de distribuție (rețea de conducte) 

Branșarea locuințelor 

 
Total nr. proiecte, din care: 1 

 

Proiecte finalizate 0 
 

Proiecte in implementare 1 
 

Proiecte nerealizate 0 
 

LISTĂ PROIECTE  
S.C. REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE APĂ S.A. 

CONSTANȚA 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de finanţare Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 
Chamber of Commerce 

Bulgarian and Romanian for 
Cross Border Cooperation 

3.514.950,38 
CBC Romania-

Bulgaria 2007-2013 
Proiect finalizat 

Dezvoltarea zonei de cooperare economică prin transferul de know-how 
şi creşterea gradului de ocupare în rândul populaţiei tinere şi a femeilor 

2 
Creating cross border 
competitive clusters 

1.472.751,00 
CBC Romania-

Bulgaria 2007-2013 
Proiect finalizat 

Crearea de clustere competitive transfrontaliere 
Întâlniri, schimb de experienţe, transfer de know-how 

3 

TRANS-TOUR-NET: 
Creation and Marketing of 
pilot Cross Border Tourist 

Products in Dobrudzha 

1.995.775,48 
CBC Romania-

Bulgaria 2007-2013 
Proiect finalizat 

Dezvoltarea de produse turistice pilot  
Întâlniri şi schimb de experienţă în domeniul turismului 

 
Total nr. proiecte, din care: 3 

 
Proiecte finalizate 3 

 
Proiecte in implementare 0 

 
Proiecte nerealizate 0 

 

LISTĂ PROIECTE  
CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE, NAVIGAȚIE ȘI 

AGRICULTURĂ CONSTANȚA 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Valoare proiect 

(lei) 
Surse de finanţare Stadiul actual Lucrări de investiţii/ Activităţi principale 

1 
Consolidare și restaurare 

Cazino Constanța 
39.229.000,00 Bugetul de Stat Proiect finalizat Reabilitarea și consolidarea clădirii Cazinoului Constanța 

 
Total nr. proiecte, din care: 1 

 

Proiecte finalizate 0 
 

Proiecte in implementare 0 
 

Proiecte nerealizate 1 
 

 

 

LISTĂ PROIECTE  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. 



  

1 

  

 

 

 

 

ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE A PROIECTELOR 

IMPLEMENTATE DE UAT MUNICIPIUL 

CONSTANȚA 
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Titlul proiectului: Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale 

Zonei Metropolitane Constanţa 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, municipiul Constanța 

 

Solicitant: UAT municipiul Constanţa 

 

Proprietar: UAT municipiul Constanţa 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 32.296.166,58 lei, valoare nerambursabilă din FEDR 

25.794.891,52 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 10 luni / 28.02.2015 - 27.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 
 

Obiectivul general al proiectului este modernizarea/reabilitarea infrastructurii urbane a 

Polului de Creștere Constanța prin îmbunătățirea serviciilor publice și dezvoltarea 

infrastructurii de bază care deservește la furnizarea acestora în scopul transformării 

municipiului și arealului său de influență într-o zonă turistică în expansiune, cu o economie în 

creștere rapidă și un standard de viață ridicat pentru toți locuitorii săi. 

Obiectivul specific al proiectului constă în favorizarea accesului tuturor locuitorilor la 

o infrastructură de calitate prin reabilitarea/ modernizarea  iluminatului public în unele 

cartiere/bulevarde ale municipiului Constanța. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Prin implementarea acestui proiect, se dorește soluționarea unor probleme serioase în 

furnizarea iluminatului pe o arie importantă a spaţiului pietonal adiacent drumurilor din 

municipiul Constanţa, deoarece aparatele existente s-au depreciat considerabil şi nu mai 

corespund nici tehnic, nici energetic şi nici estetic cerinţelor de astăzi. 

Îmbunătăţirea sistemului de iluminat public poate participa la dezvoltarea durabilă a 

zonei prin sporirea siguranţei traficului, a cetăţenilor, prin cresterea confortului şi orientării în 

teren, prin creşterea beneficiilor aduse de intensificarea activităţii umane în exterior dincolo 

de lăsarea întunericului. 

În proiect sunt cuprinse crearea şi extinderea reţelei de iluminat în cartierul Baba 

Novac, în cartierul Compozitorilor, în cartierul Palazu Mare, în cartierul Constanţa Sud, şi 

crearea şi reabilitarea reţelei de iluminat public din zona peninsulară, de pe bulevardul 

Mamaia, între strada I.G. Duca şi bulevardul Aurel Vlaicu, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, 

între bulevardul I.C. Brătianu şi bulevardul Mamaia, de pe bulevardul Tomis, între bulevardul 

Ferdinand şi bulevardul Alexandru Lăpuşneanu şi de pe bulevardul Ferdinand, între strada 

Mihai Viteazu şi Gara CFR. Vor fi realizate linii electrice subterane, vor fi montaţi stâlpi şi de 

aparate de iluminat noi, cu sistem modern de telegestiune. 
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Rezultate:  

 

- o rețea de iluminat public subterană cu o lungime de 42.612 ml  

- reducerea semnificativă a energiei electrice consumate de sistemul de iluminat public;  

- reducerea costurilor de întreţinere a sistemului de iluminat public; 

- controlul în timp real, deplin şi eficient , prin mijloace moderne de comunicaţie asupra 

sistemului de iluminat public; 

- asigurarea accesului eficient, economic şi echitabil al cetăţenilor la serviciul de 

iluminat public; 

- asigurarea unui nivel de siguranţă crescut pentru cetăţenii aflaţi în spaţiul public; 

- ridicarea nivelului de protecţie  a calităţii aerului şi a mediului în general, prin 

utilizarea unor componente noi, ecologice. 

 
Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- turiștii care vizitează sau tranzitează orașul 

- populația Zonei Metropolitane  Constanța 

- agenții economici care își desfășoară activitatea în vecinătatea obiectivului de 

investiții 

- inițiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanta 

 

Beneficiari indirecți: 

- autorități publice locale (Consiliul Județean Constanța) 

- investitori privați din Regiunea Sud-Est 
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Titlul proiectului: Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, municipiul Constanța 

 

Solicitant: UAT municipiul Constanţa 

 

Proprietar: UAT municipiul Constanţa 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 15.576.652,47 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

11.818.310,88 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 8 luni / 01.05.2015 – 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea turismului 

prin reabilitarea infrastructurii publice urbane, crearea şi modernizarea infrastructurii aferente 

utilităților publice urbane, îmbunătățirea factorilor de mediu şi a calității vieții în oraşul 

Constanța prin reabilitarea şi amenajarea zonei de promenadă adiacentă Palatului 
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Administrativ, situată în centrul municipiului Constanța, în vederea stimulării creşterii 

economice locale şi regionale şi creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului 

înconjurător şi asigurării dezvoltării durabile.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- reabilitarea aleilor şi a spaţiilor verzi inclusiv crearea/modernizarea utilităţilor publice 

necesare funcţionării parcului 

- reamenajarea zonei de parc în stilul arhitectonic  Art Nouveau, cu mobilier urban, stâlpi de 

iluminat  etc.; 

- punerea în siguranţă şi realizarea lucrărilor de reabilitare şi amenajare a Parcului Arheologic 

prin preluarea caracteristicilor istorice reprezentative, valoroase şi integrarea acestora în 

contextul urban actual (reabilitare alei, creare reţea iluminat public şi arhitectural, amenajarea 

peisagistică a zonei şi reamenajarea/reabilitarea/extinderea spaţiului verde, punerea în valoare 

a vestigiilor istorice şi a monumentelor/ statuilor existente, dotarea cu mobilier urban în stilul 

arhitectonic Art Nouveau, asigurarea siguranţei cetăţenilor şi a turiştilor), loc de joacă pentru 

copii, fitness urban. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Parcul Arheologic a fost amenajat în anul 1959. Prin realizarea lui s-a reuşit să se 

adauge oraşului o notă inedită, îmbinând armonios  cadrul vegetal, creat artificial, cu 

vestigiile  istorice descoperite chiar în zonă, de unde şi denumirea de Parc Arheologic. 

Parcul prezintă un potenţial deosebit de atragere atât a localnicilor, cât şi a turiştilor, 

fiind în acelaşi timp un loc de odihnă şi recreere, cât şi o sursă de cultură, prin obiectele 

expuse  (vasele antice de mari dimensiuni, utilizate pentru depozitarea proviziilor) şi prin 

monumentele istorice (cu zona lor de protecţie) situate pe amplasament – zidul de incintă al 

cetăţii Tomis (datare, sec. III – VI p. Chr., Epoca Romana), bustul lui Ion Bănescu (datare 

1910), bustul lui Vasile Pârvan (datare 1957). 

Proiectul vizează creşterea calităţii vieţii în zona supusă intervenţiei, prin reabilitarea 

infrastructurii urbane, respectiv reabilitarea Parcului Arheologic.  Implementarea proiectului 
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vizează crearea premiselor necesare accesului locuitorilor Municipiului Constanţa şi turiştilor  

la o zonă recreativă, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii 

economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii urbane 

 

Rezultate/impact proiect: 

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin crearea/reabilitarea de spaţii verzi şi 

folosirea de tehnologii prietenoase cu mediul pe durata execuţiei lucrărilor ; 

- Contribuie la creşterea valorii în cadrul ecosistemului urban al municipiului Constanţa 

prin funcţiile sale: funcţia ecologică (habitat pentru specii de plante şi animale, 

purificarea aerului, reducerea zgomotului, îmbunătăţirea climatului etc.), funcţia de 

recreere şi agrement, funcţia culturală, funcţia estetică, funcţia sportivă; 

- Contribuie la creşterea numărului de parcuri din judeţul Constanţa reabilitate şi 

modernizate; 

- Contribuie la creşterea importanţei sensibilizării populaţiei asupra patrimoniului 

natural şi cultural; 

- Sprijină dezvoltarea sectorului turistic prin îmbunătăţirea accesibilităţii turiştilor la 

obiectivele  culturale şi istorice din Municipiul Constanţa. 

 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- amenajarea unei suprafețe de 40.684 m2 

- 4 locuri de muncă  create/menţinute permanent  

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

• Locuitorii municipiului Constanţa; 

• Turiştii  care vizitează sau tranzitează municipiul Constanţa; 

• Populaţia Zonei Metropolitane Constanţa; 
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• Agenţii economici care îşi desfășoară activitatea în vecinătatea obiectivului de 

investiţii; 

• Iniţiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanţa 

 

Beneficiari indirecți 

• Autoritǎţi publice locale  

• Personalul angajat pentru întreţinerea parcului 

• Investitori privaţi din Regiunea Sud-Est. 
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Titlul Proiectului:  Construire parcare multietajată P+7+T, în stațiunea Mamaia, Zona 

Cazino Albatros  

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, stațiunea Mamaia 

 

Solicitant: UAT municipiul Constanţa 

 

Proprietar: UAT municipiul Constanţa 

 

Buget: 23.520.424,92 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 18.891.791,50 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 29 luni/19.07.2013 - 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii publice 

urbane a Polului de Creștere Constanța prin dezvoltarea infrastructurii de transport și creșterea 

gradului de accesibilitate în scopul transformării municipiului și arealului său de influență 

într-o zonă turistică în expansiune, în vederea stimulării creșterii economice locale și 

regionale în contextul protejării mediului înconjurător și asigurării dezvoltării urbane. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii publice urbane 

în vederea modernizării serviciilor publice în general și al serviciilor turistice în special. 
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Descrierea proiectului: 

 

Proiectul „Construire parcare multietajată P+7E+T în staţiunea Mamaia, zona Cazino-

Albatros” este unul dintre proiectele importante pentru constănţeni şi turişti. 

În perioada sezonului estival, staţiunea Mamaia devine aglomerată, existând 

numeroase situaţii în este circulaţia rutieră este îngreunată, din cauza maşinilor parcate pe 

marginea şoselei. Prin proiectul „Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea 

Mamaia, zona Cazino Albatros”, turiştii care ajung pe litoral, dar și locuitorii Constanței vor 

avea acces la locuri de parcare din clădirea construită prin acest proiect..  

Clădirea va fi dotată cu instalaţii electrice, apă şi canalizare pentru scurgerea apelor 

menajere şi pluviale. Accesul maşinilor în clădire se va realiza dinspre Bulevardul Mamaia de 

pe o alee propusă, iar accesul pietonal în parcare se va realiza pe toate laturile construcţiei, 

dinspre Bulevardul Mamaia, dinspre drumul local (drum de aprovizionare), cât şi dinspre 

gradina de vară Albatros.  

Limita de înălţime a autoturismelor care vor avea acces în parcaj va fi de maxim 2.00 

m. Intrarea autoturismelor se va face trecând de o barieră acţionată pe baza de senzori de 

prezenţă. Locurile libere precum şi dispunerea lor pe nivele vor fi afişate pe o tabelă 

electronică poziţionată deasupra intrării. Circulaţia autoturismelor pe verticală se va face 

prin intermediul a unei rampe drepte cu sens dublu, iar a persoanelor atât pe scări de acces, cât 

şi cu două lifturi. 

 

Indicatori:  

 

- un spațiu public nou creat/parcare cu o suprafață desfășurată de  14.197,73 mp  

- 394 locuri de parcare nou create 

- 9 locuri de muncă nou create. 
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Grup țintă: 

 

- locuitorii municipiului Constanţa, ai zonei metropolitane şi ai judeţului Constanţa; 

- turiştii care vizitează regiunea;  

- agenţii economici;  

- instituţiile publice.  
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Titlul Proiectului:  Parcare verde - Construirea unei parcări supraetajate, zona  Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, municipiul Constanţa, cod SMIS 29212 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, Strada Nicolae Iorga,  zona Spitalul Clinic de Urgenta Constanta 

 

Solicitant: UAT municipiul Constanţa 

 

Proprietar: UAT municipiul Constanţa 

 

Buget: 16.899.170,86 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Stadiu de implementare: Finalizat 

 

Perioada de implementare: 17 luni/21.04.2011 - 20.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii vieţii locuitorilor 

oraşului Constanţa prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, 

în contextul creării de noi locuri de muncă şi protejării mediului înconjurător. 

Ca obiective specifice, concepute în vederea atingerii obiectivului general, proiectul îşi 

propune: 

• Îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile publice de sănătate oferite de Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa prin construirea unei parcări supraetajate cu o 

capacitate de 265 de locuri.  

• Introducerea conceptului de Clădire Verde în spaţiul public urban prin construirea 

„Parcării Verzi” şi crearea a 15 noi locuri de muncă permanente. 

Construirea unei parcări supraetajate care să deservească Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe 

Constanţa şi Policlinica 1 are ca scop asigurarea accesului pacienţilor şi vizitatorilor la 

serviciile de interes public oferite de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Necesitatea investiției a fost dată de situația existenta din punct de vedere al traficului 

în municipiul Constanța, în special în zona Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. 

Se putea observa o aglomerare accentuată a traficului având următoarele cauze: 

-  existența unui număr mare de autoturisme; 

-  concentrarea pe zone restrânse a unui număr mare de utilizatori; 

-  insuficiența spațiilor de parcare existente. 

Ca urmare a acestor cauze, zona din imediata vecinătate a Spitalului Clinic Județean 

de Urgente Constanta se confrunta cu o congestionare excesiva. Prin realizarea unei parcări 
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multietajate s-a mărit numărul locurilor de parcare și circulația de pe strada Nicolae Iorga a 

fost decongestionată, prin eliberarea spatiilor de la marginea carosabilului ocupate de 

autovehiculele parcate spontan, neregulamentar, autovehicule ce îngreunau circulația pe 

această stradă și accesul ambulanțelor la Unitatea de Primire Urgențe. Este obligatoriu ca 

ambulantele să poată pleca și veni nestingherite, în condițiile in care, conform ultimelor 

statistici din anul 2006, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Clinic Județean de Urgente 

Constanta s-au prezentat 154.849 pacienți (51.082 copii /103.767 adulți), din care  3.910 au 

fost urgențe majore. 

  

Indicatori:  

- un spațiu public nou creat / parcare cu o suprafață desfășurată 9582mp 

- 265 locuri de parcare nou create 

- 20 locuri de munca  nou create. 

 

Rezultate/impact:  

 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viață ale locuitorilor şi creşterea atractivităţii zonei, astfel încât 

să devină un loc plăcut în care să munceşti, să studiezi, să trăieşti. 

- Accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate (infrastructura public urbană, 

infrastructura de bază ce deserveşte furnizarea serviciilor publice, infrastructura de transport, 

infrastructura de comunicaţii etc.) 

- Accesul la o locuinţă decentă în condiţii de siguranţă, accesul la servicii de sănătate, servicii 

de educaţie şi cultură şi servicii sociale de calitate, într-un mediu durabil. 

- Crearea a 265 de noi locuri de parcare 

- Crearea a 15 locuri de munca permanente si a mai multor locuri de munca temporare 

- Construcția/crearea de spațiu public nou  

- Decongestionare traficului și înlesnirea accesului serviciului de ambulanta in zona Unității 

de Primire Urgente și a Spitalului Clinic Județean de Urgențe Constanța  

- Refacerea frontului stradal al intersecției Str. Nicolae Iorga / Bd. Tomis. 
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- Promovarea la nivelul populației Polului Național de Creștere Constanța a importanței 

protecției mediului și a dezvoltării durabile prin introducerea conceptului de Clădire Verde în 

spațiul public urban 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- locuitorii Municipiului Constanţa (pacienții/ vizitatorii, personalul medical al Spitalului 

Clinic Județean de Urgente Constanta, riverani) 

- turiştii care tranzitează oraşul 

 

Beneficiari indirecți: 

- locuitorii Zonei Metropolitane și a Județului Constanta 

- agenți economici 
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Titlul proiectului: Parcul Seniorilor  

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, municipiul Constanța 

 

Solicitant: UAT municipiul Constanţa 

 

Proprietar: UAT municipiul Constanţa 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 6,292.537,60 Ron, valoare nerambursabilă din FEDR 

4.086.938,47 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 40 luni și 14 zile / 11.08.2012 – 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea serviciilor sociale din 

Municipiul Constanţa şi zona metropolitană Constanţa prin reabilitarea/extinderea 

infrastructurii sociale, menite să asigure un mediu decent de trai, conform standardelor 

europene, creşterea calităţii vieții în cadrul comunităţii şi protejarea sănătăţii populaţiei, 

contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea infrastructurii sociale   în 

scopul îmbunătăţirii condiţiilor de cazare/funcţionare în cadrul Căminului pentru persoane 

vârstnice Constanţa, precum şi extinderea căminului cu un corp nou, cu nivel de înălţime 

P+2E, cu funcţiune de camere de cazare, cabinete medicale, spaţiu administrativ, spaţiu de 
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depozitare şi un spaţiu de socializare şi/sau festivităţi pentru persoanele cazate în cămin şi 

invitaţii acestora. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Căminul pentru persoane vârstnice Constanța este o instituție de asistenta sociala care 

asigura îngrijirea persoanelor vârstnice in mod permanent. Căminul pentru persoane vârstnice 

Constanța a fost înființat în anul 1975, funcționând ca instituție de asistență socială pentru 

persoane vârstnice. Instituția are la dispoziție un sediu propriu situat în municipiul Constanța, 

str. Unirii, nr.104 și adăpostește în prezent un număr de 250 de persoane vârstnice, aceasta 

reprezentând capacitatea maximă existentă. Imobilul este compus din teren cu o suprafață 

totală de 8.672 mp si doua corpuri de clădiri: corpul de cazare si cantina (inclusiv spălătorie și 

anexe). 

 Căminul pentru persoane vârstnice Constanța este o instituție de asistență socială 

mixtă care oferă servicii de asistență socială atât vârstnicilor singuri, cât și familiilor de 

vârstnici.  

   Principalele obiective ale Căminului pentru persoane vârstnice Constanța sunt: 

- să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie și siguranță; 

- să ofere condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea 

persoanei vârstnice; 

- să faciliteze/încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor 

vârstnice; 

- să permită menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale 

persoanelor vârstnice; 

- să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viața socială; 

- să asigure supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor 

privind asigurările sociale de sănătate; 

- sa prevină și să trateze consecințele legate de procesul de îmbătrânire. 

   Aceasta instituție de asistență socială funcționează cu personal specializat in cadrul 
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unor secții specifice (persoane dependente, persoane semi-dependente, persoane care nu sunt 

dependente, protecție socială), asigurând persoanelor vârstnice asistate următoarele servicii: 

- servicii sociale (ajutor pentru menaj, consiliere juridica si administrativa, consiliere 

juridica si administrativa, modalități de prevenire a marginalizării sociale si de reintegrare 

sociala in raport cu capacitatea psiho-afectivă, etc.) 

  - servicii socio-medicale si medicale (ajutor pentru menținerea sau readaptarea 

capacităților fizice ori intelectuale, asigurarea unor programe de ergoterapie, consultații 

geriatrice, asigurarea medicamentelor, servicii de îngrijire-infirmerie, consultații și tratamente 

la cabinetul medical, etc.) 

- alte tipuri de servicii oferite (asistență religioasă, promovarea relațiilor sociale, 

consiliere psihologica, servicii spălătorie, servicii frizerie si altele). 

Începând cu anul 2008, imobilul a intrat într-un proces de reabilitare si modernizare. 

Având in vedere multitudinea lucrărilor necesare pentru reabilitarea clădirilor, aceste lucrări 

s-au etapizat, in funcție de posibilitățile de finanțare. Prin implementarea acestui proiect, 

clădirea căminului este extinsă cu un corp nou. 

Deși în urma reabilitării obiectivului in cele doua etape s-a realizat o îmbunătățire 

considerabilă a condițiilor de cazare a persoanelor vârstnice, nu s-a avut în vedere și o 

reabilitare funcțională a obiectivului. Din punct de vedere funcțional, spațiul alocat 

cabinetelor medicale și cel în care își desfășoară activitatea personalul administrativ este 

neadecvat acestor activități și ocupă o parte din spațiul de cazare. În acest context este necesar 

să se amenajeze un spațiu administrativ, pentru birouri și cabinete medicale, prin extinderea 

căminului cu un corp nou. 

Pentru asigurarea necesarului de încălzire, imobilul este racordat la sistemul centralizat 

de încălzire, energia termica fiind asigurata din rețeaua RADET. În etapele anterioare a fost 

proiectat un spațiu tehnic. În acest spațiu tehnic sunt amplasate distribuitoarele și hidroforul 

care asigură alimentarea cu agent termic și apă a imobilului. Imobilul nu dispune în prezent de 

sursa alternativă de asigurare a necesarului de energie termică și apă caldă, din acest motiv 

este necesar să se asigure o sursa alternativă de asigurare a agentului termic. 

Persoanele vârstnice cazate în cămin au la dispoziție un singur spațiu de socializare, 
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denumit generic „club”, amplasat la parterul clădirii de cazare, în zona spațiilor 

administrative. Acesta are aceeași suprafață ca si o camera de cazare, respectiv 12,06 mp, 

insuficientă pentru cele 250 de persoane cazate în cămin. Se impune amenajarea unui spațiu 

de socializare si/sau petrecere a timpului liber de către persoanele cazate in cămin. 

Clădirea de cazare nu dispune de spații de depozitare pentru cazarmament, mobilier, 

alte materiale. Singurele spații de depozitare sunt cele din clădirea cantinei, dar acestea au 

destinație stricta, pentru alimente si ustensile de bucătărie, conform normelor tehnice si 

reglementărilor legale in vigoare. In prezent spatiile de depozitare sunt improvizate in oficii, 

vestiare sau chiar pe holurile de acces. Este necesara amenajarea unor spatii adecvate pentru 

depozitarea materialelor pe categorii de folosință. 

Spațiul liber din jurul clădirilor nu este amenajat corespunzător. Zona din fata intrării 

principale este asfaltata, cu câteva alveole de spațiu verde. In fata căminului se afla in 

construcție o biserica de mici dimensiuni. Zona din spatele clădirilor si zonele laterale sunt 

considerate spatii verzi, dar fără a avea o amenajare peisagistică. Vegetația existentă este rară 

și îmbătrânită. 

În cadrul clădirii de cazare există o curte interioară, utilizată ca și spațiu de recreere 

pentru persoanele vârstnice imobilizate. Aceasta zona dispune de spațiu verde si alei asfaltate, 

fără a avea o amenajare adecvata.  

Este necesară amenajarea peisagistică a spațiului verde din jurul clădirii si a curții 

interioare, astfel încât să confere un aspect plăcut si sa creeze un mediu propice petrecerii 

timpului liber. 

Împrejmuirea (gardul) imobilului este veche si deteriorata, iar in partea din spate este 

improvizata. Gardul este de mica înălțime si nu conferă intimitate. Este necesară refacerea 

împrejmuirii care delimitează limita de proprietate, iar pentru asigurarea unui climat cat mai 

plăcut, se recomanda dublarea împrejmuirii cu un gard viu din plante cu o înălțime de 2 - 3 m. 

Exista un singur acces principal in incinta căminului, utilizat de către persoanele 

cazate, personalul administrativ si vizitatori. Pentru optimizarea circulației se propune 

amenajarea unui acces separat pentru personalul angajat si vizitatori. 

Menționăm faptul că din punct de vedere funcțional capacitatea de cazare este în 
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prezent insuficienta, numărul cererilor depășind cu mult numărul locurilor de cazare existente. 

În acest sens este imperios necesară suplimentarea spațiilor de cazare  prin extinderea 

Căminului cu un corp nou. In clădirea noua se va asigura cazarea  pentru încă 28 de persoane, 

ceea ce constituie un mare avantaj, având in vedere numărul mare de cereri de cazare, cat si 

crearea unor spatii separate pentru acordarea de asistenta sociala si/sau medicala altor 

persoane defavorizate, care nu sunt cazate în cămin, aceste funcțiuni fiind prevăzute la parter, 

cu acces separate.  

De asemenea, vor fi create 20 de locuri noi de cazare in corpul vechi de cazare ca 

urmare a mutării birourilor  si cabinetelor medicale din corpul de cazare vechi  in corpul nou 

in spatiile cu aceasta destinație.   

 

Rezultate/impact proiect: 

- Creșterea numărului de persoane cazate/tratate in cămin coroborat cu creșterea 

confortului 

- Creșterea posibilităților de  petrecere a timpului liber si agrement 

- Crearea a noi locuri de munca pentru personal  

- Creșterea calității serviciilor sociale si a posibilității acordării de servicii sociale si/sau 

medicale si altor persoane dezavantajate din punct de vedere social 

 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- Suprafața  extinsă cu un corp nou cu nivel de înălțime P+ 2E de 1648,50 m2 

- 48 de locuri de cazare suplimentare 

- 298 de persoane vârstnice cazate în cămin care vor beneficia de infrastructura socială/ 

medicală reabilitată/ extinsă 

- 163 de persoane asistate social care vor beneficia de serviciile medicale 

- 6 locuri de muncă permanente nou create 
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Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți 

• 250 de persoane vârstnice cazate în cămin vor beneficia de servicii sociale de calitate 

• 48 de persoane vârstnice vor beneficia de un loc de cazare în cămin 

• 298 de persoane vârstnice cazate în cămin vor beneficia de servicii medicale de 

calitate 

• 163 de persoane  deservite prin intermediul Centrului social Constanta vor beneficia 

de servicii medicale de calitate 

 

Beneficiari indirecți 

• Inițiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanța 

• Familiile persoanelor vârstnice cazate în Căminul pentru persoane vârstnice 

• Personalul angajat în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice 

• Agenții economici care își desfășoară activitatea în municipiul Constanța 

• Autoritățile publice locale și județene din Regiunea de Sud-Est pentru care investiția 

va servi ca exemplu de urmat; 

• Instituțiile publice și private cu atribuții în domeniul asistenței sociale 
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Titlul Proiectului: Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor 

pasarele pietonale 

 

Localizarea proiectului : Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, Staţiunea Mamaia 

 

Solicitant : UAT municipiul Constanţa 

 

Proprietar : UAT municipiul Constanţa 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 10.592.525,58 lei, valoare eligibila nerambursabila 

din FEDR 6.880.807,76 lei 

 

Sursa de finanţare : POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Stadiul de implementare: Finalizat 

 

Perioada de implementare: 23.07.2012 - 23.06.2014 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

Pasarela Iaht 

Pasarela iaht  
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Pasarela Năvod și pescăruși 

 

 

 

 

Pasarela Val Retro 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului:  creşterea atractivităţii turistice si creşterea calităţii 

vieţii prin îmbunătățirea accesului in Stațiunea Mamaia, in contextul protejării mediului 

înconjurător si al asigurării unei dezvoltări durabile. 

Ca obiectiv specific, conceput in vederea atingerii obiectivului general, proiectul își 

propune dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, turistice şi a serviciilor publice, 

prin construirea a trei pasarele pietonale în stațiunea Mamaia. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Proiectul reprezintă o necesitate a autorităţii publice locale de a realiza obiectivele 

strategice prezentate în documentele de programare naţionale şi regionale româneşti, inclusiv 

în strategia locală de dezvoltare, cu impact direct şi major asupra factorului social, astfel : 

- este necesar pentru modernizarea şi dezvoltarea obiectivelor turistice pe malul lacului 

Siutghiol. 

- este necesar având în vedere situația traficului actual pe B-dul Mamaia. 

- este în concordanţă cu prevederile Strategiei locale de dezvoltare, care prevede cresterea 

atractivității stațiunii Mamaia prin îmbunătățirea accesului la facilitățile turistice de pe ambele 

părți ale bulevardului Mamaia. 

 

Rezultate: 

 

- Facilitarea accesului arealului urban identificat cu potenţial turistic demonstrat, la zonele 

atractive ale stațiunii, în vederea îmbunătățirii circulației pietonale și fluidizării traficului 

- promovarea şi susţinerea implementării principiilor de dezvoltare durabilă și egalitate de 

șanse conform Tratatului de la Amsterdam prin Crearea facilităților pentru accesul 

persoanelor cu mobilitate redusă; 

- Valorificarea potențialului turistic; 
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- sprijinirea dezvoltării sectorului turistic (ramura a economiei recunoscută pentru efectul de 

spill over asupra sectoarelor complementare) prin îmbunătățirea accesibilității turiștilor la 

obiectivele culturale și istorice din Municipiul Constanța. 

 

Indicatori:  

- 3 pasarele pietonale 

-  6 locuri de muncă nou create. 

 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți 

- Turiștii care vizitează sau tranzitează municipiul; 

- populația Zonei Metropolitane  Constanța; 

- agenții economici care își desfășoară activitatea în vecinătatea obiectivului de 

investiții; 

- inițiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanța. 

 

Beneficiari indirecți 

- autorități publice locale (Consiliul Județean Constanța) 

- investitori privați din Regiunea Sud-Est. 
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Titlul Proiectului : Restaurare si reamenajarea integrata a zonei istorice Piața Ovidiu 

 

Localizarea proiectului : Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, județul Constanța, municipiul Constanța. 

Solicitant : UAT Municipiul Constanta 

 

Proprietar : UAT Municipiul Constanta 

 

Buget: Valoare totala 14.863.355,95 lei, valoare eligibila nerambursabila din FEDR – 

9.578.689,99 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Stadiu de implementare: Finalizat 

 

Perioada de implementare: 24 luni/11.05.2012-10.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință:  
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Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului:  creşterea atractivităţii turistice si creşterea calităţii vieţii 

prin reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate din Centrul istoric al Municipiului 

Constanta, arie de însemnătate istorica si culturala majora, in contextul protejării mediului 

înconjurător si al asigurării unei dezvoltări durabile. 

 

Obiective specifice:  

Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice Piața Ovidiu, concret a următoarelor 

obiecte: 

1. Piața Ovidiu; 

2. Strada Vasile Canarache; 

3. Strada Marcus Aurelius; 

3. Scări de acces din Piața Ovidiu către Portul Tomis;  

4. Scări de acces din Piața Ovidiu către strada Termele Romane ; 

5. Mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi, scrumiere, stâlpi de iluminat, panouri informative; 

6. Canalizare pluviala; 

7. Instalații electrice;  

8. Spații verzi – taluze. 

 

Rezultate:  

Piața Ovidiu și-a recăpătat, la finalizarea proiectului, farmecul anilor ’20, devenind 

punct de atracție atât pentru turiști, cât și pentru constănțeni. Numărul turiștilor care au 

vizitat-o a crescut simțitor în comparație cu anii trecuți (aprox. cu 80.000 pe an), printre 

aceștia regăsindu-se și pasagerii veniți cu navele de croazieră acostate la Terminalul de 

pasageri din Portul Constanța.  

Deoarece Piața Ovidiu a devenit exclusiv arie pietonală, constănțenii de toate vârstele 

au găsit aici un loc de relaxare, mai ales copiii amatori de joaca cu role, biciclete sau 
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skateboard. Prezența în număr mare a acestora atestă faptul că apreciază transformarea acestui 

spațiu public. 

În cadrul proiectului nu au fost create locuri de muncă. Dar, urmare a reabilitării 

acestui spațiu public, a crescut numărul turiștilor și al locuitorilor orașului care îl vizitează, 

fapt care a condus la dezvoltarea, în zona, a serviciilor, în special a celor de alimentație 

publică.  

De asemenea au fost repuse în valoare clădirea Muzeului de Istorie Națională și 

Arheologie Constanța și statuia marelui poetului al antichității Publius Ovidius Naso, simbol 

al Tomisului. 

 

Indicatori:  

- 15.300 mp de suprafață pietonală reabilitată 

- 30 locuri de munca temporare 

 

Grup țintă:  

 

1. Turiștii care vizitează sau tranzitează orașul; 

2. Populația Zonei Metropolitane Constanța; 

3. Agenții economici care își desfășoară activitatea în vecinatatea obiectivului de 

investiții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Titlul Proiectului: Pasarelă și pontoane acostare ambarcațiuni de agrement în stațiunea 

Mamaia 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Municipiul Constanța 

Judetul Constanta, Zona Metropolitana Constanta, Statiunea Mamaia. 

Pasarela va fi amplasata în Marea Neagra, pornind de pe plaja din dreptul hotelului Victoria, 

prelungindu-se în apă pe o distanță de cca 411 m in larg. 

Beneficiar : UAT Municipiul Constanța 

 

Buget (valoare totală): 5.529.980 lei, din care 4.865980 lei nerambursabil 

 

Sursa de finanţare: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, buget local 

 

Perioada de implementare: 

18.10.2011 – 01.06.2012 

 

Plan/poza zona de referință:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Realizarea unei pasarele si a unui ponton de acostament, pentru preluarea turiștilor, in vederea 

efectuării unor croaziere, între stațiunea Mamaia și portul Tomis, cu vaporașe si goelete. 

 

Descrierea proiectului: 

Situată in Zona Metropolitana Constanta, in Statiunea Mamaia, pasarela este 

amplasata in Marea Neagra, pornind de pe plaja, cu o podina din lemn, din dreptul hotelului 

Victoria, prelungindu-se in apa pe o distanta de cca 411 m in larg si finalizandu-se printr-un 

debarcader pentru acostarea ambarcatiunilor de agrement pentru turisti. Pasarela este realizata 

dintr-o succesiune de tronsoane cu înălțimea deasupra apei a intradosului suprastructurii 

pasarelei de pana la  3.00m. 

Pasarela ponton de acostament, va prelua turiştii, in vederea efectuării unor croaziere, 

intre staţiunea Mamaia si portul Tomis, cu vaporaşe si goelete pentru agrement. Navigaţia de 

agrement poate duce la prelungirea sezonului turistic si, pe măsura ce condiţiile meteo permit, 

poate deveni o activitate permanentă. Pe pasarela se pot face atât plimbări in lungul pasarelei, 

cat si staţionari pe băncile amplasate din loc in loc pe pasarela si pe debarcader. 

Poziția debarcaderului si implicit lungimea pasarelei au fost stabilite astfel încât zona 

de acostare din dreptul debarcaderului sa beneficieze de o adâncime corespunzătoare, 

permitind acostarea navelor cu pescaj mediu de 2,50m. De asemenea, poziția propusă 

beneficiază de protecția digului sparge-val existent. Distanța minimă dintre debarcader și 

digul sparge val aflat in apropiere este de 30.00m.  

 

Rezultate/impact proiect: 

 

Obiect 1 –Pasarela de acces 

Obiect 2 – Debarcader 
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Indicatori proiect (ml strada reabilitata): 

 

- pasarela pietonala, cu lungimea de 420 m si lăţimea de 3,5 m (din care 411m in Marea 

Neagra) 

- debarcader, la capătul dinspre mare L = 36,5 m ; l = 6 m (cu punţi la cotele de +1,00 m si 

+3,00 m).; 

- podina din lemn demontabila, direct pe plaja: L=  78 m; l = 2.50m; 

 

Grup țintă (beneficiari proiect): 

Turiștii si locuitorii din Municipiul Constanta 
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Titlul Proiectului: Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al 

municipiului Constanța 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, mun. Constanța 

 

Solicitant: UAT Municipiul Constanța 

 

Proprietar: UAT Municipiul Constanța 

 

Buget: 37.934.638,30 lei, din care 29.807.506,65 asistenţă financiară nerambursabilă 

solicitată 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 37 luni/11.05.2012-10.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă  dezvoltarea şi promovarea turismului în 

Polul de Creştere Constanţa prin reabilitarea infrastructurii publice urbane din zona istorică a 

Municipiului Constanţa în vederea stimulării creşterii economice locale şi regionale şi creării 

de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului înconjurător şi asigurării dezvoltării 

durabile. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reamenajarea integrata a zonei pietonale 

din centrul istoric al municipiului Constanța.  

 

Descrierea proiectului: 

Structura rutieră din centrul istoric al municipiului Constanța era din compus din beton 

asfaltic care nu evidenția spiritul epocii interbelice și nu punea în valoare edificiile culturale 

din zonă. Stratul asfaltic era afectat de degradări precum fisuri, crăpături, tasări. Trotuarele se 

aflau într-o stare avansată de degradare, fiind afectate de lucrările de intervenţie la reţelele 

edilitare din zonă. În zonă se mai observau alte deficiențe: iluminat public neadecvat 

caracteristicii zonei, acces limitat în zonă pentru persoanele cu dizabilități, mobilier urban 

insuficient și inadecvat specificului zonei.  

Proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului 

Constanţa” a avut ca scop următoarele obiective: realizarea unei structuri rutiere adaptate cu 

precădere la circulaţia pietonală, mobilarea zonei cu mobilier urban în stilul arhitectonic Art 

Nouveau, crearea reţelei de canalizare pluvială şi iluminat public. 

 

Rezultate: 

Valoarea adăugată a proiectului constă în următoarele acţiuni ale acestuia: 

- Promovează şi susţine implementarea principiilor de dezvoltare durabilă şi egalitate de 

şanse conform Tratatului de la Amsterdam prin Crearea facilităţilor pentru accesul 

persoanelor cu mobilitate redusă; 
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- Facilitează accesul arealului urban identificat cu potenţial economic şi social 

demonstrat, la zonele funcţionale ale oraşului, în vederea accelerării creşterii 

economice şi creşterii calităţii vieţii; 

- Contribuie la regenerarea unei zone urbane degradate prin rezolvarea deficienţelor de 

accesibilitate şi mobilitate cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului. 

 

Indicatori: 

- 65.786 m2 de suprafață structură urbană reamenajată 

- 5.333,77 ml de străzi reabilitate 

- 30 locuri de muncă temporare 

 

Grup țintă: 

Beneficiari direcţi: 

- Populaţia Zonei Metropolitane  Constanţa; 

- Turiştii care vizitează sau tranzitează oraşul; 

- Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în vecinătatea obiectivului de 

investiţii; 

- Iniţiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanţa 

  

Beneficiari indirecţi: 

- Autorităţi publice locale (Consiliul Judeţean Constanţa) 

- Investitori privaţi din Regiunea Sud-Est. 
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Titlul Proiectului: Promenadă turistică Mamaia 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, Municipiul Constanţa – zona Sat Vacanţă - zona cuprinsă între Bd. A. Lăpușneanu 

și Bd. Mamaia și Staţiunea Mamaia – zona cuprinsă între Piaţeta Perla/Hotel Malibu și 

complex hotelier Bicaz. 

 

Solicitant: UAT municipiul Constanţa 

 

Proprietar: UAT municipiul Constanţa. 

 

Buget: Valoare totală 64.841.286 lei  

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 36 luni/18.08.2012-17.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință: 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului : 

 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea turismului în 

Polul de Creştere Constanţa prin reabilitarea infrastructurii publice urbane din Staţiunea 

Mamaia a Municipiului Constanţa în vederea stimulării creşterii economice locale şi regionale 

şi creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului înconjurător şi asigurării 

dezvoltării durabile. 

 

 Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea şi reamenajarea promenadei 

turistice din municipiul Constanța - zona Sat Vacanţă (cuprinsă între Bd. A. Lăpuşneanu şi 

Bd. Mamaia) și Staţiunea Mamaia – zona cuprinsă între Piaţeta Perla/Hotel Malibu şi 

complex hotelier Bicaz.  
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Descrierea proiectului: 

 

Proiectul a avut ca scop dezvoltarea și promovarea turismului prin reabilitarea 

infrastructurii publice urbane din stațiunea Mamaia, mai exact modernizarea și reamenajarea 

promenadei turistice din Constanța - zona Sat Vacanță și stațiunea Mamaia (zona cuprinsă 

între Piațeta Perla/Hotel Malibu și complex hotelier Bicaz). 

Lucrările de reabilitare a promenadei turistice din stațiunea Mamaia au inclus 

amenajarea trotuarelor și a pistelor pentru bicicliști, dar şi a unei parcări pentru autovehicule. 

De asemenea, a fost creat un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale, s-au 

înlocuit mobilierul urban (băncuțe, pergole, coșuri de gunoi), cișmelele și stâlpii de iluminat, 

au fost amplasate indicatoare rutiere, panouri informative și indicatoare de orientare turistică. 

 

Rezultate: 

- Lucrările de reabilitarea a promenadei Turistice din Staţiunea Mamaia au constat 

în: 

- Tratarea în mod unitar a întregului traseu din punct de vedere al tipului de 

structură rutieră (transversală, longitudinală și verticală) asigurându-se astfel 

condiţii optime de siguranţă şi confort în circulaţia auto şi pietonală; 

- Amenajarea trotuarelor şi a pistelor pentru bicicliști la noile cote de sistematizare; 

- Zone special destinate parcării autovehiculelor, separate de spaţiul destinat 

circulației pietonale și pistei de bicicliști; 

- Crearea unui sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale; 

- Amenajarea peisagistică unitară a întregului traseu; 

- Amenajarea de spații multifuncționale de recreere şi odihnă în piațete; 

- Înlocuirea mobilierului urban (băncuțe, pergole, coșuri de gunoi), a cişmelelor și 

stâlpilor de iluminat cu elemente noi, având un stil unic care să se încadreze 

arhitectural în noul mod de organizare a întregului traseu 

- Amplasarea de indicatoare rutiere, panouri informative și indicatoare de orientare 

turistică; 
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Indicatori: 

 

- 77.273 mp de promenadă modernizată şi reamenajată 

- 540 locuri de parcare nou create 

- 315.000 de locuitori care beneficiază de infrastructura reabilitata. 

 

Grup ţintă:  

Beneficiari direcţi 

- Populaţia Zonei Metropolitane  Constanţa; 

- Turiştii care vizitează sau tranzitează oraşul; 

- Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în vecinătatea obiectivului de investiţii; 

- Iniţiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanţa 

Beneficiari indirecţi 

- Autorităţi publice locale (Consiliul Judeţean Constanţa) 

- Investitori privaţi din Regiunea Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul Proiectului: Restaurarea ṣi reamenajarea promenadei ṣi a spaṭiilor verzi din zona Vraja 

Mării – Cazino – Port Tomis 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, municipiul Constanța 

 

Solicitant: UAT Municipiul Constanṭa 

 

Proprietar: UAT Municipiul Constanṭa 

 

Buget: - Valoare totală proiect = 14.790.098,44 

- Valoare totală eligibilă = 11.898.985,90 

- Contribuṭie proprie = 295.747,54 

          

Sursa de finanţare : POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare : 30 luni/ 11.05.2012 – 10.11.2014 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea si valorificarea 

patrimoniului cultural si arhitectonic din Municipiul constanta in vederea stimulării creșterii 

economice locale si regionale si creării de noi locuri de munca in contextul protejării mediului 

înconjurător si asigurării dezvoltării durabile. 

Obiectivul specific al proiectului a fost restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a 

spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis. În acest sens au fost executate 

următoarelor lucrări: reparaţii şi refacere ziduri de sprijin, parapet metalic, balustradă, bolarzi 

retractabili, reţele edilitare, amenajare alee promenadă faleză, modernizare alei pietonale în 

parc şi zid de sprijin, mobilarea cu mobilier urban şi amenajare spaţii verzi. 

Prin implementarea proiectului a fost realizată reabilitarea infrastructurii publice 

urbane degradate, măsură esenţială pentru creşterea atractivităţii turistice a zonei. 

 

Descrierea proiectului  

 

Soluția propusă  pentru acest proiect a urmărit restaurarea și reamenajarea zonei, 

având la baza idea de recreere a atmosferei anilor 1900, prin crearea unor elemente noi în 

stilul Art Nouveau, cât și prin încercarea de a „redesena” elemente dispărute, care au 

constituit la începutul anilor 1900 puncte de reper și de interes. 

Studiind cronici istorice și fotografii vechi s-au identificat câteva elemente importante 

care au dispărut și care ar putea fi replicate aproape în forma lor inițială și amplasate pe 

poziția lor de la vremea respectivă, acolo unde este posibil: 

 Arcul de triumf ridicat în cinstea regelui Carol; 

 Chioșcuri și foișoare; 

 Stâlpii de iluminat de pe terasa Acvariului 

 Stâlpii de iluminat din parc; 

 Băncile; 

 Fântâna; 

 Statuia Carmen Sylva și fata cântând la harpă; 
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 Balustrada; 

 Panouri informative. 

 

Rezultate: 

- Promovează şi susţine implementarea principiilor de dezvoltare durabilă si 

egalitate de șanse conform Tratatului de la Amsterdam prin Crearea facilităților 

pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusa. 

- Facilitează accesul arealului urban identificat cu potenţial economic si social 

demonstrat, la zonele functionale ale orasului, în vederea accelerării creşterii 

economice şi creşterii calităţii vieţii; 

- Contribuie la regenerarea unei zone urbane degradate prin rezolvarea deficientelor 

de accesibilitate si mobilitate cu impact asupra dezvoltarii de ansamblu a orasului. 

 

Indicatori: 

- 14.491 mp promenadă restaurată şi reamenajată 

- 8.300 mp de spații verzi reamenajate 

- 470 ml de rețea de alimentare nou creată 

- 600 ml canalizare pluvială nou creată 

- 4 locuri de muncă menţinute în faza de operare 

 

Grup țintă: 

Beneficiari direcți 

- Populația reprezentată de 8.000 persoane; 

- Turiștii care vizitează sau tranzitează orașul; 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea vecinătatea obiectivului de investiții; 

- Inițiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanța 

 

Beneficiari indirecți 

- Autorități publice locale (Consiliul Județean Constanța) 

- Investitori privați din Regiunea Sud-Est. 
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Titlul proiectului: Reabilitarea tramei stradale – Strada Termelor Romane 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, municipiul 

Constanța 

 

Solicitant: UAT Municipiul Constanța 

 

Buget: Valoarea totală de 2.664.545,48 lei 

 

Sursa de finanţare: Buget local 

 

Perioada de implementare: 3 luni /iulie – septembrie 2011 

 

Plan/poza zona de referință: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectiv general:  

- Creşterea atractivităţii turistice şi creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea 

infrastructurii de transport degradate din centrul istoric al municipiului Constanţa, arie 

de însemnătate istorică şi culturală majoră, în contextul protejării mediului 

înconjurător şi al asigurării unei dezvoltări durabile. 

 

Obiective specifice:  

- Reabilitarea tramei stradale 

- Decongestionarea traficului; 

- Frezare, asfaltare 4 cm uzură; 

- Amenajare stații de autobuz. 

 

Descrierea proiectului:  

 

 Lucrările de reabilitare a tramei stradale fac parte din programul de asfaltare demarat 

de Primăria Constanța. Primăria Constanța a decis să reabiliteze suprafața de aproximativ 10 

mii de metri pătrați acoperită cu piatră cubică, deoarece terasamentul începuse să cedeze și nu 

mai făcea față traficului. 

 

Rezultate proiect: 

 

- Decongestionarea traficului; 

- Creșterea atractivității turistice a zonei peninsulare. 

 

Indicatori proiect: 

- 950 ml de stradă reabilitată. 
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Grup țintă: 

 

Beneficiarii direcți: 

- Locuitorii municipiului Constanța; 

- Turiștii care vizitează Constanța; 

- Transportatorii; 

- Lucrătorii temporari, deținuți din cadrul Penitenciarului Poarta Albă, care au și-au 

redus pedeapsa. 

 

Beneficiarii indirecți:  

- UAT Municipiul Constanța; 

- Autoritățile publice locale; 

- Angajații agenților economici care își desfășoară activitate în zona de tranzit a străzii. 
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ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE A PROIECTELOR 

IMPLEMENTATE DE UAT JUDEȚUL 

CONSTANȚA 
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Titlul proiectului: Centru productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și 

de agrement Ovidiu 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, orașul Ovidiu 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța 

 

Proprietar: UAT Județul Constanța  

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 7.571.052,64 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

2.303.889,22 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 29 de luni si 19 zile/ 12.07.2013 – 31.12.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general  

Vizează creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea structurilor 

de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului din Polul Naţional de Creştere Constanţa. Prin 

crearea acestui centru productiv meşteşugăresc UAT judeţul Constanţa şi UAT Ovidiu au în 

vedere sprijinirea mediului de afaceri pentru dezvoltarea şi readucerea la viaţă a unor ocupaţii 

vechi, precum şi pentru integrarea în viaţa activă a persoanelor cu nevoi speciale şi a femeilor 
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în particular.  

 

Obiectivele specifice: 

- construire imobil s+p+1 în care va funcţiona centrul de producţie meşteşugăresc, 

alcătuit dintr-o hală de producţie şi depozitare  

- dotarea si echiparea noului corp clădire 

      - extindere utilităţi – pe strada Crizantemei, locul unde se află terenul cu suprafaţa de 

1000 mp, propus pentru a beneficia de investiţia din acest proiect, nu există reţele de utilităţi 

şi este necesară aducerea reţelelor de apă, canalizare, gaze şi a reţelei electrice (de la 200-

350m) în dreptul construcţiei propuse.  

      - crearea / menţinerea de noi locuri de muncă: în faza de execuţie 73 de persoane, iar în 

faza de producţie 42 de persoane, inclusiv personalul administrativ.  

 

Descrierea proiectului:  

UAT Constanţa, pentru a asigura sustenabilitate planurilor integrate de regenerare 

urbană, sprijină dezvoltarea mediului antreprenorial pentru impulsionarea activităţilor 

economice şi crearea de noi locuri de muncă, cu impact asupra creşterii competitivităţii 

arealelor urbane degradate, având în vedere că beneficiarul proiectului, cunoaşte cel mai bine 

tipurile de activităţi economice necesare şi adecvate pentru valorificarea resurselor locale. 

Asigurarea sustenabilităţii regenerării zonelor urbane implică susţinerea activităţilor 

antreprenoriale prin dezvoltarea infrastructurii pentru afaceri. 

Crearea Centrului productiv meşteşugăresc pentru susţinerea activităţilor turistice şi de 

agrement în oraşul Ovidiu va deveni cu timpul un motor local de dezvoltare care se va putea 

dezvolta şi care va furniza atât pentru operatorii de turism din zonă cât şi pentru cei din restul 

ţării produse realizate aici (articole de mobilier de grădină sau pentru plajă, mese, scaune, 

şezlonguri, produse de mic mobilier – cutii de depozitare, rafturi, rogojini şi alte elemente de 

design interior). Toate produsele ce vor fi realizate vor face faţă şi pe pieţele internaţionale 

prin calitatea şi prin multitudinea posibilităţilor de utilizare.  
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Rezultate/impact proiect: 

- impulsionarea activităţilor economice  

- crearea de noi locuri de muncă 

- furnizarea atât pentru operatorii de turism din zonă cât şi pentru cei din restul ţării 

produse realizate in cadrul Centrului productiv meșteșugăresc.  

- asigură creşterea gradului de civilizaţie al oraşului. 

 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- amenajarea unei suprafețe de 1.330,78 m2 

- construirea și pregătirea unei clădiri S+P+E1 

- locuri de muncă nou create pentru 42 de persoane (35 persoane angajate în producția 

propriu-zisă, din care 14 persoane cu dizabilități si 7 persoane angajate pentru 

compartimentul administrativ) 

      

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- persoane cu diferite dizabilităţi ce pot fi încadrate în muncă 

- persoane apte de muncă  

- UAT Judeţul Constanţa (Polul de Creştere şi arealul de influenţă) - Consiliul Judeţean 

Constanţa; 

- Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei;  

-  Salariaţii angajaţi/ menţinuţi în faza de operare a investiţiei;  

- Structurile de afaceri, firmele care vor asigura : furnizarea de bunuri, prestarea de 

servicii, execuţia de lucrări. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Persoane cu dizabilităţi din cadrul Polului Naţional de Creştere Constanţa, judeţului 

Constanţa, cât şi a Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est; 
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- Familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;  

- Familiile persoanelor cu dizabilităţi angajate; 

- Comunităţile locale din oraşul Ovidiu, Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţul 

Constanţa cât şi din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est; 

- Primăria oraşului Ovidiu – taxe, impozite; 

- Agenții economici, operatorii (structuri de afaceri) care îşi desfăşoară activitatea în industria 

meşteşugărească şi a turismului; 

- Potenţiali investitori în Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţului Constanţa cât şi a 

Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est 

- Structuri de primire şi alimentaţie publică de pe litoral (hoteluri, restaurante, terase, 

administratori de plajă) care vor putea achiziţiona produse de mobilier specifice (umbrele de 

plajă, fotolii, mese, scaune, balansoare, etc.) 

- Persoanele fizice şi juridice (magazine de profil) care vor achiziţiona şi vor utiliza articolele 

produse de firmele ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrului productiv meşteşugăresc 

pentru susţinerea activităţilor turistice şi de agrement Ovidiu.  
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Titlul proiectului: Centrul de excelenţă în turism şi servicii „Tomis” 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, municipiul Constanța 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța 

 

Proprietar: UAT Județul Constanța 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 5.953.001 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

1.662.753 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 35 luni / 30.01.2013 – 31.12.2015 

 

Plan/poza zona de referință 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectiv general: crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor – în scopul creșterii 

calității vieții si a infrastructurii mediului de afaceri din Polul National de Creștere Constanța 

și creării de noi locuri de muncă, prin dezvoltarea infrastructurii urbane, inclusiv prin 

dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului oferite de Centrul de 

excelență în turism și servicii „Tomis”. 

 

Obiective specifice: 

- crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor – prin reabilitarea clădirii din str. 

Nicolae Titulescu, nr. 32 (Sp+P+1E)  

- dotarea și echiparea structurii cu mobilier si echipamente si racordarea la utilități 

(energie electrica, apă și canalizare, gaze naturale, rețea de comunicații) 

- creșterea numărului de IMM-uri /ONG-uri/ instituții / agenții etc. cu activități de 

servicii în turism și activități conexe atrase în structura de sprijinire a afacerilor. 

 

 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

Descrierea proiectului:  

 

Structura de sprijinire a afacerilor propusă prin proiect va avea un aport în rezolvarea 

problemelor ce vizează turismul şi serviciile conexe ce se adresează IMM-urilor/ONG-urilor/ 

instituţiilor / agenţiilor etc. cu activităţi în domeniu, prin dezvoltarea şi menţinerea unor 

afaceri durabile şi productive. Acest centru de excelență în afaceri în turism şi servicii va 

sprijini din punct de vedere logistic activitatea IMM-urilor//ONG-uri/ instituţii / agenţii etc. cu 

activităţi de servicii în turism şi activităţi conexe, va facilita organizarea de manifestări 

specifice şi va furniza servicii specializate de asistenţă prin activități specifice, servicii de 

formare / specializare în turism şi industria ospitalităţii. Această structură îşi propune, astfel, 

să pună la dispoziţia entităţilor cu profil turistic interesate un pachet de servicii integrat, dând 

eficienţă şi coerenţă măsurilor de sprijin. 

Sprijinul pentru mediul antreprenorial este unul evident, caracterizat atât în mod direct 

prin crearea unui spațiu funcțional, amenajat corespunzător desfășurării activităților de 

prestare de servicii în domeniul turismului, cât și în mod indirect, prin consultanţa acordată în 

această afacere mai multor entităţi economice (de la firmele care vor închiria spaţiul, alte 

firme care vor colabora cu acestea, până la entităţi care vor beneficia de serviciile prestate). 

Prin crearea unui spaţiu funcţional, amenajat şi dotat corespunzător desfăşurării 

activităţii de prestare servicii în domeniul turismului cât şi prin activitatea de  consultanţă în 

turism a mai multor entităţi economice (de la firmele care vor închiria spaţiul, alte firme care 

vor colabora cu acestea, până la entităţi care vor beneficia de serviciile prestate) se va stimula 

mediul antreprenorial şi implicit va contribui la dezvoltarea economică şi socială a zonei 

metropolitane. 

Crearea infrastructurii de sprijin a afacerilor are un efect multiplicator şi o valoarea 

adăugată certă. Prestarea serviciilor de consultanţă în turism are un rol multiplicator prin 

relaţia de sprijin şi suport pe care o oferă clienților acestui gen de servicii care la rândul lor au 

şansa dezvoltării unei afaceri competitive generând locuri de muncă şi valoare economică la 

nivel local şi regional. În centru de afaceri se vor organiza activităţi de tipul expoziţiilor, 

conferinţe, seminarii, informări în spaţiile care vor fi special amenajate pentru a satisface 

cerințele potenţialilor clienţi din gama companiilor multinaţionale, IMM-urilor/ ONG-urilor/ 
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instituţiilor/ agenţiilor cu activităţi în turism, furnizorilor de formare profesională, asociaţii şi 

patronate de turism care vor închiria în acest sens spaţiile.  

Structura de sprijin a afacerilor beneficiază de o locaţie cu valoare turistică şi 

economică deosebită, în proximitatea portului comercial Constanţa şi a Portului turistic de 

agrement, al instituțiilor publice importante având un grad mare de accesibilitate rutieră şi 

maritimă, fapt ce va atrage potenţialele firme. Este binecunoscut faptul ca o zona cu potențial 

de dezvoltare ridicat va atrage resurse importante din sectorul investițiilor private din tara sau 

străinătate si va determina disponibilitatea investitorilor privați de a iriga financiar această 

zonă în scopul dezvoltării propriilor lor afaceri.  

Centrul de excelenţă în turism va oferi un pachet integrat de servicii în funcţie de 

domeniile de interes ale potenţialilor beneficiari. Membrii grupurilor ţintă îşi vor putea forma 

o imagine reală şi cât mai completă asupra modalităţii prin care afacerea lor poate deveni 

competitivă pe piaţa locală şi regională. 

 

Rezultate/impact proiect: 

- Rezolvarea problemelor ce vizează turismul şi serviciile conexe ce se adresează 

organizațiilor cu activităţi în domeniu, prin dezvoltarea şi menţinerea unor afaceri 

durabile şi productive 

- Stimularea mediului antreprenorial  

- Dezvoltarea economică şi socială a zonei metropolitane 

- Atragerea investitorilor privați. 

 

Indicatori proiect: 

- Centru de afaceri cu o suprafaţă totală 857,70 mp,  S+P+1E  

- 30 locuri de muncă în faza de execuție 

- 8 locuri de muncă nou create 
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Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți 

• Firmele locatare/concesionare ale structurii de afaceri; 

• Deținătorii/proprietarii/administratorii firmelor locatare; 

• UAT Judeţul Constanţa (Polul de Creştere şi arealul de influenţă) - Consiliul Judeţean 

Constanţa; 

• Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei;  

• Salariaţii angajaţi/menţinuţi în faza de operare a investiţiei; 

• Persoanele fizice si juridice(IMM-uri/ ONG-uri/ instituţii / agenţii etc. cu activităţi de 

servicii în turism şi activităţi conexe) care beneficiază de activităţile realizate de firmele 

locatare 

 

Beneficiari indirecți 

• Populaţia din zona metropolitană Constanţa (aprox. 500.000 locuitori);  

• Familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;  

• Familiile agenţilor economici; 

• Primăria municipiului Constanţa – taxe, impozite; 

• Investitorii atraşi în structura de afaceri la nivelul Polului Naţional de Creştere Constanţa, 

judeţului Constanţa cât şi a Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est. 
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Titlul proiectului: Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale 

Naturii Constanța 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, municipiul Constanța 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța 

 

Proprietar: UAT Județul Constanța 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 12.791.943,56 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

4.077.098,10 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 35 luni / 30.01.2013 – 31.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

În conformitate cu obiectivul strategic al POR şi cu obiectivele  strategice ale Polului 

Naţional de Creştere Constanţa, obiectivul general al proiectului: „Creşterea atractivităţii 

turistice a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa” vizează creşterea calităţii 

vieţii şi a contribuţiei turismului în Polul Naţional de Creştere Constanţa şi crearea de noi 

locuri de muncă, prin crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi 

a utilităţilor conexe, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a 

antreprenoriatului oferite de către Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa - 

Delfinariu, instituţie publică specializată cultural-educativ, ştiinţific, turistic, cu rol în 

cunoaşterea şi cercetarea naturii din arealul: Polului Naţional de Creştere – Constanţa, 

judeţului Constanţa, Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.   

Prin acest proiect se propun următoarele obiective specifice: 

- închidere şi extindere gradene  

- acoperirea Delfinariului  
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- extinderea spaţiilor de expunere de sub gradene, amenajare de grupuri sanitare şi a 

unui spaţiu de acces pentru public 

- dotarea şi echiparea Delfinariului  

- extinderea utilităților (alimentare cu: energie electrică, apă, canalizare şi încălzire).  

- crearea de noi locuri de muncă 

- îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor turistice şi de agrement prin creşterea  

numărului de turişti (din afara localităţii) şi de vizitatori (din localitate) pe o perioada 

de 5 ani de la finalizarea investiției cu peste 15%, în deplină concordanţă cu 

Orientările Strategice Comunitare, strategiile locale, regionale şi naționale în domeniu. 

 
Descrierea proiectului:  

 

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa (CMSNC) este o instituţie publică 

de cultură aflată sub tutela Consiliului judeţean Constanţa şi reprezintă un obiectiv cultural – 

educativ, ştiinţific şi turistic cu un rol deosebit în cunoaşterea şi cercetarea naturii din 

România.  

Delfinariul constănţean a demonstrat de-a lungul timpului că cercetarea acestor 

extraordinare mamifere, în captivitate, oferă informaţii de mare valoare atât pentru înțelegerea 

acestora cât şi pentru cercetarea vieţii marine, în implicarea specialiştilor instituţiei în 

activităţi de protecţie a mediului marin şi educaţia ecologică a vizitatorilor, preocupările lor 

abordând teme generoase de cercetare vizând domenii variate, de la studiul vertebratelor şi 

nevertebratelor marine şi terestre la ecologia şi etologia captivității. 

În aceeaşi măsură, Delfinariul din Constanta, unicul din România, a reprezentat încă 

de la înfiinţare (1972) unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate repere de atractivitate atât 

pentru vizitatorii constănțeni cât şi pentru zecile de mii de turişti naţionali sau internaţionali 

care au optat pentru efectuarea vacanţelor pe litoralul românesc. 

În perioada anterioară implementării proiectului, facilităţile existente (învechite, uzate 

moral) nu mai satisfăceau nevoile operaţionale ale instituţiei. Lipsa de acoperire a bazinului 

de demonstraţii facilitau proliferarea algelor şi a altor microorganisme, apa din bazine fiind 
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frecvent schimbată, ceea ce nu era întotdeauna posibil datorită condiţiilor de mediu (salinitate 

redusă a apei de mare, încărcătură organică mare, turbiditate ridicată, etc.) fapt ce favoriza 

scăderea calităţii condiţiilor de viaţă oferite animalelor  aflate în captivitate. În aceeaşi măsură 

lipsa unui bazin acoperit pentru demonstraţii limita considerabil numărul de reprezentaţii. 

În aceste condiţii, susţinerea la finanţare a proiectului „Creşterea atractivităţii turistice 

a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa” a apărut ca o necesitate atât pentru 

cunoaşterea şi promovarea ştiinţifică a naturii acvatice din România (prin îmbunătăţirea 

facilităţilor existente în conformitate cu recomandările legislaţiei naționale şi internaţionale 

privind bunăstarea animalelor; prin îmbunătăţirea tehnicilor de cercetare şi educare a 

publicului), cât şi pentru punerea în valoare corectă, actualizată a unui obiectiv de maxim 

interes pentru turismul practicat în Polul Naţional de Creştere – Constanţa, judeţul Constanţa, 

Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est sau în România. 

Prin extinderea spaţiilor de expunere de sub gradene, proiectul va conduce la 

stimularea iniţiativelor antreprenoriale, acestea putând fi preluate de firme comerciale care la 

râdu-le vor crea şi menţine locuri noi de muncă.  

Totodată acoperirea şi extinderea gradenelor cu 783 de locuri noi va genera fonduri 

suplimentare bugetului instituţiei, fonduri care vor putea să fie reinvestite în amortizarea 

costurilor ridicate pe care le presupune funcţionarea unui delfinariu adaptat tendinţelor actuale 

științifico-muzeale şi turistice dar şi pentru că va putea răspunde cererii mereu ridicate de 

locuri la spectacolele prestate, iar reprezentațiile se vor putea  organiza  pe tot parcursul 

anului. 

În acelaşi timp, prin echiparea şi dotarea Delfinariului Constanţa cu facilităţi pentru 

persoanele cu dizabilităţi, proiectul propune alinierea la legislaţia naţională şi europeană în 

domeniu, eliminând în acest sens unul dintre neajunsurile majore ale cunoscutului punct de 

atracţie turistică. 

 

Rezultate/impact proiect: 

- Creșterea calităţii condiţiilor de viaţă oferite animalelor  aflate în captivitate  

- Cunoaşterea şi promovarea ştiinţifică a naturii acvatice din România prin: 

îmbunătăţirea facilităţilor existente, în conformitate cu recomandările legislaţiei 
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naționale şi internaţionale privind bunăstarea animalelor, îmbunătăţirea tehnicilor de 

cercetare și educarea publicului 

- Punerea în valoare corectă, actualizată a unui obiectiv de maxim interes pentru 

turismul practicat în Polul Naţional de Creştere – Constanţa, judeţul Constanţa, 

Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est sau în România 

- Stimularea iniţiativelor antreprenoriale și crearea de locuri noi de muncă 

- Creșterea numărului de locuri la spectacolele prestate 

- Creșterea numărului de spectacole prestate. 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- extinderea și modernizarea Delfinariului cu o suprafață de 1.043,14 m2 

- 783 locuri noi şi funcţionale (dintre care se vor asigura 6 locuri pentru persoanele cu 

handicap) 

- 1348 de scaune spectatori, număr extins de la 600 la locuri 

- 112 locuri de muncă în faza de execuţie 

- 36 de locuri de muncă create/menținute (20 de locuri de muncă la bazin; 16 locuri 

suplimentare) 

- 1 lift special hidraulic pentru persoanele cu dizabilităţi; 

- 1 instalaţie hidranţi de incendiu; 

- 1 instalaţie ventilaţie – climatizare; 

- 1 instalaţie dezumidificatoare de aer, cu maşină frigorifică 

-  

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți 

• Vizitatorii (din localitate) şi turiştii (din afara localităţii) români şi străini; 

• Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa; 

• Consiliul Judeţean Constanţa – UAT Judeţul Constanţa; 
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• Cercetătorii, studenții și elevii care sunt prinși in programul de cercetare sau educaţional al 

CMSNC; 

• Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei;  

• Salariaţii angajaţi în faza de operare a investiţiei; 

• Firmele private care-şi vor desfăşura activitatea în incinta Delfinariului Constanţa. 

 

Beneficiari indirecți 

• Familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;  

• Primăria municipiului Constanţa – taxe, impozite; 

• Agenții economici, operatorii care își desfășoară activitatea în turism; 

• Potenţiali investitori în Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţului Constanţa cât şi a 

Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est. 
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Titlul proiectului: Extindere UAMS Agigea prin înfiinţarea unui centru de îngrijire a 

persoanelor cu afecţiuni Alzheimer 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, Agigea 

 

Solicitant: UAT Județul Constanta 

 

Proprietar: UAT Județul Constanta  

 

Buget: Valoarea totală a proiectului : 6.678.000,64 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

4.070.711,79 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 32 luni /02.04.2013 –31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului 

 

Obiectivul general  

În conformitate cu obiectivul strategic al POR şi cu obiectivele  strategice ale Polului 

Naţional de Creştere Constanţa, obiectivul general al proiectului: „Extindere Unitate de 

Asistenţă Medico-Socială Agigea prin înfiinţarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu 

afecţiuni Alzheimer” vizează creşterea calităţii vieţii şi a infrastructurii sociale din Polul 

Naţional de Creştere Constanţa şi crearea de noi locuri de muncă, prin dezvoltarea 

infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor sociale şi a dotărilor oferite de către Unitatea 

de Asistenţă Medico-Socială Agigea, instituţie publică specializată, care acordă servicii de 

îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale, persoanelor cu nevoi medico-sociale 

specifice care convieţuiesc în arealul: Polului Naţional de Creştere – Constanţa, judeţului 

Constanţa, Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.  
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Obiectivele specifice: 

 

- Extindere pavilion medical D+P+1E existent atât pe verticală – prin mansardare, cât şi 

pe orizontală, prin realizarea unui corp D+P+1E+M 

- Dotarea şi echiparea noului corp de clădire D+P+1E+M a Unităţii de Asistenţă 

Medico-Socială Agigea: 

- Extindere utilități (alimentare cu: energie electrică, apă şi canalizare).  

- Crearea de noi locuri de muncă: în faza de execuţie 65 de salariaţi (50 salariaţi – 

personal direct productiv, 6 salariaţi – personal de deservire, 9 salariaţi – personal 

TESA); în faza de operare 61 de salariaţi (51 salariaţi – personal direct productiv: 

asistenţi medicali, infirmiere, medici, personal laborator medical; 10 salariaţi – 

personal de deservire). 

- Creşterea numărului beneficiarilor de servicii socio-medicale Alzheimer în deplină 

concordanţă cu Orientările Strategice Comunitare, strategiile locale, regionale şi 

naționale în domeniu. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Prin acest proiect de investiţie în reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea 

serviciilor sociale oferite de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea se doreşte ca 

județul Constanta, parte componenta a Regiunii de dezvoltare 2 Sud-Est, să folosească 

avantajele/punctele tari oferite de existenţa acestei baze materiale specializată a sistemul 

sanitar constănţean pentru a-şi îmbunătăţi avantajele competitive atât pe plan zonal, regional 

sau naţional, într-un sector cu valoare adăugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat. 

 

Rezultate/impact proiect: 

- Asigurarea creşterii rolului social al polilor de creştere 

- Asigurarea accesului la servicii de sănătate şi  la servicii sociale de calitate, într-un 

mediu durabil. 
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- Dezvoltarea infrastructurii şi dotărilor pentru noi activităţi de integrare/reintegrare 

socială oferite de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea  

- Crearea de noi locuri de muncă în faza de execuție și de operare a proiectului 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. 

 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- 1 clădire / centrul UAMS Agigea, extinsă şi pregătită pentru noi activităţi sociale, mai 

exact - îngrijirea persoanelor cu afecţiuni Alzheimer – infrastructură pentru servicii 

sociale 

- pavilion medical D+P+1E existent atât pe verticală – prin mansardare, cât şi pe 

orizontală, prin realizarea unui corp D+P+1E+M 

- Crearea de noi locuri de muncă: în faza de execuţie 65 de salariaţi (50 salariaţi – 

personal direct productiv, 6 salariaţi – personal de deservire, 9 salariaţi – personal 

TESA); în faza de operare 61 de salariaţi (51 salariaţi – personal direct productiv: 

asistenţi medicali, infirmiere, medici, personal laborator medical; 10 salariaţi – 

personal de deservire). 

- 66 persoane vor beneficia de ajutorul centrului. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- persoane cu afecţiuni Alzheimer care vor fi diagnosticate, tratate sau internate în cadrul 

noului corp de clădire; 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea; 

- Consiliul Judeţean Constanţa; 

- Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei;  

- Salariaţii angajaţi în faza de operare a investiţiei; 

- Firmele private care vor beneficia prin acest proiect de pe urma contractelor de achiziţii. 
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Beneficiari indirecți: 

- până la 5% din populaţia de peste 60 de ani a Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţului 

Constanţa cât şi a Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est; 

- familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;  

- familiile bolnavilor de  Alzheimer; 

- factorii implicaţi în managementul serviciilor socio-medicale (spitale, CAS, medici de 

familie, studenţi la medicină); 

- Comunităţile locale din Agigea, Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţul Constanţa cât 

şi din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est; 

- Primăria comunei Agigea – taxe, impozite; 

- agenții economici, operatorii care își desfășoară activitatea în industria medicală; 

- potenţiali investitori în Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţului Constanţa cât şi a 

Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est. 
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Titlul proiectului: Centru multifuncțional educativ pentru tineret 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, orașul Constanța 

 

Solicitant: UAT Județul Constanta 

 

Proprietar: UAT Județul Constanta  

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 13.377.765,56 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

8.403.970,43 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 32 luni / 02.04.2013 –01.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 

Obiectivele proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii vieţii şi infrastructurii sociale din 

Polul National de Creștere Constanta si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea, 

modernizarea și dotarea clădirilor în care se desfășoară activități socio-culturale pentru noi 

activități de educație, integrare/reintegrare socială, recreere oferite tinerilor care conviețuiesc 

în arealul Polului Național de Creștere-Constanța, județul Constanța, Regiunii de Dezvoltare 2 

Sud-Est. 
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Obiectivele specifice: 

- reabilitarea și modernizarea și dotarea clădirilor în care se desfășoară activități socio-

culturale pentru noi activități de educație, integrare/reintegrare socială, recreere oferite 

tinerilor prin transformarea în Centrul Multifuncțional Educativ pentru tineret 

- dotarea si echiparea Centrului Multifuncțional Educativ pentru tineret 

- creșterea numărului beneficiarilor de servicii socio-culturale în deplină concordanța cu 

Orientările Strategice Comunitare, strategiile locale, regionale și naționale în domeniu 

      - crearea de noi locuri de muncă: în faza de operare 3 salariați. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Prin acest proiect de investiție în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea 

serviciilor socio-culturale oferite de către Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret se 

dorește ca județul Constanța să folosească avantajele oferite de existența acestei baze 

materiale specializată a sistemului de cultură constănțean. Aceasta inițiativă a UAT Județul 

Constanța își propune prin intermediul acestui proiect să dezvolte infrastructura și dotările 

pentru noi activități de educație, integrare/ reintegrare socială, recreere oferite tinerilor.  

 

Rezultate/impact proiect: 

- Creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă  

- Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane 

- Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antrepronoriatului 

- Îmbunătățirea condițiilor de viața ale locuitorilor și creșterea atractivității zonei, astfel 

încât să devină un loc plăcut în care să muncești, studiezi, trăiești.  

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- amenajarea unei suprafețe de 1.909m2 

- modernizarea și pregătirea unei clădiri P+E1+E2 

- locuri de muncă nou create pentru 3persoane  
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Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți 

- tinerii din Polul Național de Creștere Constanța, Județul Constanța 

-UAT Judeţul Constanţa 

- Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei  

-  Salariaţii angajaţi/ menţinuţi în faza de operare a investiţiei 

-Firmele care vor asigura furnizarea de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări. 

Beneficiari indirecți 

- cadre didactice, psihologi, pedagogi, unități educaționale (universități, grădinițe, școli, licee, 

scoli speciale, centre de plasament 

- familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;  

- familiile tinerilor care pășesc pragul centrului multifuncțional 

- comunităţile locale din Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţului Constanţa 

- potenţiali investitori, agenții economici si operatorii din Polul Naţional de Creştere 

Constanţa, judeţul Constanţa 
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Titlul proiectului: Modernizarea drumului judeţean între Ovidiu - Poarta Albă (DJ 228A) 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, Ovidiu-Poarta Alba 

 

Solicitant: UAT Județul Constanta 

 

Proprietar: UAT Județul Constanta  

 

Buget: Valoarea totală a proiectului =29.942.320,80 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

18.596.649,94 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 27 luni / 17.09.2013-16.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea drumului judeţean între Ovidiu - Poarta Albă 

(DJ 228A)” vizează creşterea calităţii vieţii şi a infrastructurii urbane, inclusiv a transportului 

urban şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor, serviciilor din Polul Naţional de Creştere 

Constanţa, prin reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi crearea de noi 

locuri de muncă, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile din arealul: Polului 

Naţional de Creştere – Constanţa, judeţului Constanţa, Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est. 

 

Obiectivele specifice: 

� reabilitarea şi modernizarea drumului județean DJ 228A Poarta Albă – Ovidiu; 

� crearea şi menţinerea de noi locuri de muncă: în faza de execuţie a lucrării, precum şi 

în faza de operare;  

� fluidizarea traficului şi reducerea cu peste 15% a timpului de călătorie între localităţile 

din arealul polului de creştere; 

� creştere cu peste 10% a numărului de persoane care utilizează mijloace de transport în 

comun. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Prin implementarea acestui proiect de regenerare fizică relevant pentru formele de 

transport practicabile in Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţul Constanţa cât şi 

Regiunea de dezvoltare 2 Sud-Est, Consiliul Judeţean Constanţa doreşte sa îmbunătăţească 

infrastructura nodală rutieră de transport constănțeană / regională, esenţială atât la nivel 

naţional cat si internațional pentru „sprijinirea oraşelor, pentru ca acestea să-şi îndeplinească 

funcţiile urbane, mai ales în cazul acelor oraşe polarizatoare, care au legături intense cu 

arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe”. 
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Rezultate/impact proiect: 

 

- Asigurarea transportului şi mobilității populaţiei prin reabilitarea şi modernizarea 

reţelei de drumuri judeţene. 

- Accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate 

- Fluidizarea traficului şi reducerea cu peste 15% a timpului de călătorie între localităţi 

- Crearea de noi locuri de munca în faza de execuție si de operare a proiectului 

- Îmbunătățirea condițiilor de viața ale locuitorilor.  

 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

 

- 1 drum judeţean reabilitat/modernizat - 14.495 km 

- Fluidizarea cu 15% a traficului 

- creșterea cu 10% a numărului de persoane care utilizează mijlocul de transport în 

comun 

- locuri de muncă nou create pentru 55 de persoane in faza de executie si pentru 8 

persoane in faza de operare  

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

 

- Participanţii la trafic (vizitatori, transportatori etc.) în spaţiul administrativo-geografic 

reprezentat de Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţul Constanţa, cât şi în Regiunea de 

dezvoltare 2 Sud-Est;  

- Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) – UAT Judeţul Constanţa; 

- Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP); 

- Locuitorii arealului Polului de Creştere Constanţa şi în special al spaţiului administrativo-

geografic Poarta Albă – Ovidiu; 
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- Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei;  

- Salariaţii angajaţi în faza de operare a investiţiei; 

- Operatorii economici care vor fi selectaţi conform legii să asigure execuţia de lucrări, 

prestarea de servicii sau livrarea de bunuri/produse. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;  

- Potenţiali investitori în arealul Polului Naţional de Creştere Constanţa, judeţului Constanţa, 

cât şi Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est; 

- Comunităţile locale din Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţul Constanţa, cât şi din 

Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est. 
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Titlul proiectului: Extindere Complex Terapeutic Centrul Albatros 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, municipiul 

Constanța. 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța 

 

Buget: Valoarea totală de 6.117.795,95 lei 

 

Sursa de finanţare: POR 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii 

sociale”, DMI 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii 

educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională 

continuă” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului:  

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de educație, prin 

Extinderea Centrului Albatros, care să permită abordarea complexă a elevului cu dizabilități 

pentru stimularea maximă a potențialului acestuia și obținerea unui grad cât mai ridicat de 

autonomie personală și integrare pe piața muncii, contribuind astfel la asigurarea unui proces 

educațional la standarde europene. 

 

Obiective specifice: 

- Extinderea unor spații care să conducă la îmbunătățirea activității instructiv-educativ 

și terapeutic-recuperatorii; 

- Modernizarea spațiilor corespunzător cu cerințele Uniunii Europene, 

- Amenajarea spațiilor în vederea asigurării unui climat adecvat în procesul de 

recuperare a elevilor cu cerințe speciale; 

- Dezvoltarea rețelei școlare a învățământului profesional și tehnic; 

- Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii. 

 

Descrierea proiectului: 

 

Prin realizarea acestui proiect, elevii cu nevoi speciale care învaţă la Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă Albatros din Constanţa beneficiază de spaţii noi unde îşi pot 

desfăşura activităţi de recuperare.  

În cadrul proiectului, centrul școlar a fost prevăzut cu o sală dedicată terapiei prin artă, 

o sală de cultură civică medicală, una de logopedie, una de stimulare senzorială, o sală de 

sport şi una de masaj.  

 

Rezultate proiect: 

- Constituirea unor spatii care să conducă la îmbunătățirea activității instructiv-

educative și terapeutic-recuperator; 

- Dotarea cu material didactic adecvat; 
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- Diagnosticarea periodica a elevilor care va permite accesul acestora în clase de nivel 

potrivit posibilităților, elaborarea de planuri personalizate și stabilirea echipelor de 

lucru în vederea unui climat adecvat pentru obținerea unor rezultate pozitive 

procesului de recuperare și integrare socio-profesională; 

- Întărirea capacității organizaționale pentru a furniza servicii complexe integrate de 

calitate pentru problemele identificate și pentru a asigura viabilitatea școlii; 

- Dezvoltarea rețelei de servicii specializate pentru copii cu cerinţe educative speciale; 

- Crearea la nivelul școlii a unor structuri, mecanisme și materiale informative care pot 

facilita proiectarea, implementarea și evaluarea activităților instructiv-educative și 

terapeutic recuperatorii; 

- Obținerea unor rezultate mai bune în procesul de recuperare a elevilor cu cerinţe 

educative speciale prin colaborarea tuturor factorilor educaționali din școală 

- Sporirea accesului pe piața muncii datorită îmbunătățirii infrastructurii, având ca efect 

direct creșterea numărului de elevi; 

- Asigurarea calității, echității și eficienței la toate nivelurile și procesele educaționale. 

 

Indicatori proiect:  

- Extindere clădire Centrul Albatros cu 3.390 m2; 

- Locuri de muncă nou create: 35 ; 

- Creșterea numărului de elevi de la 145 la 450; 

- Creșterea gradului de confort pentru personalul angajat de la 40% la 90%; 

- Creșterea gradului terapeutic recuperator de la 50% la 80%; 

- Creșterea calității procesului instructiv-educativ cu regim special de la 60% la 90%; 

- Recuperarea psiho-motorie și intelectuală a tinerilor instituționalizați de la 5% la 10%; 

- Reducerea asistenței la domiciliu de la 20% la 10%. 
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Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- 145 copii cu cerințe educative speciale; 

- 24 copii de etnie rromă; 

- 50 copii provenind din județul Constanta; 

- 7 copii provenind din alte județe. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Familiile copiilor cu cerințe speciale; 

- Personalul educativ, administrativ și tehnic al unității de învățământ. 
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Titlul proiectului: Extindere Școala Specială nr. 2 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est, județul Constanța, municipiul 

Constanța 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța 

 

Buget: Valoarea totală de 916.195,45 lei 

 

Sursa de finanţare: POR 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii 

sociale”, DMI 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii 

educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională 

continuă” 

 

Plan/poza zona de referință: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de educație, prin 

Extinderea Școlii Speciale nr. 2 care să permită abordarea complexă a elevului cu dizabilități 

pentru stimularea maximă a potențialului acestuia și obținerea unui grad cat mai ridicat de 

autonomie personală, contribuind astfel la asigurarea unui proces educațional la standarde 

europene. 

 

Obiective specifice  

• Extinderea unor spații care sa conducă la îmbunătățirea activității instructiv-educativ și 

terapeutic-recuperatorii; 

• Modernizarea spațiilor corespunzător cu cerințele Uniunii Europene; 

• Amenajarea spațiilor în vederea asigurării unui climat adecvat în procesul de 

recuperare a elevilor cu cerințe speciale. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Prin implementarea sa, proiectul Extindere Școala Specială nr. 2 va contribui la 

creșterea calității infrastructurii serviciilor sociale și de educație furnizate în cadrul regiunii de 

dezvoltare Sud-Est. 
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Extinderea clădirii se va face astfel încât să se poată desfăşura activităţi de recuperare 

în spaţiile nou create pentru elevii cu cerinţe educative speciale. Acestea se vor realiza prin 

înfiinţarea unor spaţii terapeutice (ludotecă, cameră de stimulare senzorială, sală de 

calculatoare) care să permită abordarea complexă a elevului cu dizabilităţi în scopul stimulării 

maxime a potenţialului acestuia şi obţinerii unui grad cât mai ridicat de autonomie personală. 

 

Rezultate proiect: 

 

- Constituirea unor spații care să conducă la îmbunătățirea activității instructiv-

educative și terapeutic-recuperator; 

- Dotarea cu material didactic adecvat; 

- Diagnosticarea periodică a elevilor, care va permite accesul acestora în clase de nivel 

potrivit posibilităților, elaborarea de planuri personalizate și stabilirea echipelor de 

lucru în vederea asigurării unui climat adecvat pentru obținerea unor rezultate pozitive 

procesului de recuperare și integrare socio-profesională; 

- Întărirea capacității organizaționale pentru a furniza servicii complexe integrate de 

calitate pentru problemele identificate și pentru a asigura viabilitatea școlii; 

- Dezvoltarea rețelei de servicii specializate pentru copii cu cerințe educative speciale 

- Crearea la nivelul școlii a unor structuri, mecanisme și materiale informative care pot 

facilita proiectarea, implementarea și evaluarea activităților instructiv-educative și 

terapeutic-recuperatorii; 

- Obținerea unor rezultate mai bune în procesul de recuperare a elevilor cu cerințe 

educative speciale prin colaborarea tuturor factorilor educaționali din școala; 

- Asigurarea calității, echității si eficienței la toate nivelurile și procesele educaționale. 

 

Indicatori proiect: 

 

- Extindere clădire Școală specială nr. 2 cu 284 m2; 

- Realizarea de facilități pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces) cu o 

suprafață de 14,06 m2; 
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- 4 locuri de muncă permanente nou create; 

- Creșterea gradului de confort pentru personalul angajat de la 40% la 90%; 

- Creșterea gradului terapeutic recuperator de la 50% la 80%; 

- Creșterea calității procesului instructiv-educativ cu regim special de la 60% la 90%; 

- Creșterea gradului de confort pentru elevi de la 40% la 90%; 

- Recuperarea psiho-motorie și intelectuală a tinerilor instituționalizați de la 5% la 10%; 

- Reducerea asistenței la domiciliu de la 20% la 10%. 

 

Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți: 

- 183 de copii cu cerințe educative speciale. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Familiile copiilor cu cerințe speciale; 

- Personalul educativ, administrativ și tehnic al unității de învățământ; 

- Societatea per ansamblu. 
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Titlul proiectului: Reabilitarea și dotarea Centrului de Plasament „Traian“ 

 

Localizarea proiectului: Regiunea  de dezvoltare 2 Sud-Est, județul Constanța, municipiul 

Constanța 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța  

 

Buget: Valoarea totală de 3.634.110,50 lei  

 

Sursa de finanţare: POR 2007-2013 Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

DMI 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale”  

 

Perioada de implementare: 22 luni / 28.02.2011 – 28.12.2012 

 

Plan/poza zona de referință:  

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 

serviciilor sociale furnizate la nivelul judeţului Constanţa în sistem rezidenţial prin ridicarea 

acestor servicii la standarde europene asigurând accesul egal al cetăţenilor la astfel de servicii 

sociale. 

 

Obiectivul specific al proiectului vizează dezvoltarea infrastructurii sociale prin 

reabilitarea şi dotarea Centrului de Plasament Traian, centru rezidenţial ce asigură servicii de 

cazare de lungă durată, realizându-se astfel un cadru adecvat de găzduire şi îngrijire a 

persoanelor aflate în dificultate. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Obiectivul general al proiectului mai sus menționat contribuie la realizarea 

obiectivelor specifice ale axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” și implicit a 

Domeniul major de intervenţie 3.2- “Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale. Îmbunătăţirea calității infrastructurii serviciilor sociale 

furnizate la nivelul județului Constanța în sistem rezidențial, prin ridicarea acestor servicii la 

standarde europene, asigurând acces egal cetățenilor la astfel de servicii sociale, obiectiv 

general al proiectului, se adresează demersurilor POR și anume „investiții în centrele 

rezidențiale care asigură servicii de cazare de lungă durată, asigurându-se astfel un cadru 

adecvat de găzduire și îngrijire a persoanelor aflate în dificultate”. 

 

Rezultate proiect: 

 

- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului de Plasament Traian va permite 

încadrarea centrului în standarde europene specifice centrelor de plasament pentru a 

putea funcţiona ca o unitate independentă şi asigurarea beneficiarilor săi condiţiilor 

necesare îngrijirii, a recuperării psiho-motorie şi a integrării lor sociale; 
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- Consolidarea, extinderea pe verticală prin mansardare, reparaţii capitale a construcţiei, 

recompartimentarea şi reorganizarea spaţiilor centrului de plasament; 

- Realizarea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi; 

- Dotarea cabinetelor de terapie (psihologie, kinetoterapie, logopedie) cu aparatură şi 

echipamente moderne, la standarde europene; 

- Echiparea  sălilor de activităţi şi a atelierelor lucrative cu mobilier şi dotări specifice. 

 

Indicatori proiect: 

 

- Clădire reabilitată structural şi funcţional cu o suprafață de 970 m2; 

- Mărirea numărului de spaţii prin modernizarea, recompartimentarea şi mansardarea 

construcţiei: 9 dormitoare suplimentare, 21 băi suplimentare, 3 săli nou create pentru 

activităţi lucrative / ateliere de lucru – terapie ocupaţională, 1 club nou creat pentru 

activităţi recreative, 2 module noi de bucătărie – pentru dezvoltare abilităţi îngrijire 

personală, crearea a 5 cabinete – logopedie, kinetoterapie, ergoterapie, cabinet de 

consiliere psihologică; 

- Realizarea a 2 spaţii pentru consiliere şi întâlniri cu familiile beneficiarilor; 

- Realizare a 3 rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi şi lift; 

- Dotarea cu aparatură şi echipamente a 3 cabinete de terapie (ergoterapie, kinetoterapie, 

logopedie) 

- Dotarea cu mobilier şi dotări specifice a 2 cabinete de psihologie şi asistenţă socială; 

- Echiparea cu mobilier şi dotări specifice a 3 săli de activităţi şi ateliere de lucru; 

- Creşterea condiţiilor pentru dezvoltarea abilităţilor personale şi deprinderea unor 

meserii lucrative în sprijinul reinserţiei sociale de la 10% la 100%; 

- Creşterea gradului de confort pentru beneficiari de la 10% la 100%; 

- Creşterea eficienţei profesionale în domeniul social de la 30% la 100%; 

- Creşterea eficienţei energetice a imobilului  reabilitat şi modernizat de la 10%             

la 100%; 
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- Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite în cadrul centrului social rezidenţial 

modernizat, dezvoltat, echipat de la 30% la 100%. 

 

Grup țintă:  

 

Beneficiarii direcţi: 

- copii şi tinerii cu vârste cuprinse între 7 şi 26 de ani ce locuiesc în cadrul Centrului de 

Plasament Traian şi prezintă nevoi speciale individuale, de la cerinţe educative 

speciale până la dizabilităţi moderate spre grave. 

 

Beneficiarii indirecţi: 

- familiile copiilor ce vor primi informaţii, consiliere din partea specialiştilor Centrului 

de Plasament Traian, vor fi îndrumaţi şi sprijiniţi pentru găsirea de soluţii optime 

incluziunii sociale şi inserţiei profesionale a beneficiarilor direcţi;  

- personalul administrativ şi tehnic al centrului ce vor beneficia de condiţii optime de 

muncă şi vor putea furniza la nivel calitativ servicii de îngrijire, medicale, psihologice, 

educaţie non-formală. 
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Titlul proiectului: HIPERB - Muzeu al secolului XXI pentru turiștii din Constanța 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, municipiul 

Constanța 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța 

 

Buget: Valoarea totală de 10.991.048,61 lei 

 

Sursa de finanţare: POR 2007-2013, Axa 5: „Dezvoltarea durabila şi promovarea 

turismului”, DMI 5.1. „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si 

crearea / modernizarea infrastructurilor conexe” 

 

Perioada de implementare: 13 luni/ 25.03.2010 - 25.04.2012 

 

Plan/poza zona de referință: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea turismului în deplină 

concordanță cu Orientările Strategice Comunitare, întrucât implementarea acestei axe 

prioritare contribuie la îmbunătățirea gradului de atractivitate a regiunilor și la crearea de noi 

locuri de muncă.  

 

Obiective specifice: 

- Realizarea lucrărilor de consolidare ale clădirii Muzeului de Istorie Națională și 

Arhitectură Constanța; 

- Readucerea acestei clădiri în poziția de emblemă a orașului Constanța și punerea în 

valoare a statuii lui Ovidiu; 

- Crearea unei certitudini pentru cetățenii municipiului privind continuarea existenței 

acestei embleme a orașului și crearea condițiilor pentru reabilitarea interioară și 

modernizarea sălilor de expoziție, prin punerea în valoare a unor noi exponate care nu 

sunt accesibile din varii motive, turiștilor și locuitorilor Constanței; 

- Repunerea în valoare a zonei peninsulare a municipiului Constanța. 

 

Descrierea proiectului: 

 

Necesitatea și oportunitatea acestui proiect a fost determinată de starea tehnică actuală 

a clădirii, iar autoritățile locale, cunoscând bine situația acestei instituții importante pentru 

municipiul Constanța, au reușit să identifice și să atragă o sursă de finanțare care să contribuie 

la realizarea lucrărilor necesare pentru consolidarea și modernizarea clădirii Muzeului de 

Istorie Națională și Arheologie din Constanța. 

În conformitate cu rezultatele Expertizei Tehnice, clădirea  a fost încadrată în clasa de 

risc seismic „Rs I” corespunzător „construcţiilor cu risc ridicat de prăbuşire la cutremure de 

pământ, având intensităţi corespunzătoare zonelor seismice de calcul” şi, consecinţă, a 

rezultat necesară consolidarea clădirii. 
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Soluţiile de consolidare prevăd introducerea de pereţi structurali de beton armat pe 

toată înălţimea clădirii, până la fundaţii (cca. 35 m înălţime). Introducerea de pereţi structurali 

de beton armat a implicat realizarea de fundaţii noi pentru aceştia şi realizarea de legături 

eficiente cu planşeele ale clădirii. 

Pe lângă consolidarea pe direcţie verticală, a fost necesară şi realizarea unui planşeu 

general de beton armat peste mansardă,  aceasta fiind serios avariată în timpul cutremurului de 

de la 4 martie 1977. 

 

Rezultate proiect: 

- Crearea de noi locuri de munca atât pentru personalul administrativ, cât mai ales 

pentru personalul de cercetare, având în vedere colecția impresionantă de obiecte din perioada 

elenistică; 

- Readucerea acestei clădiri în poziția de emblema a municipiului Constanța; 

- Punerea în valoare a Pieței Ovidiu. 

 

Indicatori proiect: 

 

- Consolidarea Clădirii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța 

S+P+MP+2E+M pe o suprafață de 7.060 m2; 

- Creșterea numărului de turiști cu un procent de 15%; 

- Crearea a 14 locuri de muncă nou create; 

- Creșterea gradului de siguranță pentru personalul angajat și grupurile de turiști de la 

20% la 100%; 

- Creșterea gradului de siguranță a trecătorilor în preajma muzeului de la 10% la 100%; 

- Creșterea siguranței în deplasarea mijloacelor auto din imediata vecinătate a muzeului 

de la 10% la 100%; 

- Creșterea încrederii turiștilor în vizitarea muzeului și deschiderea unor noi puncte de 

vizitare închise din cauza riscului la prăbușirea scărilor de acces de la 10% la 100%. 
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Grup țintă:  

 

Beneficiarii direcți: 

- Peste 300.000 de locuitori ai municipiului Constanta, precum și cei peste 1.000.000 de 

turiști care vizitează litoralul românesc; 

- Personalul administrativ și de cercetare. 

 

Beneficiarii indirecți: 

- Inițiatorul proiectului; 

- Autoritățile publice locale; 

- Agenții economici din zonă. 
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Titlul proiectului: Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea 

Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa – Policlinica 2 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, municipiul 

Constanța 

 

Solicitant : UAT Județul Constanța 

 

Buget: Valoarea totală de 21.570.396,18 lei 

 

Sursa de finanţare: POR 2007-2013, Axa 3: „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, DMI 3.1. 

„Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” 

 

Perioada de implementare: 47 luni / 13.08.2011-12.07.2015 

 

Plan/poza zona de referință:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

 Obiectivul general: Creşterea calităţii serviciilor medicale, modernizarea şi eficientizarea 

acestora în Judeţul Constanţa, prin modernizarea şi dotarea cu aparatură medicală de ultimă 

generaţie a ambulatoriului numărul 2 al Spitalului Clinic Județean Constanţa.  

Atingerea obiectivului general se va realiza prin urmărirea următoarelor obiective 

specifice: 

- reabilitarea şi modernizarea infrastructurii – reparaţii capitale la clădire şi instalaţii 

- dotarea cabinetelor medicale cu aparatură şi echipamente moderne, la standarde 

europene 

- echiparea ambulatoriului cu mobilier şi alte dotări 

- protecţia mediului şi gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Timp de patru ani a fost reabilitată şi modernizată infrastructura prin reparaţii la clădiri 

şi instalaţii, au fost dotate cabinetele medicale cu aparatură şi echipamente moderne la 

standarde europene, iar ambulatoriul a fost echipat cu mobilier. În momentul finalizării părții 

de construcții au fost dotate cabinetele medicale cu aparate pentru radiologie, laborator, 

planning familial si sală de gimnastică. Atât sălile de așteptare, cât și cabinetele medicale 

dispun acum de mobilier nou care va permite pacienților să nu aștepte în picioare și medicilor 

să-și desfășoare activitatea corespunzător. 

În urma cu câțiva ani, Policlinica 2 din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Constanța se afla într-o stare deplorabilă, pereții stăteau să cadă, iar în interior se vedeau cu 

ochiul liber semnele trecerii timpului. Reabilitarea va aduce un plus și medicilor din cadrul 

Unității de Primiri Urgențe, care vor fi degrevați de o parte din pacienți. 
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Rezultate proiect:  

 

- Clădire reabilitată în urma reparaţiilor capitale. 

- Proiectul contribuie la creşterea calităţii serviciilor medicale în judeţul Constanţa, prin 

modernizarea şi dotarea cu aparatură medicală de ultimă generaţie a ambulatoriului 

numărul 2 al Spitalului Clinic Judeţean Constanţa. 

 

Indicatori proiect: 

 

- Reabilitarea unei clădiri aflate în domeniul public; 

- Recompartimentare și reorganizare spațiului de la 7 cabinete la 11 cabinete, 4 spații 

anexe, 6 spații administrative, hol de așteptare, 1 laborator de analize medicale, 1 fișier 

recepție; 

- Realizare 1 lift exterior modern; 

- Creșterea la 66,29% a procentului de accesibilitate în caz de avarie a instalatiilor de 

apă calda și agent termic; 

- Refacerea instalațiilor termice și electrice 

- Instalarea unui generator și sistem de pornire / oprire electrică automată – soluție 

alternativă în caz de avarie; 

- Creșterea numărului de pacienți consultați/ tratați în ambulatoriu de la 80.000 

pacienți/ an la 120.000 pacienți/ an; 

- Creșterea eficienței termice a clădirii de la 65% la 90%; 

- Creșterea gradului de confort a pacienților de la 10 la 60%. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiarii direcți: 

- pacienţi trataţi în ambulatoriu din judeţul Constantă, care beneficiază direct de servicii 

medicale plătite din asigurările sociale de sănătate; 

- personalul medical. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

Beneficiarii indirecți: 

- inițiatorul proiectului; 

- autoritățile publice locale; 

- agenții economici din zonă. 
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Titlul proiectului: Extindere Complex de integrare prin terapii specifice                                

pentru copiii cu cerinţe speciale în cadru Școlii Speciale nr.1 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, municipiul 

Constanța 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța  

 

Buget: Valoarea totală de 1.118.019,87 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – 

„Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și    

echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru 

formare profesională continuă” 

 

Perioada de implementare: 22 luni/ 28.08.2009 -28.05.2011            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință:  
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de educație, prin 

extinderea Complexului de integrare prin terapii specifice pentru copiii cu cerințe speciale în 

cadrul Școlii Speciale nr.1 din Constanța, care sa permită abordarea complexă a elevului cu 

dizabilități pentru stimularea maxima a potențialului acestuia și obținerea unui grad cât mai 

ridicat de autonomie personală, contribuind astfel la asigurarea unui proces educațional la 

standarde europene. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:       

- Extinderea unor spații care să conducă la îmbunătățirea activității instructiv-educative 

și terapeutic-recuperatorii; 

- Modernizarea spațiilor corespunzător cu cerințele Uniunii Europene 

- Amenajarea și dotarea spațiilor în vederea asigurării unui climat adecvat în procesul 

de recuperare a elevilor cu cerințe speciale. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Extinderea şi modernizarea complexului terapeutic prin crearea unor spaţii 

suplimentare şi dotarea acestora cu materiale didactice adecvate care va conduce la creşterea 

calităţii procesului instructiv-educativ şi terapeutic în vederea dezvoltării personalităţii 

copiilor cu dizabilităţi, precum şi recuperarea capacităţilor de muncă, în vederea asigurării 

unei autonomii cât mai apropiate de normal, scurtându-se astfel durata incapacităţii de muncă. 

Prin implementarea acestui proiect creşte capacitatea unităţii de învățământ de la 255 

la 310 elevi. Potrivit proiectului, clădirea s-a extins cu un complex de spaţii terapeutice în care 

să se desfăşoare activitățile recuperative vizate elevilor cu cerinţe educative speciale. Este 

vorba de un corp nou (Parter + 1 etaj) de extindere al corpului existent B, separat de structura 

iniţială. Noul corp este organizat funcţional astfel: parter - terasă acces, vestibul, hol 

distribuţie, grup sanitar, vestiare, sală sport, sală kinetoterapie; etaj 1 - hol distribuţie, cameră 

resurse, sală calculatoare, ludotecă, anexă ludotecă. Aceste spaţii nou construite au fost dotate 
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cu mobilier specific, materiale didactice şi de specialitate, precum şi cu softuri educaţionale şi 

echipamente IT. În urma implementării acestui proiect se aşteaptă îmbunătăţirea activităţii 

instructiv-educative şi terapeutic-recuperator, dotarea cu material didactic adecvat, 

diagnosticarea periodică a elevilor, care va permite accesul acestora în clase de nivel potrivit 

posibilităţilor, elaborarea de planuri personalizate şi stabilirea echipelor de lucru în vederea 

asigurării unui climat adecvat pentru obţinerea unor rezultate pozitive procesului de 

recuperare şi integrare socio-profesională. 

 

Rezultate proiect: 

 

- Extinderea clădirii Şcolii Speciale nr.1 ; 

- Asigurarea unui climat adecvat pentru obţinerea unor rezultate pozitive procesului de 

recuperare şi integrare socio-profesională. 

 

Indicatori: 

- Extinderea clădirii Școlii speciale nr. 1 cu 342 m2; 

- 5 locuri de muncă nou create; 

- Creşterea capacității unităţii de învățământ de la 255 la 310 elevi; 

- Creșterea gradului de confort pentru personalul angajat de la 40%  la 90%; 

- Creșterea gradului terapeutic recuperator de la 50% la 80%; 

- Creșterea calității procesului instructiv-educativ cu regim special de la 60% la 90%; 

- Creșterea gradului de recuperare psiho-motorie și intelectuală a tinerilor 

instituționalizați de la 5% la 10%; 

- Reducerea gradului de asistență la domiciliu de la 20% la 10%. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- 271 de copii cu cerinţe educative speciale, având patologii diferite (sindrom autist, 

sindrom Longdon –Down, deficienţă de intelect sever, medie şi moderată, HIV) cu 
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vârste cuprinse între 7-20 de ani, din care 16 copii cu vârste cuprinse între 6-9 ani, 

fiind înscrişi în cele 2 grupe de grădiniţă specială din cadrul Şcolii Speciale nr.1; 

- Personalul educativ, administrativ şi tehnic al unităţii de învăţământ. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Familiile copiilor cu cerinţe speciale; 

- Inițiatorul proiectului; 

- Autoritățile publice locale. 
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Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuro-psihiatrică Techirghiol – Corpul A 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, orașul 

Techirghiol 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța 

 

Buget: Valoarea totală de 3.108.637,53 lei  

 

Sursa de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii 

sociale, DMI 3.2 „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 

 

Perioada de implementare: 18 luni / 30.12.2010 – 29.06.2012 

 

Plan/poza zona de referință 

  

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității serviciilor sociale 

furnizate la nivelul județului Constanța în sistem rezidențial prin ridicarea acestora la 

standarde europene, asigurând acces egal persoanelor cu dizabilități la astfel de servicii 

sociale. 

Obiectivul specific al acestui proiect vizează dezvoltarea infrastructurii sociale prin 

reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică 

Techirghiol – Corpul A, centru rezidențial ce asigură servicii de recuperare și reabilitare, 

realizându-se un cadru  adecvat de găzduire și îngrijire a persoanelor adulte cu handicap. 

 

Descrierea proiectului: 

 

 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului de recuperare şi reabilitare 

Neuropsihiatrică Techirghiol – Corpul A” prin Programul Operaţional Regional 2007-213 va 

conduce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale, la funcţionarea centrului de recuperare ca 

unitate independentă de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilităţi psihice şi 

locomotorii, precum şi la creşterea calităţii vieţii acestora. 

 

Rezultate: 

 

- Reabilitarea din punct de vedere structural şi funcţional a clădirii Corpului A 

din cadrul  Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol 

- Realizarea unui centru modernizat pentru îngrijirea şi asistenţa persoanelor cu 

dizabilităţi psihice şi asociate din judeţul Constanţa; 

- Crearea de noi spaţii pentru cabinetele de kinetoterapie şi ergoterapie, săli de 

activităţi; 

- Asigurarea condiţiilor de sănătate şi igienă corespunzătoare; 

- Realizarea de spaţii igienico-sanitare aferente spaţiilor de cazare; 

- Realizarea de spaţii pentru consiliere, tratament, săli de mese şi activităţi; 
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- Amenajarea unei platforme liftate şi a unui lift pentru persoanele cu handicap 

locomotor; 

- Realizarea de amenajări peisagistice; 

- Realizarea de spaţii pentru colectarea selectivă a deşeurilor 

 

Indicatori proiect: 

 

- 1 centru social reabilitat, modernizat, echipat; 

- Reabilitarea și dotarea a 4 cabinete (ergoterapie, kinetoterapie, psihologie, medic); 

- Creșterea suprafeței dedicate unei persoane de la 3,47 m2 la 6 m2; 

- 17 locuri de muncă nou create; 

- Creșterea gradului de acces la serviciile sociale oferite în centrele sociale reabilitate/ 

modernizate /echipate la nivelul judeţului Constanţa de la 20% la 53%. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cei 20 de adulţi cu dizabilităţi neuropsihice şi 

locomotorie, asistaţi ai Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – 

Corpul A. 

 

Beneficiarii indirecţi sunt reprezentaţi de aproximativ 40 de părinţi sau aparţinători ai 

adulţilor cu dizabilităţi neuropsihice şi locomotorie. 
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Titlul proiectului: Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea și Echiparea 

Ambulatoriului de Specialitate T.B.C. din Cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie 

Constanța 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, municipiul 

Constanța; 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța 

 

Buget: Valoarea totală de 11.953.930,72 lei  

 

Sursa de finanţare: POR 2007-2013, Axa 3: „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, DMI 

3.1. „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor de 

sănătate” 

 

Perioada de implementare: 24 luni/06.08.2009 - 06.08.2011 

 

Plan/poza zona de referință: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea, creşterea calităţii şi 

eficientizarea serviciilor medicale în ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Clinic 

de Pneumoftiziologie Constanţa. 

 

Obiective specifice: 

- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii - reparaţii la clădiri şi instalaţii; 

- Dotarea cabinetelor medicale cu aparatură şi echipamente moderne, la standarde 

europene; 

- Echiparea ambulatoriului cu mobilier şi alte dotări; 

- Implementarea unui sistem informatic de evidenţă şi control al activităţilor din 

ambulatoriu; 

- Protecţia mediului şi gestionarea corespunzătoare a deşeurilor; 

- Evaluarea și diseminarea rezultatelor. 

 

Descrierea proiectului: 

 

Proiectul vizează reabilitarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de 

Pneumoftiziologie Constanţa, în care se vor executa o serie de investiţii, atât în infrastructură, 

cât şi în echipamente, aparatură şi dotări, astfel încât la finalizarea investiţiei, aceasta să se 

ridice la standarde europene, contribuind la creşterea calităţii serviciilor medicale. 

Prin implementarea sa, proiectul "Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie 

Constanţa" contribuie la implementarea strategiei naţionale în domeniul sănătăţii, pentru 

eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor. 

Ambulatoriul din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa este singura 

unitate medicală care funcţionează ca şi ambulatoriu de specialitate T.B.C din judeţul 

Constanţa. 
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Având în vedere că aceasta unitate medicala are un rol major în programul naţional de 

combatere a tuberculozei, activităţile proiectului fac ca investiţia propusă să îmbunătăţească 

calitatea serviciilor medicale la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de 

sănătate asupra populaţiei. 

 

Rezultate proiect: 

 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului de specialitate T.B.C. din cadrul 

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa va conduce la asigurarea serviciilor 

medicale de specialitate la standarde europene locuitorilor judeţului Constanţa, la creşterea 

numărului de pacienţi consultaţi/trataţi în ambulatoriu, la creşterea eficienţei termice a 

clădirii, la reducerea cu 10% a cheltuielilor cu întreţinerea clădirilor, la creşterea valorii şi a 

duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe - clădiri şi dotări. 

 

Indicatori proiect: 

 

- 445 m2 de clădire reabilitată; 

- Creșterea numărului de pacienți consultați/tratați în ambulatoriu; 

- Creșterea eficienței termice a clădirii la 100%; 

- Reducerea cu 10% a cheltuielilor cu întreținerea clădirii. 

 

Grup țintă: 

 

 Beneficiarii direcți: 

- grupul de pacienţi trataţi în ambulatoriu şi anume copii, tineri şi adulţi (salariaţi, 

şomeri, pensionari, categorii sociale defavorizate) din judeţul Constanţa, care 

beneficiază direct de servicii medicale plătite de asigurările sociale de sănătate; 

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa împreună cu ambulatoriul său, 

conform statutului pe care îl are, asigură servicii medicale pentru locuitorii judeţului 

Constanţa. 
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Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:  

- cadrele medicale ale ambulatoriului care vor putea oferi servicii medicale de înaltă 

calitate (medici,asistenţi medicali, personal administrativ) şi pe de altă parte întreaga 

populaţie a judeţului Constanţa, persoane care pot fi membrii ai familiilor 

beneficiarilor direcţi sau pot deveni la rândul lor beneficiari direcţi, atunci când 

situaţia o impune. 

- persoanele care locuiesc fără forme legale în județul Constanţa, atât în mediul urban 

cât şi în mediul rural – muncitori zilieri şi familiile acestora, persoane fără locuinţă, 

lipsite de venituri şi condiţii minime de igienă, în rândul cărora riscul de îmbolnăvire 

este crescut. 
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Titlul proiectului: Dezvoltarea Centrului de primire a copilului în regim de urgență prin 

extinderea cu un modul destinat primirii în regim de urgență a mamei și copilului  

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanta, municipiul 

Constanța 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța  

 

Buget: Valoarea totală de 2.795.024,06 lei  

 

Sursa de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale”, DMI 3.2 „Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale„ 

 

Perioada de implementare: 15 luni / decembrie 2009 – mai 2011 

 

Plan/poza zona de referință: 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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 Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea Centrului de Primire a Copilului în Regim 

de Urgenţă prin extinderea cu un modul destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi 

copilului, aflat în oraşul Constanţa, str. Aluniş. Nr. 4 

 

Obiectivul specific vizează extinderea clădirii existente cu un modul destinat mamei şi 

copilului aflaţi in situaţie de risc. 

 

Descrierea proiectului: 

 

Tranziția prin care a trecut și încă mai trece societatea româneasca, a avut efecte dintre 

cele mai diverse, generând probleme atât din punct de vedere economic, cât și din punct de 

vedere social. Aceste probleme au fost resimțite la nivelul întregii țări, neocolind nici zona de 

sud-est în general și județul Constanța în special. 

Oamenii au început să se confrunte cu probleme dintre cele mai diverse, începând cu 

nivelul de trai minim și continuând cu marginalizarea acestora din punct de vedere social, 

cultural, etc.  

O mare parte dintre aceștia au ajuns șomeri în urma disponibilizărilor masive care s-au 

făcut în ultimul timp de către întreprinderile de stat din România și - mai ales în mediul rural 

– cu greu își mai găsesc un loc de muncă stabil și bine plătit. Toate aceste probleme nu au 

făcut decât să mărească numărul de persoane care duc o viață plină de neajunsuri și care se 

află într-o situație dificilă din punct de vedere familial, medical, social, etc. 

Astfel, la nivelul județului s-au identificat în ultimul timp mai multe categorii de 

persoane vulnerabile, printre care un loc foarte important îl ocupă femeile și copiii aflati în 

situații de risc. 

Acest grup vulnerabil are nevoie de sprijin pentru a-și putea ameliora situația și pentru 

a se putea integra/reintegra mai ușor în societate. 
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Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a luat la 

cunoștință aceste probleme și a încercat să amelioreze/rezolve problema prin intermediul 

serviciilor și unităților din subordine.  

Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenta din Constanta a fost înființat în 

anul 1970, având drept scop ocrotirea unor categorii de minori. Misiunea Centrului de Primire 

a Copilului în Regim de Urgență este aceea de a oferi posibilitatea copiilor aflați în dificultate 

de a-și recăpăta încrederea în sine, însușirea nevoilor de bază astfel încât să fie posibilă 

integrarea lor în societate. Copiii care tranzitează acest centru au nevoie disperata de afecțiune 

și considerație (sunt lucruri de care au fost privați în familie) și în același timp sunt protejați 

împotriva oricărei forme de abuz.  

  Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenta este un serviciu specializat de 

asistenta sociala, component funcțional al D.G.A.S.P.C. Constanța, având drept scop, 

asigurarea unei intervenții eficiente în beneficiul copilului, pentru a promova respectarea 

drepturilor copilului, printre care amintim: dreptul la protecție împotriva oricărei forme de 

violenta, de abandon sau neglijenta, de maltratare sau exploatare; dreptul de a fi protejat in 

caz de necesitate prin plasament intr-o instituție adecvata atunci când copilul este privat de 

mediul sau familial.  

Oferind sprijin numai copilului, apare pericolul unei rupturi intre mama si copil. 

D.G.A.S.P.C. Constanța, încearcă sa evite aceasta problema, prin oferirea de consiliere 

mamelor ai căror copii se afla în centru. Nu întotdeauna această metodă asigură și succesul 

scontat. Multe dintre mame doresc să beneficieze de servicii sociale specializate împreună cu 

copiii lor intr-un centru specializat, pentru a nu mai fi separați. 

Pentru a preîntâmpina instituționalizarea copiilor, separarea lor de către mame, dar și 

pentru sprijinirea mamelor aflate într-o situație de criza, a fost necesară extinderea Centrului 

de Primire in Regim de Urgenta printr-un modul specializat in oferirea de servicii specializate 

în regim de urgență, temporar, atât mamelor, cât si copiilor. 

 

 

 

 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

Rezultate proiect: 

 

- Construirea unui modul destinat mamei şi copilului aflaţi în situaţie de risc. 

- Oferirea de servicii sociale în regim de urgenţă pentru mama şi copilul aflaţi în situaţie 

de risc; 

- Facilitarea accesului potenţialilor beneficiari la serviciile oferite de modulul destinat 

primirii în regim de urgenţă a mamei şi copilului aflaţi în situaţie de risc. 

 

Indicatori proiect: 

 

- Construirea unui modul destinat mamei si copilului aflați în situație de risc cu o 

suprafață desfășurată de 636,66 m2; 

- Construirea spatiilor destinate cazării: 8 dormitoare cu grup sanitar individual 

- Creșterea ofertei de servicii sociale în regim de urgență pentru mama și copilul aflați 

în situație de risc de la 0% la 100%; 

- Creșterea accesului potențialilor beneficiari la serviciile oferite de modulul destinat 

primirii în regim de urgență a mamei și copilului aflați în situație de risc de la 0%la 

100%. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- 16 mame și copii aflați în situație de risc; 

 

Beneficiari indirecți: 

- 40 aparținători (familia lărgita, reprezentanții legali); 

- 40 reprezentanți ai autorității publice locale. 
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Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Techirghiol – Corpul C, în vederea înfiinţării unui Centru de Îngrijire şi 

Asistenţă Techirghiol – România 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, orașul 

Techirghiol 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța 

 

Buget: Valoarea totală de 3.075.542,25 lei 

 

Sursa de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii 

sociale”, DMI 3.2  „Reabilitarea, modernizarea Și echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 

 

Perioada de implementare: 11.12.2010 - 10.06.2012 

 

Plan/poza zona de referință: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectiv general: îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele cu 

dizabilități psihice si asociate din județul Constanța, în vederea integrării sociale a acestora ca 

cetățeni în măsură să-și controleze singuri viața. 

 

Obiective specifice: reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrul de recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol - Corpul C, în vederea înființării unui Centru de 

îngrijire și asistență, centru rezidențial ce va asigura un serviciu social similar celui prestat în 

Centrul de Îngrijire și Asistență Poarta Albă, acreditat conform normelor in vigoare.  

 

Descrierea proiectului: 

 

Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare s-au realizat prin reparaţii capitale ale 

construcţiei, recompartimentarea şi reorganizarea spatiilor centrului, expertizarea termică a 

clădirii după realizarea lucrărilor de construcţii şi obţinerea certificatului energetic, 

amplasarea unei platforme liftate, lucrări de aducere a mediului la starea inițială şi lucrări de 

amenajare peisagistică. 

Cabinetele de terapie, sălile de activităţi şi dormitoarele Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corpul C au fost dotate cu aparatură şi 

echipamente moderne. S-au organizat proceduri de achiziţii pentru mobilier, aparatura 

medicală şi paramedicală. S-a avut în vedere livrarea şi recepţia dotărilor, montarea de 

echipamente, aparatura si mobilier precum şi instruirea personalului privind modul de 

funcționare şi utilizare a echipamentelor şi aparaturii nou achiziţionate. 

 

Rezultate proiect: 

 

- Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități  

- Îmbunătățirea calității serviciilor oferite asistaţilor  
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- Creșterea gradului de acces la serviciile sociale oferite în centrele sociale reabilitate, 

modernizate și echipate la nivelul judeţului Constanţa. 

 

Indicatori proiect: 

 

- Reabilitarea, modernizarea și echiparea unui centru social; 

- Dotarea cu 1 lift și 1 platformă liftată; 

- Crearea a 4 cabinete specializate (ergoterapie, kinetoterapie, psihologie, medic); 

- Creşterea numărului de persoane care beneficiază infrastructura pentru servicii sociale 

de la 14 la 20 de persoane; 

- 17 locuri de muncă nou create. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 20 de adulți cu dizabilități psihice și asociate din 

județul Constanța care vor beneficia permanent de o asistență calificată. 

 

Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de familiile celor 20 de beneficiari direcți, de 

persoanele care vor fi angajate la Centrul de îngrijire și asistență și de instituțiile de profil. 
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ANEXE 
FIȘE DE EVALUARE A PROIECTELOR 

IMPLEMENTATE DE UAT ORAȘUL NĂVODARI 
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Titlul proiectului: Cantină socială și centru de zi în localitatea Năvodari – reabilitare și 

modernizare 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, orașul Năvodari 

 

Solicitant: UAT orașul Năvodari 

 

Proprietar: UAT orașul Năvodari 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 4.765.000 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

3.094.394,10 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 18 luni / 04.05.2012 – 03.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 

serviciilor sociale din oraşul Năvodari  şi ridicarea lor la standarde europene, pentru 

asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la aceste servicii, contribuind astfel la atingerea 

obiectivului european al coeziunii economice şi sociale.  

Obiectivul specific îl reprezintă reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale și 

îmbunătățirea serviciilor sociale oferite de cantina socială și centrul de zi. 

 

Descrierea proiectului:  

Primăria Năvodari a decis să renoveze şi să reamenajeze clădirea, pentru a o folosi în 

interesul locuitorilor oraşului. De acest program vor beneficia 200 de persoane provenite din 

familiile nevoiaşe, care vor primi cel puţin câte o masă caldă pe zi, 25 de copii, cărora li se 

vor acorda servicii socio-educative şi 60 de persoane, care vor avea parte zilnic de servicii 

sociale. Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt familiile persoanelor asistate social din cadrul 

Cantinei sociale, personalul angajat din cadrul Cantinei sociale şi al Centrului de zi, agenţii 

economici care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Năvodari. Proiectul „Cantină socială şi 

Centul de zi" va fi compus din Centru de zi pentru persoane în vârstă, două centre de zi pentru 

copii, un cabinet psihologic, un cabinet stomatologic, un cabinet de medicină generală, o sală 

de tratamente medicale şi o cantină socială. Lucrările de reabilitare a viitorului centru social 

au constat în amenajarea unor spaţii tehnologice şi a unui lift pentru alimente,amenajarea 

pereţilor exteriori, a sistemului de izolaţie, termosistem faţadă, pardoseli, zugrăveli, tâmplărie 

PVC,amenajări spaţii verzi. De asemenea, au fost reabilitate instalaţiile sanitare, termice şi 

electrice. 
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Rezultate/impact proiect: 

 

- creșterea nivelului de protecție socială la nivelul orașului Năvodari 

- creșterea calității serviciilor sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a 

orașului Năvodari prin reabilitarea cantinei și achiziționarea de echipamente noi 

- contribuie la continuarea procesului de reformă în sistemul serviciilor sociale, ajutând 

cu un start bine definit în viitor 

- contribuie la creșterea numărului de centre sociale reabilitate și modernizate din județ 

- contribuie la atragerea de personal specializat la Cantina socială și centrul de zi 

datorită punerii la dispoziție a unei infrastructuri sociale adecvate cu dptări diverse, 

noi și moderne. 

 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- reabilitarea și modernizarea unei suprafețe de 2.723,80 m2 

- 50 locuri de muncă  menţinute permanent  

- 20 locuri de muncă  create în faza de implementare 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți 

- 200 de persoane cu nevoi speciale care pot primi masa de prânz zilnic (în cadrul 

cantinei sociale) 

- 25 de copii cărora li se acordă servicii socio-educative 

- 60 de persoane adulte care pot beneficia zilnic de servicii sociale (în cadrul centrului 

de zi) 

 

Beneficiari indirecți 

- Inițiatorul proiectului – U.A.T. Orașul Năvodari 

- Direcția Generală de Asistență Socială a orașului Năvodari 

- Familiile persoanelor asistate social din cadrul cantinei sociale și a centrului de zi 
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- Personalul angajat în cadrul cantinei sociale și a centrului de zi 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Năvodari. 
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Titlul proiectului: Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platforma 

industriala Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, orașul Năvodari 

 

Solicitant: UAT orașul Năvodari 

 

Proprietar: UAT orașul Năvodari 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 57.943.411,05 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

37.601.180,95 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 36 luni și 26 de zile / 05.12.2012 – 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructură urbană de calitate 

– dezvoltarea infrastructurii de transport şi creşterea gradului de accesibilitate atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul localităţilor. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesului între municipiul 

Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului 

Mamaia – Năvodari, dezvoltarea și valorificarea potențialului economic al zonei, creșterea 

gradului de accesibilitate a orașului Năvodari în vederea valorificării potențialului turistic al 

zonei și creșterea rolului acestuia în dezvoltarea județului Constanța. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Proiectul prevede lărgirea de la două la patru benzi a şoselei (de la ieşirea din Mamaia 

până la Tabăra Delfinul), precum şi crearea de piste pentru biciclişti şi pentru pietoni. 

Lărgirea drumului, în prezent, pe două benzi, se va face pe o distanţă de 6,27 km.  
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De asemenea, va fi realizat un profil transversal cu elemente geometrice care să se 

încadreze în prevederile legale şi se va urmări asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii 

optime, prin proiectarea reţelei de canalizare. Trotuarele vor fi prevăzute cu rampe speciale 

pentru persoanele cu dizabilităţi. Spaţiile verzi, amplasate pe toată lungimea drumului, vor fi 

amenajate prin completarea la nivel cu pământ vegetal şi plantare de copaci şi iarbă în 

conformitate cu normele de protecţie şi conservare a mediului. De asemenea, vor fi amenajate 

şi parcări, staţii de autobuz ultramoderne, o pasarelă pietonală stilizată, precum şi nouă 

intersecţii de tip giratoriu, pe care vor fi amplasate fântâni arteziene cu rol decorativ. Drumul 

va fi prevăzut cu stâlpi de iluminat, folosindu-se surse fotovoltaice. 

 

Rezultate/impact proiect: 

 

-  decongestionare urbană – contribuie la ameliorarea aspectelor de mediu prin fluidizarea 

traficului și la creșterea gradului de siguranță în trafic ca urmare a minimizării efectelor 

congestionării urbane (lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari, reabilitare și 

modernizare trotuare, reabilitare sistem de preluare a apelor pluviale); 

- reabilitare infrastructură de acces – contribuie la dezvoltarea conectivității teritoriale prin 

asigurarea accesibilității, îmbunătățirea mobilității spre și dinspre polul de creștere și a 

fluidizării traficului în interiorul acestuia; 

- valorificarea potențialului turistic – sprijină dezvoltarea sectorului turistic (ramura a 

economiei recunoscută pentru efectul de spill over asupra sectoarelor complementare) prin 

îmbunătățirea accesibilității turiștilor la obiectivele turistice din mamaia, culturale și istorice 

din Municipiul Constanța; 

- creșterea atractivității pentru investiții a orașului Năvodari prin îmbunătățirea accesibilității 

agenților economici din oraș la centrele comerciale prioritare și la nodurile generatoare de 

trafic. 
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Indicatori proiect: 

 

- reabilitarea și modernizarea de străzi urbane cu o lungime de 6.269,76 ml  

- 30 locuri de muncă  create în faza de implementare. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

 

- operatorii de vehicule (participanții la trafic): maxim 11738 vehicule / 24 ore, 

reprezentați de: persoane fizice deținătoare de vehicule, transportatori, mijloace de 

transport in comun. 

- agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Năvodari și care au relații 

comerciale cu localitățile din sudul sau (Constanța, Agigea, Eforie etc.); 

- turiștii care vizitează sau tranzitează orașul dinspre Constanta și Mamaia; 

- populația orașului Năvodar reprezentată de peste 32.000 persoane. 

 

Beneficiari indirecți: 

- inițiatorul proiectului – U.A.T. Orasul Năvodari 

- investitori privați din Regiunea Sud-Est. 
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Titlul proiectului: Parc de recreere în orașul Năvodari 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, orașul Năvodari 

 

Solicitant: UAT orașul Năvodari 

 

Proprietar: UAT orașul Năvodari 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 2.646.713,10 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

1.668.512,88 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 17 luni / 15.05.2013 –14.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea factorilor de mediu si a 

calităţii vieţii în orașul Năvodari prin realizarea unui parc de recreere în cadrul localității. 

Realizarea parcului presupune de fapt reabilitarea a două parcuri existente și realizarea a două 

parcuri noi care se vor dezvolta la sudul celor două existente, la vest de Bulevardul Năvodari 

(fost DJ226). 

 Obiectivele specifice: 

- creşterea zonelor de recreere și a spațiilor de joacă pentru copii prin amenajarea a două 

parcuri existente în orașul Năvodari și realizarea a două parcuri noi în vecinătatea celor 

existente 

- îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului prin îmbogățirea biodiversității 

- menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu și a sănătății populației 

- creșterea dinamismului economic și turistic. 

 

Descrierea proiectului:  

 

În orașul Năvodari spaţiile verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber sau pentru 

relaxare erau insuficiente, singurele zone verzi amenajate fiind cele doua parcuri din zona 

adiacenta drumului județean DJ226. Aceste parcuri însă erau neîngrijite, fără locuri de joacă 

pentru copii si cu o suprafaţă prea mică pentru populaţia municipiului. Tocmai de aceea se 

impunea ca oportună şi necesară reabilitarea acestor doua parcuri si realizarea a încă 2 parcuri 

noi. 

Proiectul vizează creşterea semnificativa a zonelor de recreere si a spatiilor de joaca 

pentru copii, precum și creșterea potențialului turistic al localității prin reamenajarea 

parcurilor existente si realizarea altora noi. Implementarea proiectului a creat premisele 

necesare accesului locuitorilor orașului Năvodari la o zonă recreativa, contribuind astfel la 
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atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea 

infrastructurii serviciilor sociale.  

 

Rezultate/impact proiect: 

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin crearea de spatii verzi si folosirea de 

tehnologii prietenoase cu mediul (lemn, nisip etc.); 

- Contribuie la creşterea valorii în cadrul ecosistemul urban al orașului Năvodari prin 

funcțiile sale: funcţia ecologică (habitat pentru specii de plante şi animale, purificarea 

aerului, reducerea zgomotului, îmbunătăţirea climatului etc.), funcţia de recreere şi 

agrement, funcţia culturală, funcţia estetică, funcţia sportivă 

- Contribuie la creșterea numărului de parcuri din județul Constanta reabilitate si 

modernizate 

- Contribuie la creșterea importantei sensibilizării populației asupra patrimoniului 

natural. 

Indicatori: 

- amenajarea unei suprafețe de 40.684 m2 

- 4 locuri de muncă  create/menţinute permanent  

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

 

- Locuitorii orașului Năvodari 

- Tinerii aflați în taberele școlare din Năvodari. 

 

Beneficiari indirecți 

- Inițiatorul proiectului – U.A.T. Orașul Năvodari 

- Personalul angajat pentru întreținerea parcului 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Năvodari. 
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Titlul proiectului: Înființare parc (scuar public) – Țara Piticilor Oraș Năvodari 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, oraș Năvodari 

 

Solicitant: UAT Oraș Năvodari 

 

Buget: Valoarea totală de 1.271.402,30 lei 

 

Sursa de finanțare: Administrația Fondului de Mediu 

 

Perioada de implementare: 36 luni/ 12.08.2011 – 13.08.2013 

 

Poză/plan de referință: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului:  

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului, mărirea 

suprafeței de spațiu verde amenajat pe cap de locuitor, reabilitarea impactului vizual al 

zonelor urbane, întinerirea fondului dendrologic de pe raza localității, crearea de zone de 

odihnă și recreere pentru locuitori. 

Obiectivul specific al proiectului vizează realizarea unui parc de recreere și agrement 

cu alei de promenada, cu zone de odihnă și socializare pentru tineri, cu locuri de joacă pentru 

tineri, precum și cu platforme pe care se pot organiza diferite activități recreative sau sportive 

(baschet, jocuri cu mingea, fitness urban). 

 

Descrierea proiectului: 

 

 Proiectul presupune amenajarea unui sit în aer liber-peisagist, cu spații deschise ce pot 

îndeplini diverse funcții. Acesta va îndeplini trei funcții: de tranzit, recreere și odihnă și 

pentru practicare de jocuri sportive. Situl prevede: locuri de joacă, zona de socializare pentru 

tineri, zona de fitness urban, zona de practicare a sportului, zona de jocuri de masă, zona 

spații verzi. 

 Tranzitul se realizează pe o alee principală din care se asigură accesul către locurile de 

joacă și terenurile de sport, către alei secundare care înconjoară o alveolă plantată. Aleile sunt 

prevăzute cu dale ecologice, din cauciuc reciclabil.  

Zona de recreere și odihnă este prevăzută cu băncuțe din lemn, un patio cu rol de 

socializare și recreere, o platformă cu măsuțe de lemn și băncuțe pentru jocuri interactive.  

Locurile de joacă sunt împărțite în trei zone , în funcție de categoria de vârstă: groapă 

de nisip pentru copiii sub vârsta de 3 ani, zona pentru copii cu vârsta între 3-6 ani ș zona 

pentru copii cu vârsta între 6-12 ani. 
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Rezultate proiect: 

 

-  Crearea unui ambient plăcut și sănătos pentru locuitorii din zonă, în special 

elevilor din unitățile de învățământ învecinate, crearea de locuri de joacă pentru 

diferite categorii de vârstă  

 

Indicatori proiect: 

 

- Realizarea de alei pietonale cu o suprafață de 440 m2 

- Amenajarea de peluze de gazon cu o suprafață de 3.319,22 m2 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- Locuitorii orașului Năvodari. 

 

Beneficiari indirecți: 

• Inițiatorul proiectului – U.A.T. Orașul Năvodari; 

• Personalul angajat pentru întreținerea parcului; 

• Agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Năvodari; 

• Autoritățile publice locale și județene din Regiunea de Sud Est pentru care investiția 

va servi ca exemplu de urmat. 
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Titlul proiectului: Îmbunătățirea accesului între E60 și platforma industrială Năvodari prin 

modernizarea căii rutiere 

 

Localizarea proiectului: Oraș Năvodari, Oraș Ovidiu, Județul Constanța 

 

Solicitant: Parteneriatul dintre UAT Orașul Năvodari, UAT Județul Constanța și UAT Mun. 
Constanța 
 
Proprietar: UAT Orașul Năvodari, UAT Județul Constanța și UAT Mun. Constanța 
 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 50.075.446,96 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

40.230.639,93 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 18 luni / 28.06.2014 – 27.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

Obiectivele proiectului:  

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructură urbană de calitate 

– dezvoltarea infrastructurii de transport și creșterea gradului de accesibilitate atât în 

interiorul, cât și în exteriorul localității. 

 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii de transport 

prin realizarea unui drum modern de acces între E60 și orașul Năvodari, creșterea gradului de 

accesibilitate a orașului Năvodari și valorificarea potențialului turistic al zonei și creșterea 

rolului turismului în dezvoltarea județului Constanța. 
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Descrierea proiectului: 

 

Șoseaua care este lărgită și modernizată leagă orașul Ovidiu ca nod de descărcare al 

autostrăzii A2 în nordul județului Constanța prin zona de racord din drumul european E60 de 

orașul Năvodari trecând prin comuna Lumina și prin DJ 226C de platforma Midia-Năvodari. 

 

În ultimii ani drumul a fost din ce în ce mai utilizat datorită dezvoltării zonei de turism 

limitrofe stațiunii Mamaia, ceea ce a dus la solicitarea excesivă a drumului de către riverani, 

locuitorii Zonei Metropolitane, ai orașului Ovidiu, ai comunei Lumina și ai orașului Năvodari. 

Drumurile existente au o capacitate limitată de a prelua traficul crescut. În perioada estivală 

segmentul de drum este extrem de aglomerat, fiind necesară lărgirea drumului de la două la 

patru benzi. 

 

În vederea soluționării tuturor problemelor legate de trafic și ținând cont de tendințele 

de dezvoltare a zonelor cu funcțiune de locuire de vacanță de-a lungul acestui drum, dar și de 

dezvoltarea arealelor industriale caracteristice zonei este necesară extinderea drumului, care 

va cuprinde două benzi de circulație pe sens, pistă de bicicliști și un trotuar în scopul 

fluidizării traficului și a măririi capacității drumului în vederea preluării întregului trafic, care 

este foarte ridicat.  

 

Rezultate/impact proiect: 

 

- Aducere structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, 

asigurându-se astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și 

pietonală 

- Îmbunătățirea scurgerii apelor pluviale pentru a preveni fenomenele de acvaplanare și 

degradare prematură a străzii 

- Reducerea emisiilor de noxe 

- Ameliorarea unor probleme de poluare a mediului 
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- Minimizarea efectelor congestionării urbane asupra mediului prin ameliorarea 

aspectelor existente: reducerea emisiilor de noxe ca urmare a decongestionării 

traficului, preluarea controlată a apelor pluviale și gestionarea controlată a terenurilor 

neamenajate 

- Crearea facilităților pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă 

- Decongestionare urbană 

- Reabilitare infrastructură urbană 

- Valorificarea potențialului turistic 

- Creșterea atractivității pentru investiții a orașului Năvodari 

 

Indicatori proiect: 

- 10.750 metri liniari de drumuri județene reabilitate/modernizate 

- 40.000 locuitori care beneficiază de implementarea proiectului 

- 50 de locuri menținute în faza de execuție 

- 5 locuri de muncă menținute în faza de operare 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- Participanții la trafic: maxim 11.738 vehicule/24 ore 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea  în orașul Năvodari și care au relații 

comerciale cu localitățile din jur 

- Turiștii care vizitează sau tranzitează orașul dinspre Constanța și stațiunea Mamaia 

- Populația orașului Năvodari  

 

Beneficiari indirecți: 

- Autoritățile publice locale (orașele Năvodari și Ovidiu, municipiul Constanța) 

- Investitori privați din regiunea de dezvoltare Sud-Est 
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Titlul proiectului: Cantină socială și centru de zi în localitatea Năvodari – reabilitare și 

modernizare 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, orașul Năvodari 

 

Solicitant: UAT orașul Năvodari 

 

Proprietar: UAT orașul Năvodari 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 4.765.000 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

3.094.394,10 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 18 luni / 04.05.2012 – 03.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 

serviciilor sociale din oraşul Năvodari  şi ridicarea lor la standarde europene, pentru 

asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la aceste servicii, contribuind astfel la atingerea 

obiectivului european al coeziunii economice şi sociale.  

Obiectivul specific îl reprezintă reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale și 

îmbunătățirea serviciilor sociale oferite de cantina socială și centrul de zi. 

 

Descrierea proiectului:  

Primăria Năvodari a decis să renoveze şi să reamenajeze clădirea, pentru a o folosi în 

interesul locuitorilor oraşului. De acest program vor beneficia 200 de persoane provenite din 

familiile nevoiaşe, care vor primi cel puţin câte o masă caldă pe zi, 25 de copii, cărora li se 

vor acorda servicii socio-educative şi 60 de persoane, care vor avea parte zilnic de servicii 

sociale. Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt familiile persoanelor asistate social din cadrul 

Cantinei sociale, personalul angajat din cadrul Cantinei sociale şi al Centrului de zi, agenţii 

economici care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Năvodari. Proiectul „Cantină socială şi 

Centul de zi" va fi compus din Centru de zi pentru persoane în vârstă, două centre de zi pentru 

copii, un cabinet psihologic, un cabinet stomatologic, un cabinet de medicină generală, o sală 

de tratamente medicale şi o cantină socială. Lucrările de reabilitare a viitorului centru social 

au constat în amenajarea unor spaţii tehnologice şi a unui lift pentru alimente,amenajarea 

pereţilor exteriori, a sistemului de izolaţie, termosistem faţadă, pardoseli, zugrăveli, tâmplărie 

PVC,amenajări spaţii verzi. De asemenea, au fost reabilitate instalaţiile sanitare, termice şi 

electrice. 
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Rezultate/impact proiect: 

 

- creșterea nivelului de protecție socială la nivelul orașului Năvodari 

- creșterea calității serviciilor sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a 

orașului Năvodari prin reabilitarea cantinei și achiziționarea de echipamente noi 

- contribuie la continuarea procesului de reformă în sistemul serviciilor sociale, ajutând 

cu un start bine definit în viitor 

- contribuie la creșterea numărului de centre sociale reabilitate și modernizate din județ 

- contribuie la atragerea de personal specializat la Cantina socială și centrul de zi 

datorită punerii la dispoziție a unei infrastructuri sociale adecvate cu dptări diverse, 

noi și moderne. 

 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- reabilitarea și modernizarea unei suprafețe de 2.723,80 m2 

- 50 locuri de muncă  menţinute permanent  

- 20 locuri de muncă  create în faza de implementare 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți 

- 200 de persoane cu nevoi speciale care pot primi masa de prânz zilnic (în cadrul 

cantinei sociale) 

- 25 de copii cărora li se acordă servicii socio-educative 

- 60 de persoane adulte care pot beneficia zilnic de servicii sociale (în cadrul centrului 

de zi) 

 

Beneficiari indirecți 

- Inițiatorul proiectului – U.A.T. Orașul Năvodari 

- Direcția Generală de Asistență Socială a orașului Năvodari 

- Familiile persoanelor asistate social din cadrul cantinei sociale și a centrului de zi 
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- Personalul angajat în cadrul cantinei sociale și a centrului de zi 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Năvodari. 
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Titlul proiectului: Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platforma 

industriala Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, orașul Năvodari 

 

Solicitant: UAT orașul Năvodari 

 

Proprietar: UAT orașul Năvodari 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 57.943.411,05 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

37.601.180,95 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 36 luni și 26 de zile / 05.12.2012 – 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructură urbană de calitate 

– dezvoltarea infrastructurii de transport şi creşterea gradului de accesibilitate atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul localităţilor. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesului între municipiul 

Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului 

Mamaia – Năvodari, dezvoltarea și valorificarea potențialului economic al zonei, creșterea 

gradului de accesibilitate a orașului Năvodari în vederea valorificării potențialului turistic al 

zonei și creșterea rolului acestuia în dezvoltarea județului Constanța. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Proiectul prevede lărgirea de la două la patru benzi a şoselei (de la ieşirea din Mamaia 

până la Tabăra Delfinul), precum şi crearea de piste pentru biciclişti şi pentru pietoni. 

Lărgirea drumului, în prezent, pe două benzi, se va face pe o distanţă de 6,27 km.  
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De asemenea, va fi realizat un profil transversal cu elemente geometrice care să se 

încadreze în prevederile legale şi se va urmări asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii 

optime, prin proiectarea reţelei de canalizare. Trotuarele vor fi prevăzute cu rampe speciale 

pentru persoanele cu dizabilităţi. Spaţiile verzi, amplasate pe toată lungimea drumului, vor fi 

amenajate prin completarea la nivel cu pământ vegetal şi plantare de copaci şi iarbă în 

conformitate cu normele de protecţie şi conservare a mediului. De asemenea, vor fi amenajate 

şi parcări, staţii de autobuz ultramoderne, o pasarelă pietonală stilizată, precum şi nouă 

intersecţii de tip giratoriu, pe care vor fi amplasate fântâni arteziene cu rol decorativ. Drumul 

va fi prevăzut cu stâlpi de iluminat, folosindu-se surse fotovoltaice. 

 

Rezultate/impact proiect: 

 

-  decongestionare urbană – contribuie la ameliorarea aspectelor de mediu prin fluidizarea 

traficului și la creșterea gradului de siguranță în trafic ca urmare a minimizării efectelor 

congestionării urbane (lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari, reabilitare și 

modernizare trotuare, reabilitare sistem de preluare a apelor pluviale); 

- reabilitare infrastructură de acces – contribuie la dezvoltarea conectivității teritoriale prin 

asigurarea accesibilității, îmbunătățirea mobilității spre și dinspre polul de creștere și a 

fluidizării traficului în interiorul acestuia; 

- valorificarea potențialului turistic – sprijină dezvoltarea sectorului turistic (ramura a 

economiei recunoscută pentru efectul de spill over asupra sectoarelor complementare) prin 

îmbunătățirea accesibilității turiștilor la obiectivele turistice din mamaia, culturale și istorice 

din Municipiul Constanța; 

- creșterea atractivității pentru investiții a orașului Năvodari prin îmbunătățirea accesibilității 

agenților economici din oraș la centrele comerciale prioritare și la nodurile generatoare de 

trafic. 
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Indicatori proiect: 

 

- reabilitarea și modernizarea de străzi urbane cu o lungime de 6.269,76 ml  

- 30 locuri de muncă  create în faza de implementare. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

 

- operatorii de vehicule (participanții la trafic): maxim 11738 vehicule / 24 ore, 

reprezentați de: persoane fizice deținătoare de vehicule, transportatori, mijloace de 

transport in comun. 

- agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Năvodari și care au relații 

comerciale cu localitățile din sudul sau (Constanța, Agigea, Eforie etc.); 

- turiștii care vizitează sau tranzitează orașul dinspre Constanta și Mamaia; 

- populația orașului Năvodar reprezentată de peste 32.000 persoane. 

 

Beneficiari indirecți: 

- inițiatorul proiectului – U.A.T. Orasul Năvodari 

- investitori privați din Regiunea Sud-Est. 
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Titlul proiectului: Parc de recreere în orașul Năvodari 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, orașul Năvodari 

 

Solicitant: UAT orașul Năvodari 

 

Proprietar: UAT orașul Năvodari 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 2.646.713,10 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

1.668.512,88 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 17 luni / 15.05.2013 –14.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea factorilor de mediu si a 

calităţii vieţii în orașul Năvodari prin realizarea unui parc de recreere în cadrul localității. 

Realizarea parcului presupune de fapt reabilitarea a două parcuri existente și realizarea a două 

parcuri noi care se vor dezvolta la sudul celor două existente, la vest de Bulevardul Năvodari 

(fost DJ226). 

 Obiectivele specifice: 

- creşterea zonelor de recreere și a spațiilor de joacă pentru copii prin amenajarea a două 

parcuri existente în orașul Năvodari și realizarea a două parcuri noi în vecinătatea celor 

existente 

- îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului prin îmbogățirea biodiversității 

- menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu și a sănătății populației 

- creșterea dinamismului economic și turistic. 

 

Descrierea proiectului:  

 

În orașul Năvodari spaţiile verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber sau pentru 

relaxare erau insuficiente, singurele zone verzi amenajate fiind cele doua parcuri din zona 

adiacenta drumului județean DJ226. Aceste parcuri însă erau neîngrijite, fără locuri de joacă 

pentru copii si cu o suprafaţă prea mică pentru populaţia municipiului. Tocmai de aceea se 

impunea ca oportună şi necesară reabilitarea acestor doua parcuri si realizarea a încă 2 parcuri 

noi. 

Proiectul vizează creşterea semnificativa a zonelor de recreere si a spatiilor de joaca 

pentru copii, precum și creșterea potențialului turistic al localității prin reamenajarea 

parcurilor existente si realizarea altora noi. Implementarea proiectului a creat premisele 

necesare accesului locuitorilor orașului Năvodari la o zonă recreativa, contribuind astfel la 
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atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea 

infrastructurii serviciilor sociale.  

 

Rezultate/impact proiect: 

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin crearea de spatii verzi si folosirea de 

tehnologii prietenoase cu mediul (lemn, nisip etc.); 

- Contribuie la creşterea valorii în cadrul ecosistemul urban al orașului Năvodari prin 

funcțiile sale: funcţia ecologică (habitat pentru specii de plante şi animale, purificarea 

aerului, reducerea zgomotului, îmbunătăţirea climatului etc.), funcţia de recreere şi 

agrement, funcţia culturală, funcţia estetică, funcţia sportivă 

- Contribuie la creșterea numărului de parcuri din județul Constanta reabilitate si 

modernizate 

- Contribuie la creșterea importantei sensibilizării populației asupra patrimoniului 

natural. 

Indicatori: 

- amenajarea unei suprafețe de 40.684 m2 

- 4 locuri de muncă  create/menţinute permanent  

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

 

- Locuitorii orașului Năvodari 

- Tinerii aflați în taberele școlare din Năvodari. 

 

Beneficiari indirecți 

- Inițiatorul proiectului – U.A.T. Orașul Năvodari 

- Personalul angajat pentru întreținerea parcului 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Năvodari. 
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Titlul proiectului: Înființare parc (scuar public) – Țara Piticilor Oraș Năvodari 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, oraș Năvodari 

 

Solicitant: UAT Oraș Năvodari 

 

Buget: Valoarea totală de 1.271.402,30 lei 

 

Sursa de finanțare: Administrația Fondului de Mediu 

 

Perioada de implementare: 36 luni/ 12.08.2011 – 13.08.2013 

 

Poză/plan de referință: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului:  

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului, mărirea 

suprafeței de spațiu verde amenajat pe cap de locuitor, reabilitarea impactului vizual al 

zonelor urbane, întinerirea fondului dendrologic de pe raza localității, crearea de zone de 

odihnă și recreere pentru locuitori. 

Obiectivul specific al proiectului vizează realizarea unui parc de recreere și agrement 

cu alei de promenada, cu zone de odihnă și socializare pentru tineri, cu locuri de joacă pentru 

tineri, precum și cu platforme pe care se pot organiza diferite activități recreative sau sportive 

(baschet, jocuri cu mingea, fitness urban). 

 

Descrierea proiectului: 

 

 Proiectul presupune amenajarea unui sit în aer liber-peisagist, cu spații deschise ce pot 

îndeplini diverse funcții. Acesta va îndeplini trei funcții: de tranzit, recreere și odihnă și 

pentru practicare de jocuri sportive. Situl prevede: locuri de joacă, zona de socializare pentru 

tineri, zona de fitness urban, zona de practicare a sportului, zona de jocuri de masă, zona 

spații verzi. 

 Tranzitul se realizează pe o alee principală din care se asigură accesul către locurile de 

joacă și terenurile de sport, către alei secundare care înconjoară o alveolă plantată. Aleile sunt 

prevăzute cu dale ecologice, din cauciuc reciclabil.  

Zona de recreere și odihnă este prevăzută cu băncuțe din lemn, un patio cu rol de 

socializare și recreere, o platformă cu măsuțe de lemn și băncuțe pentru jocuri interactive.  

Locurile de joacă sunt împărțite în trei zone , în funcție de categoria de vârstă: groapă 

de nisip pentru copiii sub vârsta de 3 ani, zona pentru copii cu vârsta între 3-6 ani ș zona 

pentru copii cu vârsta între 6-12 ani. 
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Rezultate proiect: 

 

-  Crearea unui ambient plăcut și sănătos pentru locuitorii din zonă, în special 

elevilor din unitățile de învățământ învecinate, crearea de locuri de joacă pentru 

diferite categorii de vârstă  

 

Indicatori proiect: 

 

- Realizarea de alei pietonale cu o suprafață de 440 m2 

- Amenajarea de peluze de gazon cu o suprafață de 3.319,22 m2 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- Locuitorii orașului Năvodari. 

 

Beneficiari indirecți: 

• Inițiatorul proiectului – U.A.T. Orașul Năvodari; 

• Personalul angajat pentru întreținerea parcului; 

• Agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Năvodari; 

• Autoritățile publice locale și județene din Regiunea de Sud Est pentru care investiția 

va servi ca exemplu de urmat. 
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Titlul proiectului: Îmbunătățirea accesului între E60 și platforma industrială Năvodari prin 

modernizarea căii rutiere 

 

Localizarea proiectului: Oraș Năvodari, Oraș Ovidiu, Județul Constanța 

 

Solicitant: Parteneriatul dintre UAT Orașul Năvodari, UAT Județul Constanța și UAT Mun. 
Constanța 
 
Proprietar: UAT Orașul Năvodari, UAT Județul Constanța și UAT Mun. Constanța 
 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 50.075.446,96 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

40.230.639,93 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 18 luni / 28.06.2014 – 27.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

Obiectivele proiectului:  

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructură urbană de calitate 

– dezvoltarea infrastructurii de transport și creșterea gradului de accesibilitate atât în 

interiorul, cât și în exteriorul localității. 

 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii de transport 

prin realizarea unui drum modern de acces între E60 și orașul Năvodari, creșterea gradului de 

accesibilitate a orașului Năvodari și valorificarea potențialului turistic al zonei și creșterea 

rolului turismului în dezvoltarea județului Constanța. 
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Descrierea proiectului: 

 

Șoseaua care este lărgită și modernizată leagă orașul Ovidiu ca nod de descărcare al 

autostrăzii A2 în nordul județului Constanța prin zona de racord din drumul european E60 de 

orașul Năvodari trecând prin comuna Lumina și prin DJ 226C de platforma Midia-Năvodari. 

 

În ultimii ani drumul a fost din ce în ce mai utilizat datorită dezvoltării zonei de turism 

limitrofe stațiunii Mamaia, ceea ce a dus la solicitarea excesivă a drumului de către riverani, 

locuitorii Zonei Metropolitane, ai orașului Ovidiu, ai comunei Lumina și ai orașului Năvodari. 

Drumurile existente au o capacitate limitată de a prelua traficul crescut. În perioada estivală 

segmentul de drum este extrem de aglomerat, fiind necesară lărgirea drumului de la două la 

patru benzi. 

 

În vederea soluționării tuturor problemelor legate de trafic și ținând cont de tendințele 

de dezvoltare a zonelor cu funcțiune de locuire de vacanță de-a lungul acestui drum, dar și de 

dezvoltarea arealelor industriale caracteristice zonei este necesară extinderea drumului, care 

va cuprinde două benzi de circulație pe sens, pistă de bicicliști și un trotuar în scopul 

fluidizării traficului și a măririi capacității drumului în vederea preluării întregului trafic, care 

este foarte ridicat.  

 

Rezultate/impact proiect: 

 

- Aducere structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, 

asigurându-se astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și 

pietonală 

- Îmbunătățirea scurgerii apelor pluviale pentru a preveni fenomenele de acvaplanare și 

degradare prematură a străzii 

- Reducerea emisiilor de noxe 

- Ameliorarea unor probleme de poluare a mediului 
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- Minimizarea efectelor congestionării urbane asupra mediului prin ameliorarea 

aspectelor existente: reducerea emisiilor de noxe ca urmare a decongestionării 

traficului, preluarea controlată a apelor pluviale și gestionarea controlată a terenurilor 

neamenajate 

- Crearea facilităților pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă 

- Decongestionare urbană 

- Reabilitare infrastructură urbană 

- Valorificarea potențialului turistic 

- Creșterea atractivității pentru investiții a orașului Năvodari 

 

Indicatori proiect: 

- 10.750 metri liniari de drumuri județene reabilitate/modernizate 

- 40.000 locuitori care beneficiază de implementarea proiectului 

- 50 de locuri menținute în faza de execuție 

- 5 locuri de muncă menținute în faza de operare 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- Participanții la trafic: maxim 11.738 vehicule/24 ore 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea  în orașul Năvodari și care au relații 

comerciale cu localitățile din jur 

- Turiștii care vizitează sau tranzitează orașul dinspre Constanța și stațiunea Mamaia 

- Populația orașului Năvodari  

 

Beneficiari indirecți: 

- Autoritățile publice locale (orașele Năvodari și Ovidiu, municipiul Constanța) 

- Investitori privați din regiunea de dezvoltare Sud-Est 

 

 



  

1 

  

 

 

 

 

ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE A PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE  

UAT ORAȘUL OVIDIU 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul Proiectului: Modernizarea unor străzi în orașul Ovidiu 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, județul Constanța, orașul Ovidiu 

 

Solicitant: UAT Orașul Ovidiu 

 

Proprietar: UAT Orașul Ovidiu 

 

Buget: 7.793.079,19 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 34 luni/ 31.12.2011 – 30.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință: 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructura urbana de calitate. 

 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii de transport 

și creșterea gradului de accesibilitate a orașului Ovidiu, prin intervenția pe un număr de 37 de 

străzi din localitate, cu o suprafață totală de 61.290 m2, respectiv de o lungime de 8.148,98 de 

metri liniari. 

 

Descrierea proiectului  

 

Străzile  din localitatea Ovidiu prezintau un grad avansat de degradare, impunându-se 

măsuri radicale de reabilitare, atât a carosabilului, cât și a trotuarelor.  

Străzile trebuie să asigure, din punct de vedere funcțional, accesul la arterele majore de 

circulație din zonă, impunându-se modernizarea acestora. 
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Lucrările de reabilitare a străzilor vor avea ca scop aducerea părții carosabile și a 

trotuarelor la parametrii tehnici, la circulația pietonală și traficul auto corespunzătoare, 

precum și scurgerea apelor pluviale în condiții cât mai bune. 

 

Rezultate: 

- minimizarea efectelor congestionării urbane asupra mediului prin ameliorarea 

aspectelor existente: reducerea emisiilor de noxe ca urmare a decongestionării traficului, 

amenajarea de spații verzi, preluarea controlata a apelor pluviale; 

- ameliorarea confortului și siguranței participanților la trafic prin fluidizarea traficului 

si adoptarea măsurilor de siguranță prevăzute de normele comunitare; 

- promovarea creării de noi locuri de munca prin asigurarea conexiunii și accesibilității 

zonelor culturale, istorice si turistice ale orașului Ovidiu; 

- diminuarea costurilor de întreținere ale autovehiculelor ca urmare a  decongestionării 

traficului. 

 

Indicatori: 

 

- 61.290 m2 de străzi urbane modernizate (realizare trotuare, montare borduri, 

realizare și montare rigole, așternere pământ vegetal și straturi de agregat natural 

pentru scuaruri decorative, realizare podețe, refacere structură rutieră, realizare 

semnalizare rutieră, refacere parte carosabilă, etc.) 

- 10 locuri de muncă create în faza de execuție 

- 2 locuri de muncă menținute la finalul implementării 

- 4841 de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului 

 

Grup țintă:  

- 4841 locuitori ai orașului Ovidiu 

- agenții economici care își desfășoară activitatea în localitatea Ovidiu. 
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Titlul Proiectului: Parc de recreere în oraşul Ovidiu 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, județul Constanța, orașul Ovidiu 

 

Solicitant: UAT Orașul Ovidiu 

 

Proprietar: UAT Orașul Ovidiu 

 

Buget: 8.180.802,70 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 9 luni/ 24.03.2015 – 23.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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(Plan/poza zona de referință) 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă factorilor de mediu și a calității vieții în 

orașul Ovidiu. 

Obiectivul specific al investiției este amenajarea unui teren viran de pe malul lacului 

Siutghiol în vederea creării unui parc contemporan, atractiv. Această investiție se înscrie în 

viziunea de dezvoltare a orașului și va conduce la creșterea calității vieții cetățenilor orașului 

Ovidiu prin transformarea zonei de maximă circulabilitate din oraș în spațiu pentru 

promenadă și petrecerea timpului liber. 

 

Descrierea proiectului  

 

Orașul Ovidiu este situat în extremitatea de Sud-Est a României (jud. Constanța), în 

partea de Vest a lacului Siutghiol. Amplasamentul se află pe malul lacului în vecinătatea 

insulei Ovidiu.  
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Terenul propus este în prezent neamenajat, fiind caracterizat de o vegetație spontană 

fără specii protejate. Malul lacului este stabilizat prin amplasarea unor piloni din beton de-a 

lungul lacului. 

Pe acest teren se urmărește amenajarea unui parc. Acesta va fi dotat cu alei asfaltate, 

platforme pentru concerte și expoziții, amfiteatru și scena,  iluminat nocturn, amplasare piese 

de mobilier specific, puncte de colectare pentru deșeuri, locuri de joacă și de relaxare și 

grupuri sanitare etc. 

Pentru realizarea Parcului de recreere în orașul Ovidiu a fost alocat un teren aparținând 

domeniului public, situat între str. Pescarilor și malul Lacului Siutghiol și cu o suprafață de 

5.727,00m2. 

Parcul va cuprinde trei zone: 

- Zona A – Acces/Belvedere/Amfiteatru/Scena 

Se află in partea de Nord a amplasamentului. Aici se afla si accesul principal in Parc, 

acces ce se face din strada Cișmelei. Imediat in apropierea accesului se afla o zona de 

„Belvedere” – platforma de observare.  

Se propune amenajarea unui amfiteatru cu scena pentru concerte sau spectacole de 

mica anvergura. În vecinătatea amfiteatrului se va amenaja și o terasă verde – zonă de 

relaxare – prevăzuta cu bănci și vegetație specifică. 

- Zona B – Piațetă/Loc de joacă pentru copii/Mese șah/Telescop 

Se va realiza loc de joacă pentru copii cu locuri de stat – bănci perimetrale, o zona 

verde dotată cu mese pentru șah, o fântână arteziana.  

Se propune amplasarea unui telescop pentru observare și de grupuri sanitare. 

- Zona C – Concerte/Expoziții/Zona relaxare 

Acest tronson cuprinde două platforme ce  pot găzdui spectacole, concerte, târguri sau 

expoziții.  

 

Rezultate: 

 

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin crearea de spatii verzi si folosirea de 

tehnologii prietenoase cu mediul (lemn, nisip etc.); 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

- Contribuie la creşterea valorii în cadrul ecosistemul urban al orașului Ovidiu prin 

funcțiile sale: funcţia ecologică (habitat pentru specii de plante şi animale, purificarea 

aerului, reducerea zgomotului, îmbunătăţirea climatului etc.), funcţia de recreere şi 

agrement, funcţia culturală, funcţia estetică, funcţia sportivă 

- Contribuie la creșterea numărului de parcuri din județul Constanta reabilitate si 

modernizate 

- Contribuie la creșterea importantei sensibilizării populației asupra patrimoniului 

natural. 

 

Indicatori: 

 

- reabilitarea unei suprafețe verzi de 2.316 m2  

- 15.549 persoane care beneficiază de infrastructura urbană reabilitată și 

modernizată 

- crearea de alei pietonale cu o suprafață de 1.987,24 m2  

- crearea a 30 locuri de muncă temporare 

- achiziționare dotări parc: 79 buc. bănci ornamentale, 54 buc. coșuri gunoi, 15 buc. 

panouri expoziționale, 6 buc. cișmele ornamentale, 7 buc. mese șah cu câte 2 

locuri, 1 buc. leagăn dublu, 2 buc. balansoare, 2 buc. tobogane, 4 buc. telescoape 

panoramice. 

 

Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți:  

- locuitorii orașului Ovidiu, respectiv 15.549 de persoane. 

 

Beneficiari indirecți:  

- agenții economici care-și desfășoară activitatea în orașul Ovidiu 

-  personalul angajat pentru întreținerea parcului 
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ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE A PROIECTELOR 

IMPLEMENTATE DE UAT ORAȘUL MURFATLAR 
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Titlul Proiectului: Modernizarea unor străzi în orașul Murfatlar 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, județul Constanța, orașul Murfatlar 

 

Solicitant: UAT Orașul Murfatlar 

 

Proprietar: UAT Orașul Murfatlar 

 

Buget: 5.448.336,8 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 16 luni/ 03.05.2012 – 02.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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(Plan/poza zona de referință) 

 

 

 

Obiectivele proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructură urbană de calitate. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii de transport 

și creșterea gradului de accesibilitate a orașului Murfatlar. 

 

Descrierea proiectului  

Cele 10 străzi propuse pentru modernizare erau singurele rămase izolate, 

nemodernizate, străzile de legătură din jurul lor fiind modernizate. Circulația auto și pietonală 

se desfășura cu precădere pe străzile adiacente modernizate, întrucât cele nemodernizate nu 

asigurau condițiile, posibilitățile tehnice și fluenta necesare, astfel încât locuitorii din cartier le 

evitau, preferând să circule pe străzile amenajate. 
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În urma modernizării suprafeței carosabile a celor 10 străzi, care era deteriorată, 

prezentând  gropi , șanțuri, văluriri, viteza de deplasare a autovehiculelor în acest areal a 

crescut, ducând la fluidizarea traficului. 

Prin proiectul de modernizare s-a redimensionat lățimea carosabilului care permite 

circulația pe două sensuri, au fost reglementate colectarea, dirijarea și evacuarea apelor 

pluviale, lăsând liberă  suprafața carosabilului . 

 

Rezultate: 

- reabilitarea a 10 străzi urbane din orașul Murfatlar, cu o lungime totală de 2.893 ml; 

- reabilitarea spațiilor pietonale aferente străzilor reabilitate (trotuare); 

- îmbunătățirea sistemului de marcaj rutier (marcaje rutiere longitudinale simple si 

duble, marcaje rutiere longitudinale transversale, indicatoare/semne rutiere; 

- reabilitarea sistemului de preluare a apelor pluviale. 

- minimizarea efectelor congestionării urbane asupra mediului prin ameliorarea 

aspectelor existente: reducerea emisiilor de noxe ca urmare a decongestionării traficului, 

amenajarea de spații verzi, preluarea controlata a apelor pluviale; 

- ameliorarea confortului și siguranței participanților la trafic prin fluidizarea traficului 

si adoptarea măsurilor de siguranță prevăzute de normele comunitare; 

- promovarea creării de noi locuri de munca prin asigurarea conexiunii și accesibilității 

zonelor culturale, istorice si turistice ale orașului Murfatlar; 

- diminuarea costurilor de întreținere ale autovehiculelor ca urmare a  decongestionării 

traficului. 

 

Indicatori: 

- modernizarea a 10 străzi urbane cu o lungime 2.893 ml și o suprafață 24.409,13 m2 

(reabilitarea străzilor și a trotuarelor adiacente, îmbunătățirea sistemului de marcaj 

rutier, reabilitarea sistemului de preluare a apelor pluviale) 

- 20 locuri de muncă create în faza de execuție 

- 1 loc de muncă menținut la finalul implementării 

- 10.943 de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului 
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Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți: 

- operatorii de vehicule (participanții la trafic): medie 3931 vehicule / 24 ore, 

reprezentați de: persoane fizice deținătoare de vehicule; transportatori; mijloace de 

transport in comun 

- agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Murfatlar; 

- turiștii care vizitează sau tranzitează orașul; 

- populația orașului reprezentată de 10.216 persoane (conform recensământului din 

2011). 

-  

Beneficiari indirecți:  

- inițiatorul proiectului – UAT Orașul Murfatlar 

- investitori privați din Regiunea Sud-Est. 
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ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE A PROIECTELOR 

IMPLEMENTATE DE UAT ORAȘUL EFORIE 
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Titlul Proiectului: Parc de recreere în oraşul Eforie 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, județul Constanța, orașul Eforie 

 

Solicitant: UAT Orașul Eforie 

 

Proprietar: UAT Orașul Eforie 

 

Buget: 3.107.597 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 17 luni/ 23.07.2013 – 22.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea factorilor de mediu și creşterea 

calităţii vieţii prin crearea unui parc de recreere în orașul Eforie, în contextul protejării 

mediului înconjurător și al asigurării unei dezvoltări durabile. 

Obiective specifice: 

1. Îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului prin îmbogățirea biodiversității: 

- realizarea unor spații verzi acoperite de covoare florale multicolore; 

- utilarea cu mobilier urban constituit din bănci, pergole, coșuri de gunoi, 

cișmele, panouri de expunere; 

- iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu proiectoare de lumină; 

- realizarea de spații care să ofere variație vizuală, dar și realizarea unui 

ecosistem corect; 

- crearea unor fântâni arteziene finisate cu plăci de travertin care să 

înfrumuseţeze şi revigoreze peisajul. 

2. Menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu și a sănătății populației 

prin: 

- crearea unui mediu sănătos; 

- ameliorarea climatului și a calității aerului datorită creării unor spații verzi și a 

măririi cantității de plante ce produc oxigen; 

- accesul liber la recreere în parc; 

- menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spatiilor verzi prin 

ameliorarea calității vegetației în zonă. 

3. Creşterea zonelor de recreere și a spațiilor de joacă pentru copii prin amenajarea 

unui parc de recreere în orașul Eforie.  

4. Creșterea dinamismului economic și turistic prin: 

- punerea în valoare a resurselor naturale și a celor create într-o zonă, stațiune, 

de interes turistic; 

- creșterea atractivității zonei și a fluxului turistic. 
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Descrierea proiectului  

 

Pentru realizarea parcului de recreere în orașul Eforie a fost alocat un teren aparținând 

domeniului public. Acest parc va fi amplasat pe un teren amenajat parțial, caracterizat de o 

vegetație spontană fără specii protejate, situat în zona restaurantului Cazinou din localitate. 

Pe amplasamentul menționat exista un parc de recreere aflat într-o stare avansată de 

degradare. S-a propus desfacerea aleilor existente, a mobilierului urban existent precum și 

dezafectarea fântânilor arteziene și a instalațiilor aferente acestora, redesenarea traseelor din 

parc în acord cu noile funcțiuni propuse prin proiect. 

Procesul de amenajare a parcului constă în acţiuni vizând punerea în valoare, refacerea 

şi ameliorarea peisajelor, agrementarea acestora, care să devină astfel, cât mai agreabile 

pentru procesul de recreere. Pentru realizarea acestui deziderat, U.A.T. orașul Eforie a propus 

realizarea următoarelor măsuri:  

- amenajarea unui skate park pentru role și skateboard; 

- amenajarea un spațiu de joacă destinat copiilor; 

- amenajarea unei zone destinată diverselor evenimente și manifestări publice 

dotată cu scenă și tribune demontabile; 

- amenajarea unei fântâni arteziene; 

- iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu proiectoare de lumină; 

- realizarea unor alei pietonale; 

- executarea unor pavaje din piatra cubica; 

- amenajarea unei piste de alergare. 

- crearea unei zone mai liniștite, compusă din spații verzi acoperite de covoare 

florale multicolore; 

- amplasarea unor panouri expoziționale; 

- crearea unor fântâni arteziene. 
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Rezultate: 

- reabilitarea unei suprafețe verzi de 3.534 m2 

- reabilitarea unei suprafețe totale de 7927 m2   

- 9.294 persoane care beneficiază de infrastructura urbană reabilitată și modernizată 

- crearea a 30 locuri de muncă temporare 

- 2 locuri de muncă create/menținute permanent 

- achiziționare dotări parc 

 

Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți:  

- locuitorii orașului Eforie, respectiv 9.294 de persoane. 

 

Beneficiari indirecți:  

- agenții economici care-și desfășoară activitatea în orașul Eforie 

- personalul angajat pentru întreținerea parcului 
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Titlul Proiectului: Promenadă turistică Eforie Nord 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, județul Constanța, orașul Eforie 

 

Solicitant: UAT Orașul Eforie 

 

Proprietar: UAT Orașul Eforie 

 

Buget: 9.895.834,17 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 25 luni/ 04.12.2013 – 03.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea și valorificarea 

patrimoniului cultural și arhitectonic din Eforie Nord în vederea stimulării creșterii economice 

locale și regionale și creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului 

înconjurător și asigurării dezvoltării durabile. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă amenajarea aleii de promenadă, din zona 

cuprinsa între hotelurile Acapulco și Belona. 

 

Descrierea proiectului  

 

Amplasamentul este situat în România, județul Constanța, localitatea Eforie. Eforie 

este situată pe fâșia litorală aflată între Lacul Techirghiol și Marea Neagră. 

Aleea de promenadă inițială, în lungime de 821,50 m, amplasată în zona cuprinsă între 

hotelurile Acapulco și Belona, cu o lățime de doar 3,5 m, era insuficientă pentru traficul 

pietonal estival. Aleea era degradată, cu un aspect inestetic și neîngrijit  și afectată de diferite 

fenomene de instabilitate: 

- balustradele (parapete cu grindă) înclinate către plajă;  

- alei pietonale din pavele deplasate, tasate, crăpate sau cu bucăți de pavele lipsă; 

- sistemul de drenaj colmatat şi întrerupt, iar canalele de colectare şi evacuare a apelor 

de suprafaţă fisurate. 

 

Rezultate: 

- Sprijină dezvoltarea sectorului turistic prin îmbunătățirea accesului turiștilor la 

obiectivele culturale și istorice din orașul Eforie 

- Accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate prin refacerea zonelor 

pietonale și spațiilor verzi și reabilitarea străzilor pentru accesul în zona istorică. 
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Indicatori: 

- reabilitarea unei suprafețe totale de 6.750 m2   

- 9.294 persoane care beneficiază de infrastructura urbană reabilitată și modernizată 

- crearea a 15 locuri de muncă temporare 

 

Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți:  

- locuitorii orașului Eforie, respectiv 9.294 de persoane. 

 

Beneficiari indirecți:  

- agenții economici care-și desfășoară activitatea în orașul Eforie. 
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ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE A PROIECTELOR 

IMPLEMENTATE DE UAT ORAȘUL TECHIRGHIOL 
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Titlul Proiectului: Parc de recreere în oraşul Eforie 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, județul Constanța, orașul Eforie 

 

Solicitant: UAT Orașul Eforie 

 

Proprietar: UAT Orașul Eforie 

 

Buget: 3.107.597 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 17 luni/ 23.07.2013 – 22.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea factorilor de mediu și creşterea 

calităţii vieţii prin crearea unui parc de recreere în orașul Eforie, în contextul protejării 

mediului înconjurător și al asigurării unei dezvoltări durabile. 

Obiective specifice: 

1. Îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului prin îmbogățirea biodiversității: 

- realizarea unor spații verzi acoperite de covoare florale multicolore; 

- utilarea cu mobilier urban constituit din bănci, pergole, coșuri de gunoi, 

cișmele, panouri de expunere; 

- iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu proiectoare de lumină; 

- realizarea de spații care să ofere variație vizuală, dar și realizarea unui 

ecosistem corect; 

- crearea unor fântâni arteziene finisate cu plăci de travertin care să 

înfrumuseţeze şi revigoreze peisajul. 

2. Menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu și a sănătății populației 

prin: 

- crearea unui mediu sănătos; 

- ameliorarea climatului și a calității aerului datorită creării unor spații verzi și a 

măririi cantității de plante ce produc oxigen; 

- accesul liber la recreere în parc; 

- menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spatiilor verzi prin 

ameliorarea calității vegetației în zonă. 

3. Creşterea zonelor de recreere și a spațiilor de joacă pentru copii prin amenajarea 

unui parc de recreere în orașul Eforie.  

4. Creșterea dinamismului economic și turistic prin: 

- punerea în valoare a resurselor naturale și a celor create într-o zonă, stațiune, 

de interes turistic; 

- creșterea atractivității zonei și a fluxului turistic. 
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Descrierea proiectului  

 

Pentru realizarea parcului de recreere în orașul Eforie a fost alocat un teren aparținând 

domeniului public. Acest parc va fi amplasat pe un teren amenajat parțial, caracterizat de o 

vegetație spontană fără specii protejate, situat în zona restaurantului Cazinou din localitate. 

Pe amplasamentul menționat exista un parc de recreere aflat într-o stare avansată de 

degradare. S-a propus desfacerea aleilor existente, a mobilierului urban existent precum și 

dezafectarea fântânilor arteziene și a instalațiilor aferente acestora, redesenarea traseelor din 

parc în acord cu noile funcțiuni propuse prin proiect. 

Procesul de amenajare a parcului constă în acţiuni vizând punerea în valoare, refacerea 

şi ameliorarea peisajelor, agrementarea acestora, care să devină astfel, cât mai agreabile 

pentru procesul de recreere. Pentru realizarea acestui deziderat, U.A.T. orașul Eforie a propus 

realizarea următoarelor măsuri:  

- amenajarea unui skate park pentru role și skateboard; 

- amenajarea un spațiu de joacă destinat copiilor; 

- amenajarea unei zone destinată diverselor evenimente și manifestări publice 

dotată cu scenă și tribune demontabile; 

- amenajarea unei fântâni arteziene; 

- iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu proiectoare de lumină; 

- realizarea unor alei pietonale; 

- executarea unor pavaje din piatra cubica; 

- amenajarea unei piste de alergare. 

- crearea unei zone mai liniștite, compusă din spații verzi acoperite de covoare 

florale multicolore; 

- amplasarea unor panouri expoziționale; 

- crearea unor fântâni arteziene. 
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Rezultate: 

- reabilitarea unei suprafețe verzi de 3.534 m2 

- reabilitarea unei suprafețe totale de 7927 m2   

- 9.294 persoane care beneficiază de infrastructura urbană reabilitată și modernizată 

- crearea a 30 locuri de muncă temporare 

- 2 locuri de muncă create/menținute permanent 

- achiziționare dotări parc 

 

Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți:  

- locuitorii orașului Eforie, respectiv 9.294 de persoane. 

 

Beneficiari indirecți:  

- agenții economici care-și desfășoară activitatea în orașul Eforie 

- personalul angajat pentru întreținerea parcului 
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Titlul Proiectului: Promenadă turistică Eforie Nord 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, județul Constanța, orașul Eforie 

 

Solicitant: UAT Orașul Eforie 

 

Proprietar: UAT Orașul Eforie 

 

Buget: 9.895.834,17 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 25 luni/ 04.12.2013 – 03.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea și valorificarea 

patrimoniului cultural și arhitectonic din Eforie Nord în vederea stimulării creșterii economice 

locale și regionale și creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului 

înconjurător și asigurării dezvoltării durabile. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă amenajarea aleii de promenadă, din zona 

cuprinsa între hotelurile Acapulco și Belona. 

 

Descrierea proiectului  

 

Amplasamentul este situat în România, județul Constanța, localitatea Eforie. Eforie 

este situată pe fâșia litorală aflată între Lacul Techirghiol și Marea Neagră. 

Aleea de promenadă inițială, în lungime de 821,50 m, amplasată în zona cuprinsă între 

hotelurile Acapulco și Belona, cu o lățime de doar 3,5 m, era insuficientă pentru traficul 

pietonal estival. Aleea era degradată, cu un aspect inestetic și neîngrijit  și afectată de diferite 

fenomene de instabilitate: 

- balustradele (parapete cu grindă) înclinate către plajă;  

- alei pietonale din pavele deplasate, tasate, crăpate sau cu bucăți de pavele lipsă; 

- sistemul de drenaj colmatat şi întrerupt, iar canalele de colectare şi evacuare a apelor 

de suprafaţă fisurate. 

 

Rezultate: 

- Sprijină dezvoltarea sectorului turistic prin îmbunătățirea accesului turiștilor la 

obiectivele culturale și istorice din orașul Eforie 

- Accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate prin refacerea zonelor 

pietonale și spațiilor verzi și reabilitarea străzilor pentru accesul în zona istorică. 
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Indicatori: 

- reabilitarea unei suprafețe totale de 6.750 m2   

- 9.294 persoane care beneficiază de infrastructura urbană reabilitată și modernizată 

- crearea a 15 locuri de muncă temporare 

 

Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți:  

- locuitorii orașului Eforie, respectiv 9.294 de persoane. 

 

Beneficiari indirecți:  

- agenții economici care-și desfășoară activitatea în orașul Eforie. 
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ANEXE 
FIȘE DE EVALUARE A PROIECTELOR 

IMPLEMENTATE DE UAT COMUNA CUMPĂNA 
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Titlul proiectului: Campus Școlar – Grup Școlar Cumpăna 

 

Localizare proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud - Est Constanța, județul Constanța, 

comuna Cumpăna 

 

Solicitant: UAT Comuna Cumpăna 

 

Buget: Valoarea totală de 35.915.031,29 lei  

 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: 

„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4. – „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” 

 

Perioada de implementare: 36 luni / 19.12.2012 – 18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan / poza zona de referință:   

 

 

Obiectivele proiectului:  

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii actului 

educaţional şi creşterea accesului la educaţie în învăţământul preuniversitar pe segmentul 

turism şi servicii, la nivel local, judeţean şi regional prin înfiinţarea unui nou campus şcolar 

aferent nucleului de învăţământ preuniversitar constituit de Grupul Şcolar Cumpăna. 

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
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- aducerea infrastructurii educaționale la nivelul localității Cumpăna, dar si la 

nivelul județului Constanța, la standarde europene, prin construirea unui campus 

nou care urmează să îndeplinească cele mai înalte exigențe educaționale. 

- creșterea atractivității viitoare a infrastructurii educaționale a localității Cumpăna, 

atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice cu un grad ridicat de calificare, în 

vederea constituirii unui nucleu educațional de calitate la nivel local care sa 

corespunda tendințelor de dezvoltare economica a zonei în discuție. 

 

Descrierea proiectului: 

  

Proiectul contribuie la asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, la atingerea 

obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin extinderea infrastructurii 

educaţionale care permite creşterea capacităţii de şcolarizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

acces la educaţie. 

Înfiinţarea CAMPUSULUI PREUNIVERSITAR în comuna CUMPĂNA se va 

constitui într-un răspuns real la nevoile înregistrate în toate localităţile din mediul rural al 

judeţului Constanţa, dar şi elevilor din alte judeţe interesaţi de specializarea pe domeniul 

turism. 

CAMPUSUL ŞCOLAR - Grup Şcolar CUMPĂNA va reuni în aceeaşi arie toate 

clădirile în care se realizează procesul educaţional (predare teoretică, laboratoare, activităţi 

didactice sociale şi activităţi educațional-recreative).  

De asemenea, Campusul va fi rezultatul grupării activităţii educaţionale în următoarele 

clădiri: corp şcoală cu săli de clasă, ateliere, spaţii de cazare elevi, cantină, bibliotecă, sală de 

sport. Astfel, vor fi asigurate condiţii adecvate de acces la educaţie şi de 

calificare/profesionalizare în spaţii dotate şi echipate corespunzător pentru a putea acoperi o 

clădire de şcoală cu 24 săli de clasă, 4 ateliere şcoală, un cămin rezidenţial cu 120 de locuri, o 

cantină şi un club pentru 120 locuri, 15 garsoniere - spaţii de cazare pentru elevi, o bibliotecă, 

o sală de sport, bază sportivă. 

Campusul şcolar va asigura condiţii educaţionale la un nivel de excelenţă pentru 600 

elevi ce vor proveni cu precădere din mediul rural. 
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Rezultate proiect:  

  

- Crearea unei infrastructuri şcolare cu o arhitectură adecvată sec. XXI pentru 

- desfăşurarea procesului de învăţământ; 

- Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător cerinţelor 

psihopedagogice şi asigurarea accesibilităţii tuturor elevilor la procesul de 

învăţământ; 

- Crearea unui cadru adecvat de educaţie în maximă siguranţă pentru elevi; 

- Crearea unui corp educaţional calificat şi stabil prin asigurarea de spaţii de locuit 

pentru cadrele didactice care predau în campusurile respective; 

- Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare adecvate în vederea reducerii cauzelor de 

îmbolnăvire a elevilor; 

- Dezvoltarea relaţiei cu mediul de afaceri prin crearea de baze de practică, în raport 

cu necesităţile locale şi în extensie cu necesităţile de pregătire a personalului 

calificat pentru staţiunile turistice de pe litoral, localitatea Cumpăna fiind la egală 

distanţă de staţiunea Mamaia la nord şi de Mangalia la sud; 

- Asigurarea condiţiilor de recreere, prin realizarea de baze sportive; 

- Posibilitatea de a folosi spaţiile campusurilor în scopuri turistice pentru elevi şi 

studenţi, urmărindu-se introducerea acestora în circuitul european, cu posibilităţi 

de obţinere de venituri proprii. 

 

Indicatori proiect: 

- 1 clădire de școală cu 24 săli de clasă; 

- 4 ateliere școală; 

- 1 cămin rezidențial cu 120 locuri; 

- 1 cantină pentru 120 locuri;  

- 15 garsoniere - spații de cazare pentru elevi; 

- 1 bibliotecă; 

- 1 sală de sport; 

- 1 baza sportivă.  
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Grup țintă:  

 

Beneficiarii direcți: 

- 600 de elevi din mediul rural; 

- 20 cadre didactice și alt personal. 

 

Beneficiarii indirecți: 

- familiile elevilor ce vor beneficia de serviciile educaționale și rezidențiale din 

cadrul noului campus; 

- agenții economici de la nivelul localității, cât și cei de la nivel județean care vor 

putea angaja personal calificat; 

- administrația publică locală; 

- Inspectoratul Școlar Județean Constanța. 
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Titlul Proiectului :  Centru Multifuncțional de asistență socio-medicală Cumpăna 

Localizare proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud - Est Constanta 

Solicitant: UAT Comuna Cumpăna 

Buget: Valoarea totală este de 3.583.835,07 lei 

Sursa de finanțare:  Co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3.2 - Reabilitarea / modernizarea / 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

Perioada de implementare: 18 luni/ 05.10.2011-31.03.2014 

Plan/poză de referință: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului este înființarea unui centru cu potențial 

multifuncțional de asistență socio-medicală în comuna Cumpăna. 

Obiectivul specific este de a asigura o infrastructură adecvată, care să ofere condițiile 

necesare dezvoltării activităților privind serviciile sociale furnizate prin Compartimentul de 

asistență socială al Primăriei Cumpăna cu sub-activități acoperite de acreditarea deținută de 

solicitant. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Scopul proiectul este acela de a îmbunătăţi serviciile de asistenţă socială primară şi 

specializată pentru persoanele şi familiile aflate în situaţie de risc social din comunitate. 

„Comuna Cumpăna devine una dintre puţinele localităţi din mediul rural cu servicii de 

asistenţă socială acreditate în conformitate cu legislaţia în vigoare, proiectul având un impact 

pozitiv asupra dezvoltării sustenabile, a egalităţii de şanse şi a dezvoltării societăţii 

informaţionale la nivel local şi regional“, susţin reprezentanţii autorităţii publice locale.  

Prin acest proiect a fost construită o infrastructură adecvată care să permită prin 

reorganizare și eficientizare, îmbunătățirea condițiilor de furnizare a serviciilor de asistență 

socială primară și specializată, în conformitate cu tipologia serviciilor sociale acreditate 

conform legislației în vigoare, pentru toate categoriile de persoane şi familii aflate în situații 

de risc la nivelul comunei Cumpăna (ex: bătrâni, persoane cu dizabilități, boli cronice, fără 

nici un venit sau cu venituri foarte mici, persoane ce nu beneficiază de asigurare medicală, 

copii ce provin din familii cu probleme, femeilor victime ale unor acte de violență sau abuz). 
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Rezultate / impact proiect :  

 

Proiectul „Centrul multifuncțional de asistență socio-medicală” este dedicat 

persoanelor și familiilor cu probleme. În cadrul centrului oamenii care au nevoie de sprijin vor 

fi consiliați. 

Centrul multifuncțional de asistență socio-medicală Cumpăna” are cabinete de 

medicină de familie și stomatologice, birouri de consiliere juridică, psiho-pedagogică, socială, 

socio-medicală, educațională – individuală sau de grup. 

Astfel, locuitorii comunei vor beneficia de consiliere psihologică, mai ales că sărăcia îi 

îndeamnă de multe ori la suicid. Și copiii vor fi sfătuiți psiho-pedagogic și educațional, iar 

bătrânii vor beneficia de asistență medicală. 

 

Indicatori proiect  

- Construirea unui centru multifuncțional de asistență socio-medicală  

- Creșterea gradului de acces la serviciile sociale la nivelul comunei Cumpăna la 20 %.

  

Grup țintă:  

- 2.500 de persoane aflate în situație de risc social. 
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ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE A PROIECTELOR IMPLEMENTATE 

DE UAT COMUNA VALU LUI TRAIAN 
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Titlul proiectului: Reabilitare și extindere școală cu clasele I-VIII, comuna Valu lui Traian, 

Jud. Constanța 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, comuna Valu 

lui Traian 

 

Beneficiar: UAT Comuna Valu lui Traian 

 

Buget: 10.305.338 lei 

 

Sursa de finanţare: POR 2007-2013 

 

Perioada de implementare: 24 luni / 02.04.2013 – 01.12.2014 

 

Plan/poza zona de referință: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea 

infrastructurii sociale din comuna Valu lui Traian, în contextul protejării mediului 

înconjurător şi al asigurării unei dezvoltări durabile. 

 

 Obiectivul specific al proiectului este  reabilitarea și extinderea clădiri Școlii cu clasele 

1-8 din comuna Valu lui Traian. 

 

Descrierea proiectului: 

 

Proiectul implică extinderea clădirii existente a Școlii cu clasele I-VIII din comuna 

Valu lui Traian, precum și reabilitarea acesteia. Ca urmare a acordării finanţării, cei aproape 

700 de elevi ai Şcolii nr. 1 din comuna Valu lui Traian vor beneficia de şapte noi săli de curs 

şi şapte laboratoare complet dotate şi utilate, de grupuri sanitare şi birouri.  

 

Rezultatele proiectului: 

- Creșterea calității învățământului în mediul rural. 

- Scăderea riscului de abandon școlar în mediul rural. 

 

Grup țintă: 

 

 Beneficiarii direcți: 

- 700 de elevi din ciclul gimnazial; 

- Cadrele didactice ai Şcolii nr. 1 din comuna Valu lui Traian. 

 

Beneficiarii indirecți: 

- Părinții elevilor care studiază în cadrul Şcolii nr. 1 din comuna Valu lui Traian; 

- Inițiatorul proiectului; 

- Agenții economici. 
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ANEXE 
FIȘE DE EVALUARE  

A PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE  

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  

„ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA” 
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Titlul Proiectului: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Agigea, Județul 

Constanța 

 

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța 

 

Proprietar: UAT Comuna Agigea 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 2.843.287,76 lei, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR este de 1.794.194,61 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea 

dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”. 

 

Stadiul proiectului: Finalizat 

 

Perioada de implementare: 24.05.2013-23.07.2015 (26 luni)  

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor 

sociale din Zona metropolitană Constanța si comuna Agigea și ridicarea acestor servicii la 

standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste servicii, 

contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea si modernizarea infrastructurii 

sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si dotarea unei clădiri 

din zona metropolitana Constanta, localitatea Agigea, in vederea utilizării acesteia drept 

centru pentru tineret. 
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Descrierea proiectului:  

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea 

pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea 

de condiții pentru manifestarea şi dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale 

tinerilor din comuna Agigea.  

Disparitățile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea 

infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare 

a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul 

rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea 

reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Prin realizarea acestui proiect a 

fost creată o infrastructură adecvată desfășurării unor activități care se adresează nevoilor și 

preocupărilor tinerilor din mediul rural, aceștia fiind implicați încă din faza de elaborare a 

proiectelor în ceea ce privește stabilirea funcțiunilor și dotărilor viitoarelor centre de tineret. 

Pe lângă extindere și reabilitare, clădirea care găzduiesc activitatea centrelor de tineret 

sunt dotate cu echipamente IT, mobilier, rechizite și alte dotări adecvate funcțiunilor pe care 

acestea le îndeplinesc.  

 

Indicatori: 

 

- Suprafața reabilitată, dotată și modernizată-781,47 mp  

- 1 centru de tineret 

- 2.894 persoane care beneficiază de infrastructura socială reabilitată și modernizată 

-  4 locuri de muncă create temporar.  

 

Rezultate/impact proiect:  

 

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu 

mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ; 
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- Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si 

diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in 

vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă. 

- Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale,ajutând 

cu un start bine definit pentru viitor; 

- Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si 

modernizate; 

- Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Agigea; 

-  Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, 

care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la 

informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

 

- 2894  tineri cu vârste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Agigea. 

 

Beneficiari indirecți: 

 

- Inițiatorul proiectului – Asociația de dezvoltare intercomunitara ”Zona Metropolitană 

Constanța” 

- UAT Comuna Agigea 

- Familiile persoanelor tinere care beneficiază de serviciile sociale oferite de centrul de 

tineret 

- Personalul angajat in cadrul centrului de tineret 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea in comuna Agigea 
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Titlul Proiectului: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Corbu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Corbu, județul Constanța 

 

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța 

 

Proprietar: UAT Comuna Corbu 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 2.605.556,29 lei, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR este de 1.649.234,89 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea 

dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”. 

 

Stadiu de implementare: Finalizat 

 

Perioada de implementare: 17luni / 08.08.2012-07.01.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință: 
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Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității infrastructurii 

serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța și comuna Corbu și ridicarea acestor 

servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste 

servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si 

sociale. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea si modernizarea 

infrastructurii sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si 

dotarea unei clădiri din zona metropolitana Constanta, localitatea Corbu, in vederea utilizării 

acesteia drept centru pentru tineret. 

 

Descrierea proiectului:  

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea 

pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea 

de condiții pentru manifestarea şi dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale 

tinerilor din comuna Corbu.  

Disparitățile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea 

infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare 

a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul 

rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea 

reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Prin realizarea acestui proiect a 

fost creată o infrastructură adecvată desfășurării unor activități care se adresează nevoilor și 

preocupărilor tinerilor din mediul rural, aceștia fiind implicați încă din faza de elaborare a 

proiectelor în ceea ce privește stabilirea funcțiunilor și dotărilor viitoarelor centre de tineret. 

Pe lângă extindere și reabilitare, clădirea care găzduiesc activitatea centrelor de tineret sunt 

dotate cu echipamente IT, mobilier, rechizite și alte dotări adecvate funcțiunilor pe care 

acestea le îndeplinesc.  
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Rezultate/impact proiect:  

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu 

mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ; 

- Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si 

diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in 

vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă. 

- Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale,ajutând 

cu un start bine definit pentru viitor; 

- Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si 

modernizate; 

- Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Corbu; 

-  Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, 

care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la 

informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii. 

 

Indicatori: 

 

- Suprafață reabilitată, dotată și modernizată de 682mp 

- 1 centru de tineret 

- 1.945 persoane care beneficiază de infrastructura socială reabilitata și modernizatp 

- 30 locuri de muncă create temporar. 
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Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți:  

- 1.945 tineri cu vârste cuprinse între 14 – 35 ani care locuiesc în comuna Corbu. 

 

Beneficiari indirecți 

- Inițiatorul proiectului – Asociația de dezvoltare intercomunitară „Zona Metropolitana 

Constanța” 

- UAT Comuna Corbu 

- Familiile persoanelor tinere care beneficiata de serviciile sociale oferite de centrul de 

tineret 

- Personalul angajat in cadrul centrului de tineret 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea în comuna Corbu. 
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Titlul Proiectului: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret, cod 

SMIS 39623 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Cumpăna, județul 

Constanța 

 

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța 

 

Proprietar: UAT Comuna Cumpăna 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 4.156.048,80 lei, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR este de 2.651.887,47 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea 

dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”. 

 

Stadiu de implementare: 65% 

 

Perioada de implementare: 29 luni /13.07.2013 – 31.12.2015  

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 
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Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității infrastructurii 

serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța si comuna Cumpăna și ridicarea acestor 

servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste 

servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si 

sociale. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea si modernizarea 

infrastructurii sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea și 

dotarea unei clădiri din zona metropolitană Constanța, localitatea Cumpăna, în vederea 

utilizării acesteia drept centru pentru tineret. 

 

Descrierea proiectului:  

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea 

pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea 

de condiții pentru manifestarea şi dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale 

tinerilor din comuna Cumpăna.  

Disparitățile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea 

infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare 

a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul 

rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea 

reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Prin realizarea acestui proiect a 

fost creată o infrastructură adecvată desfășurării unor activități care se adresează nevoilor și 

preocupărilor tinerilor din mediul rural, aceștia fiind implicați încă din faza de elaborare a 

proiectelor în ceea ce privește stabilirea funcțiunilor și dotărilor viitoarelor centre de tineret. 

Pe lângă extindere și reabilitare, clădirea care găzduiesc activitatea centrelor de tineret 

sunt dotate cu echipamente IT, mobilier, rechizite și alte dotări adecvate funcțiunilor pe care 

acestea le îndeplinesc.  

 

 

 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

Rezultate/impact proiect:  

 

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu 

mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ; 

- Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si 

diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in 

vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă. 

- Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale,ajutând 

cu un start bine definit pentru viitor; 

- Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si 

modernizate; 

- Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Cumpăna; 

- Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, 

care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la 

informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii. 

 

Indicatori: 

 

- Suprafața reabilitată, dotată și modernizată de1217,88 mp  

- 1 centru de tineret 

- 3220 persoane care beneficiază de infrastructura socială reabilitată și modernizată 

- 1 loc de muncă creat temporar  

-  7 calculatoare de birou  

- 1 pistă skate-board  

- 1 pistă bowling  
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Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- 3220  tineri cu vârste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Cumpăna. 

 

Beneficiari indirecți: 

 

- Inițiatorul proiectului – Asociația de dezvoltare intercomunitara ”Zona Metropolitana 

Constanta” 

- UAT Comuna Cumpăna 

- Familiile persoanelor tinere care beneficiază de serviciile sociale oferite de centrul de 

tineret 

- Personalul angajat in cadrul centrului de tineret 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea în comuna Cumpăna 

- Autoritățile publice locale si județene din Regiunea de Sud Est pentru care investiția 

va servi ca exemplu de urmat. 
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Titlul Proiectului: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Lumina, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Lumina, Județul 

Constanța 

 

Solicitant: UAT Asociația de Dezvoltare Zona Metropolitană Constanța 

 

Proprietar: UAT comuna Lumina 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 3.140.906,19 lei, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR este de 1.915.649,68 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea 

dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”. 

 

Stadiu de implementare: Finalizat  

 

Perioada de implementare: 11.05.2012-10.02.2014 (26 luni)  

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință: 
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Obiectivele proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatatirea calitatii infrastructurii 

serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța si comuna Lumina și ridicarea acestor 

servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste 

servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si 

sociale. 

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reabilitarea si modernizarea 

infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si 

dotarea unei cladiri din zona metropolitana Constanta, localitatea Lumina, in vederea utilizarii 

acesteia drept centru pentru tineret. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea 

pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea 

de condiții pentru manifestarea şi dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale 

tinerilor din comuna Lumina.  

Disparitățile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea 

infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare 

a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul 

rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea 

reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Prin realizarea acestui proiect a 

fost creată o infrastructură adecvată desfășurării unor activități care se adresează nevoilor și 

preocupărilor tinerilor din mediul rural, aceștia fiind implicați încă din faza de elaborare a 

proiectelor în ceea ce privește stabilirea funcțiunilor și dotărilor viitoarelor centre de tineret. 
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Pe lângă extindere și reabilitare, clădirea care găzduiesc activitatea centrelor de tineret 

sunt dotate cu echipamente IT, mobilier, rechizite și alte dotări adecvate funcțiunilor pe care 

acestea le îndeplinesc.  

 

Rezultate/impact proiect:  

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu 

mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ; 

- Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si 

diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in 

vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă. 

- Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale,ajutând 

cu un start bine definit pentru viitor; 

- Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si 

modernizate; 

- Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Lumina; 

- Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, 

care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la 

informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii. 

 

Indicatori: 

 

- Suprafață reabilitată, dotata si modernizata de 428,89mp 

- 1 centru de tineret 

- 4.064 persoane care beneficiază de infrastructura sociala reabilitata si modernizata 

- 30 locuri de munca create temporar. 

 

Grup țintă: 
 

Beneficiari direcți  

- 4.064 tineri cu vârste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Lumina. 
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Beneficiari indirecți 

- Initiatorul proiectului – Asociația de dezvoltare intercomunitara „Zona Metropolitana 

Constanta” 

- UAT Comuna Lumina 

- Familiile persoanelor tinere care beneficiaza de serviciile sociale oferite de centrul de 

tineret 

- Personalul angajat in cadrul centrului de tineret 

- Agentii economici care isi desfasoara activitatea in comuna Lumina 

- Autoritatile publice locale si judetene din Regiunea de Sud Est pentru care investitia 

va servi ca exemplu de urmat. 
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Titlul Proiectului: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Mihail Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru 

tineret, cod SMIS 38658 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Mihail Kogălniceanu, 

județul Constanța 

 

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța 

 

Proprietar: UAT Comuna Mihail Kogălniceanu 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 7.394.814,16 lei, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR este de 4.802.948,57 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea 

dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”. 

 

Stadiu de implementare: Finalizat 

 

Perioada de implementare: 32 luni / 27.10.2012-26.07.2015  

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință: 
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Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor 

sociale din Zona metropolitană Constanța si comuna Mihail Kogălniceanu și ridicarea acestor 

servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste 

servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si 

sociale. 

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reabilitarea si modernizarea infrastructurii 

sociale si imbunatatirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri 

din zona metropolitana Constanta, localitatea Mihail Kogălniceanu, in vederea utilizarii 

acesteia drept centru pentru tineret. 
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Descrierea proiectului:  

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea 

pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea 

de condiții pentru manifestarea şi dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale 

tinerilor din comuna Mihail Kogălniceanu.  

Disparitățile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea 

infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare 

a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul 

rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea 

reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Prin realizarea acestui proiect a 

fost creată o infrastructură adecvată desfășurării unor activități care se adresează nevoilor și 

preocupărilor tinerilor din mediul rural, aceștia fiind implicați încă din faza de elaborare a 

proiectelor în ceea ce privește stabilirea funcțiunilor și dotărilor viitoarelor centre de tineret. 

Pe lângă extindere și reabilitare, clădirea care găzduiesc activitatea centrelor de tineret sunt 

dotate cu echipamente IT, mobilier, rechizite și alte dotări adecvate funcțiunilor pe care 

acestea le îndeplinesc.  

 

Rezultate/impact proiect:  

 

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu 

mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ; 

- Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si 

diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in 

vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă. 

- Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale,ajutând 

cu un start bine definit pentru viitor; 

- Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si 

modernizate; 
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- Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu; 

-  Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, 

care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la 

informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii. 

 

Indicatori:  

 

- Suprafața reabilitata, dotata si modernizata de 2893,32mp 

- 1 centru de tineret- 

- 3.500 persoane care beneficiază de infrastructura sociala reabilitata si modernizata 

- 58 locuri de munca create termporar. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți  

- 3500 tineri cu vârste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Mihail 

Kogălniceanu. 

 

Beneficiari indirecți 

- Inițiatorul proiectului – Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Zona Metropolitana 

Constanta” 

- UAT comuna Mihail Kogălniceanu 

- Familiile persoanelor tinere care beneficiază de serviciile sociale oferite de centrul de 

tineret 

- Personalul angajat in cadrul centrului de tineret 

- Agenții economici care isi desfasoara activitatea in comuna Mihail Kogalniceanu 

- Autoritățile publice locale si județene din Regiunea de Sud Est pentru care investiția 

va servi ca exemplu de urmat. 
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Titlul Proiectului: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Poarta Alba, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret, 

cod SMIS 38676 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Poarta Albă, județul 

Constanța 

 

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța 

 

Proprietar: UAT comuna Poarta Albă 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 2.723.902,80 lei, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR este de 1.716.835,08 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea 

dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”. 

 

Stadiu de implementare: Finalizat 

 

Perioada de implementare: 12.10.2012-28.10.2014 (17 luni)  

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință: 
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Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunatatirea calitatii infrastructurii 

serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța si comuna Poarta Alba și ridicarea 

acestor servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la 

aceste servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si 

sociale. 

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reabilitarea si modernizarea 

infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si 

dotarea unei cladiri din zona metropolitana Constanta, localitatea Poarta Alba, in vederea 

utilizarii acesteia drept centru pentru tineret. 

 

Descrierea proiectului:  

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea 

pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea 

de condiții pentru manifestarea şi dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale 

tinerilor din comuna Poarta Alba.  

Disparitățile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea 

infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare 

a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul 

rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea 

reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Prin realizarea acestui proiect a 

fost creată o infrastructură adecvată desfășurării unor activități care se adresează nevoilor și 

preocupărilor tinerilor din mediul rural, aceștia fiind implicați încă din faza de elaborare a 

proiectelor în ceea ce privește stabilirea funcțiunilor și dotărilor viitoarelor centre de tineret. 

Pe lângă extindere și reabilitare, clădirea care găzduiesc activitatea centrelor de tineret 

sunt dotate cu echipamente IT, mobilier, rechizite și alte dotări adecvate funcțiunilor pe care 

acestea le îndeplinesc.  
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Rezultate/impact proiect:  

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu 

mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ; 

- Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si 

diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in 

vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă. 

- Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale,ajutând 

cu un start bine definit pentru viitor; 

- Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si 

modernizate; 

- Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Poarta Alba; 

-  Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, 

care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la 

informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii. 

 

Indicatori:  

- Suprafata reabilitata, dotata si modernizata de 517,45mp 

- 1 centru de tineret 

- 1619 persoane care beneficiaza de infrastructura sociala reabilitata si modernizata 

- 54 locuri de munca create termporar. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți:  

- 1619 tineri cu vârste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Poarta Alba. 
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Beneficiari indirecți: 

- Initiatorul proiectului – Asociatia de dezvoltare intercomunitara ”Zona Metropolitana 

Constanta” 

- 2. UAT comuna Poarta Alba 

- Familiile persoanelor tinere care beneficiaza de serviciile sociale oferite de centrul de 

tineret 

- Personalul angajat in cadrul centrului de tineret 

- Agentii economici care isi desfasoara activitatea in comuna Poarta Alba 

- Autoritatile publice locale si judetene din Regiunea de Sud Est pentru care investitia 

va servi ca exemplu de urmat. 
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Titlul Proiectului: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret, cod 

SMIS 40652 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Tuzla, județul Constanța 

 

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța 

 

Proprietar: UAT Comuna Tuzla 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 4.005.736,00 lei, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR este de 3.142.626,38 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea 

dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”. 

 

Stadiu de implementare: Finalizat 

 

Perioada de implementare: 30.01.2013-29.11.2014 (22 luni)  

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință: 
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Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunatatirea calitatii infrastructurii 

serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța si comuna Tuzla și ridicarea acestor 

servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la aceste 

servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si 

sociale. 

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reabilitarea si modernizarea 

infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si 

dotarea unei cladiri din zona metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii 

acesteia drept centru pentru tineret. 

 

Descrierea proiectului: 

  

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea 

pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea 

de condiții pentru manifestarea şi dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale 

tinerilor din comuna Tuzla.  

Disparitațile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea 

infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare 

a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul 

rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea 

reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Aceste actiuni vor contribui, in 

mod semnificativ la cresterea accesului si participarii la activitati si programe care sa le 

permita petrecerea timpului liber intr-un mod placut si eficient in vederea depasirii 

singuratatii si marginalizarii in mediul rural. 
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Rezultate/impact proiect:  

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu 

mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ; 

- Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si 

diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in 

vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă. 

- Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale,ajutând 

cu un start bine definit pentru viitor; 

- Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si 

modernizate; 

- Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Tuzla; 

-  Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, 

care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la 

informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii. 

 

Indicatori:  

- Suprafata reabilitata, dotata si modernizata de 1187,94 mp 

- 1 centru de tineret 

- 1.550 persoane care beneficiaza de infrastructura sociala reabilitata si modernizata  

- 40 locuri de munca create termporar. 
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Grup țintă: 
 

Beneficiari direcți  

- 1550 tineri cu varste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Tuzla. 

 

Beneficiari indirecti 

- Initiatorul proiectului – Asociatia de dezvoltare intercomunitara ”Zona Metropolitana 

Constanta” 

- UAT comuna Tuzla 

- Familiile persoanelor tinere care beneficiaza de serviciile sociale oferite de centrul de 

tineret 

- Personalul angajat in cadrul centrului de tineret 

- Agentii economici care isi desfasoara activitatea in comuna Tuzla 

- Autoritatile publice locale si judetene din Regiunea de Sud Est pentru care investitia 

va servi ca exemplu de urmat. 
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Titlul Proiectului: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret, 

cod SMIS 39516 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Valu lui Traian, județul 

Constanța 

 

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța 

 

Proprietar: UAT Comuna Valu lui Traian 

 

Stadiu de implementare: Finalizat  

 

Perioada de implementare: 29.12.2012-28.10.2014 (22 luni)  

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 1.915.321,36 lei, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR este de 1.167.978,85 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea 

dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”. 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință: 
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Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunatatirea calitatii infrastructurii 

serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța si comuna Valu lui Traian și ridicarea 

acestor servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la 

aceste servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si 

sociale. 

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reabilitarea si modernizarea 

infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si 

dotarea unei cladiri din zona metropolitana Constanta, localitatea Valu lui Traian, in vederea 

utilizarii acesteia drept centru pentru tineret. 

 

Descrierea proiectului:  

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea 

pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea 

de condiții pentru manifestarea şi dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale 

tinerilor din comuna Valu lui Traian.  

Disparitațile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea 

infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare 

a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul 

rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea 

reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Aceste actiuni vor contribui, in 

mod semnificativ la cresterea accesului si participarii la activitati si programe care sa le 

permita petrecerea timpului liber intr-un mod placut si eficient in vederea depasirii 

singuratatii si marginalizarii in mediul rural. 
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Rezultate/impact proiect:  

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu 

mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ; 

- Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si 

diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in 

vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă. 

- Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale,ajutând 

cu un start bine definit pentru viitor; 

- Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si 

modernizate; 

- Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Valu lui Traian; 

-  Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, 

care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la 

informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii. 

 

Indicatori:  

 

- Suprafața reabilitata, dotata si modernizata de364mp 

- 1 centru de tineret 

- 4.039 persoane care beneficiază de infrastructura sociala reabilitata si modernizata 

- 12 locuri de munca create temporar. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți  

- 4039 tineri cu vârste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Valu lui 

Traian. 
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Beneficiari indirecti: 

- Inițiatorul proiectului – Asociația de dezvoltare intercomunitara ”Zona Metropolitana 

Constanta” 

- UAT comuna Valu lui Traian 

- Familiile persoanelor tinere care beneficiază de serviciile sociale oferite de centrul de 

tineret 

- Personalul angajat in cadrul centrului de tineret 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea in comuna Valu lui Traian 

- Autoritățile publice locale și județene din Regiunea de Sud-Est pentru care investiția va 

servi ca exemplu de urmat. 
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Titlul Proiectului: Formare europeană pentru servicii turistice de calitate 

 

Localizarea proiectului: județul Constanța, regiunea de dezvoltare Sud-Est 

 

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa 

 

Valoarea proiectului: 1.980.772 lei  

 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, “Investește in oameni!”, Axa prioritară nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții 

cu piața muncii” Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces si participare la formare 

profesională continuă”, program cofinanţat din Fondul Social European (FSE) 

 

Perioada de implementare: 24 luni/01.01.2012 – 31.12.2013 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare a 

persoanelor angajate pe piața muncii in domeniul turismului, alimentației publice și 

comerțului.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă 

(FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii.  

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi 

servicii de consiliere si orientare profesionala.  

3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocațională a angajaților din domeniul 

turismului, alimentației publice și comerțului prin participarea la programe de consiliere și 

orientare profesională a 300 de persoane ocupate în acest sector de activitate.  

4. Creșterea nivelului de calificare a unui număr de 185 de angajați din domeniul turismului, 

alimentației publice și comerțului prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în 

urma desfășurării programelor de formare profesionala continua (FPC). Obiectivul general şi 

obiectivele specifice ale proiectului au fost stabilite în urma analizei situaţiei economico-

sociale din regiune, precum şi a capacităţii existente în teren pentru furnizarea unor programe 

FPC şi programe de consiliere si orientare profesionala la un nivel calitativ corespunzător 

aşteptărilor angajatorilor şi forţei de muncă din regiune. Obiectivele proiectului vizează 

asigurarea celei mai bune căi de consolidare a performanţei economice a întreprinderilor care 

activează în domeniul turismului şi alimentaţiei publice în regiune – îmbunătăţirea 

competenţelor profesionale ale forţei de muncă. De asemenea, proiectul urmăreşte asigurarea 

condiţiilor propice pentru dezvoltarea continuă a carierei lucrătorilor din domeniul turismului, 

alimentației publice și comerțului prin participarea la servicii de informare şi consiliere în 

carieră. La nivel individual, proiectul va contribui la dezvoltarea ocupabilităţii în rândul 

lucrătorilor din acest sector marcat de o dinamică economică şi tehnologică ridicată. Proiectul 

va contribui la obiectivul general al POSDRU – dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competivităţii, mai ales prin asigurarea unor resurse capabile să se integreze şi să se menţină 

durabil pe piaţa muncii. De asemenea, proiectul răspunde obiectivului Axei prioritare 2 a 

POSDRU (Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii) şi anume facilitarea 

accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii şi a nivelului de educaţie şi formare profesională 

al resurselor umane printr-o abordare de tip ”pe tot parcursul vieţii”, în contextul societăţii 

bazate pe cunoaştere. Obiectivele proiectului se structurează în jurul a două obiective 

specifice Axei Prioritare nr.2: Promovarea accesului angajaţilor la programele de formare 

profesională continuă, în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete şi 

promovarea beneficiilor formării profesionale continue în rândul grupurilor interesate. Prin 

stabilirea acestui obiectiv general şi a celor patru obiective specifice se va urmări, ca finalitate 
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generală, dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman din regiunea în care se va 

implementa proiectul. 

 

Descrierea proiectului: 

            Proiectul a avut ca obiectiv creşterea nivelului de calificare a persoanelor din 

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, angajate pe piaţa muncii în domeniul turismului, 

alimentaţiei publice şi comerţului. 

 

Rezultatele proiectului: 

 

               Prin acest proiect s-au realizat: 1) Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a 

programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa 

muncii; 2) Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la 

programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesională; 3) Creşterea nivelului de 

informare şi motivare vocaţională a angajaţilor din domeniul turismului, alimentaţiei publice 

şi comerţului prin participarea la programe de consiliere şi orientare profesională a 320 de 

persoane ocupate în acest sector de activitate; 4) Creşterea nivelului de calificare a unui 

număr de 176 de angajaţi din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului prin 

dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma desfăşurării programelor de 

formare profesională continuă.  

 

Indicatori proiect: 

- 117 participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare); 

- 96 femei participante la programe de FPC (calificare şi recalificare); 

- 338 de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – formare profesională 

continuă; 

- atingerea unui procent de 57,29 % participanţi la programe de FPC certificaţi; 

- 7 programe de FPC furnizate; 

- 3.960 de ore de formare profesionala furnizate 
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Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți: 

- 117 persoane angajate 

 

Beneficiari indirecți:  

- A.D.I. Zona Metropolitană Constanța 

- Agenții economici. 
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Titlul Proiectului: „Perfecționare pentru dezvoltare” 

 

Localizarea proiectului: Zona Metropolitană Constanța, județul Constanța, Regiunea de 

dezvoltare Sud-Est 

 

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de  412.670 lei, din care 350.769,50 lei cofinanțare 

Fondul Social European. 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-

2013 Axa Prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 

politici publice, Domeniul de Intervenţie 1.3 : Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, 

Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, 

dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.; Contribuția proprie 

 

Perioada de implementare: 12 luni / 05.10.2010 – 04.10.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului:  

 

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Crearea unei administraţii publice mai 

eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al Zonei Metropolitane Constanţa prin 

creşterea capacităţii administrative în domeniul absorbţiei Fondurilor Structurale. 

 

Obiectivul specific ale proiectului este perfecţionarea a 43 funcţionari, care îşi 

desfăşoară activitatea în cele 15 unităţi administrativ-teritoriale ce compun Zona 

Metropolitană Constanţa şi în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 

Constanţa, în domeniul managementului de proiect şi gestionării asistenţei financiare 

nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană. 
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Descrierea proiectului: 

 

Proiectul „Perfecţionare pentru dezvoltare” se încadrează în strategia Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa privind pregătirea şi perfecţionarea 

personalului.  

De asemenea, proiectul face parte din planul de acţiune al Asociaţiei privind creşterea 

capacităţii administrative a acesteia în perspectiva implementării Planului Integrat de 

Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa – Zona Metropolitană Constanţa.  

Astfel, proiectul „Perfecţionare pentru dezvoltare” răspunde nevoii reale existente la 

nivel local, regional şi naţional privind creşterea capacităţii administrative şi instituţionale a 

autorităţilor publice de a accesa cu succes diversele programe de finanţare nerambursabilă. 

Creşterea la nivel local a gradului de absorbţie a Fondurilor Structurale este 

condiţionată de pregătirea specifică şi corespunzătoare a personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul autorităţilor publice locale.  De altfel, corespunzător Planului Naţional de 

Dezvoltare 2007 – 2013, proiectul „Perfecţionare pentru dezvoltare” aparţine priorităţii 

naţionale de dezvoltare numărul 4: „Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi 

incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative”. 

În acest sens şi în deplin acord cu valorile europene ale administraţiei: transparenţa, 

predictibilitatea, responsabilitatea, adaptabilitatea şi eficienţa şi conştientizând importanţa 

optimizării procesului de management strategic ce vizează modernizarea performanţelor 

legate de metode, instrumente şi proceduri, proiectul „PERFECŢIONARE pentru 

DEZVOLTARE”  vizează creşterea capacităţii de analiză a personalului din administraţia 

publică locală din Zona Metropolitană Constanţa prin perfecţionarea unui grup de funcţionari 

care-şi desfăşoară activitatea în cadrul celor 15 unităţi administrativ-teritoriale ce alcătuiesc 

Zona Metropolitană Constanţa, în domeniul managementului de proiect şi al gestionării 

asistenţei financiare nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană. 
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Rezultate proiect: 

 

- Organizarea a 4 cursuri de pregătire şi perfecţionare: formator în domeniul 

managementului de proiect şi accesarea fondurilor europene; manager de proiect; 

expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene; expert achiziţii publice în 

proiecte 

- Perfecţionarea a 43 funcţionari în domeniul managementului de proiect şi gestionării 

Fondurilor Structurale 

- Schimb de experienţă şi bune practici realizat prin relaţionarea directă între 

funcţionarii care au mai multă experienţă în domeniul managementului de proiect şi 

gestionării fondurilor europene şi care vor urma cursul de formator în aceste domenii 

şi funcţionarii cu mai puţină experienţă, în special cei care urmează cursurile de 

pregătire şi perfecţionare. 

 

Indicatori proiect: 

 

- perfecționarea a 43 funcţionari în domeniul managementului de proiect şi gestionării 
Fondurilor Structurale 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

 

- 28 funcţionari din Zona Metropolitană Constanţa care îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul accesării fondurilor europene şi implementării proiectelor care vor participa 

la cursurile de pregătire şi perfecţionare în următoarele domenii: managementul 

proiectelor, accesarea fondurilor europene şi 

achiziţii publice în proiecte finanţate de UE”. 

- 15 funcţionari specialişti/experţi în domeniul managementului de proiect şi 

gestionării fondurilor europene care vor participa la cursul „Formator (Formator de 
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formatori)“ (funcţionari certificaţi formal în domeniul managementului de proiect şi 

cu experienţă relevantă în domeniul gestionării fondurilor nerambursabile provenind 

de la UE, care îşi desfăşoară activitatea atât în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  

 

Beneficiari indirecți: 

 

-  autorităţile administraţiei publice locale, respectiv 1087 de funcţionari care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul celor 15 unităţi administrativ-teritoriale din Zona 

Metropolitană Constanţa, precum şi în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa . 
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ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE  

A PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE  

C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME CONSTANȚA S.A. 
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Titlul proiectului: Pod rutier la km 0+540 al CDMN și lucrări aferente infrastructurii rutier și 

de acces în Portul Constanța 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Județul Constanța, Agigea 

 

Solicitant: C.N. Administrația Porturilor Maritime  S.A. Constanța 

 

Buget: Valoarea totală de 191.797.112 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial in Transporturi 2007 – 2013  

 

Perioada de implementare: 95 luni / 10.09.2009 – 10.08.2017 

 

Plan/poza zona de 

referință: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general este acela de a promova un sistem de transport sustenabil în 

România, care va facilita siguranța, mișcarea rapidă și eficientă a persoanelor și bunurilor cu 

un nivel corespunzător al serviciilor la standarde europene, naționale, peste tot în Europa și 

între și în Regiunile României. 

 

Obiectivele specifice acestui proiect constau în : 

- Asigurarea unei conexiuni rutiere adecvate între cele două părți ale portului, partea de 

nord și partea de sud; 

- Degrevarea zonelor urbane din localitățile Lazu si Agigea de traficul greu generat de 

Portul Constanta Sud; 

- Decongestionarea traficului si reducerea timpilor de călătorie pe DN39 prin 

construirea unei bretele rutiere ca alternative la DN39; 

- Furnizarea unui traseu adecvat pentru materialul de cariera si de umplutura necesar 

proiectelor de dezvoltare ce se vor realiza in partea de sud a portului; 

- Asigurarea legăturii dintre partea de sud a Portului Constanta, prin racordarea la 

varianta ocolitoare a municipiului Constanta, cu autostrada București – Constanța. 

 

Descrierea proiectului: 

 

Proiectul constă în construirea unui pod hobanat, cu 4 benzi de circulație, câte două pe 

sens, care traversează Canalul Dunăre Marea Neagră, împreună cu accesele rutiere aferente, 

pentru a deservi creșterile traficului portuar, atât între părțile de nord și sud ale portului, cât și 

între partea de sud a portului și restul României. 

Suplimentar, pentru a permite traficului rutier de pe DN39 să utilizeze noul pod și 

astfel să se evite congestionarea pe aceasta rută, se realizează o bretea rutieră de conectare cu 

DN39 care va face legătura între pod și actualul acces rutier spre zona de Sud a Portului. 
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Rezultatele proiectului: 

 

Realizarea acestui obiectiv de investiții are ca scop îmbunătățirea eficienței în 

transporturi de la și spre Portul Constanța, evitarea traversărilor zonelor orășenești și 

realizarea legăturii directe între cele două zone, de Nord și Sud, ale portului. 

 

Indicatori proiect: 

 

- 5 km de pod și viaducte 

- Reducerea timpului de călătorie pe perioada cu congestive cu (minute) 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru 

accesibilitate 

- Operatorii de transport rutier – societăți care asigură transportul auto 

- Operatorii portuari din partea de nord și de sud a portului Constanța care în prezent își 

desfășoară activitatea în zona, precum și viitorii utilizatori ai portului Constanța. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Municipiul și județul Constanța 

- Proprietarii mărfurilor și consumatorii din toată țara 

- Turiștii care vin pe litoral în perioada estivală, precum și alte categorii de vehicule 

care nu au ca destinație portul Constanța si care pot utiliza această variantă la DN 39. 
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Titlul proiectului: Dezvoltarea capacității feroviare în Sectorul Fluvio-Maritim al Portului 

Constanța 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța  

 

Solicitant: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța 

 

Buget: Valoarea totală de 94.779.144 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial in Transporturi 2007 – 2013 

 

Perioada de implementare: 65 luni / 20.12.2010 – 15.05.2016 

 

Plan/poza zona de referință:  

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului vizează promovarea în România un sistem de 

transport durabil, care să permită deplasarea rapida, eficientă și în condiții de siguranță a 

persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel 

național, în cadrul Europei, între și în cadrul regiunilor României . 

 

Obiectivele specifice: 

- Creșterea capacității căii ferate pentru transportul mărfurilor uscate vrac din/către sectorul 

fluvio-maritim al portului Constanța; 

-  tranzit mai mare de marfă prin port pe TEN-T; 

- mutarea cauzelor de congestionare a traficului în Agigea Nord, cauzat de dezvoltarea 

activității în sectorul fluvio-maritim, către teritoriile mai largi și în apropierea danelor; 

- construirea triajului într-o locație în care există suficient spațiu pentru o dezvoltare 

ulterioară, dacă va fi necesar; 

- accesul în portul Constanța pe un mod de transport nepoluant, asigurând un mod prietenos 

de tratare a mediului. 

 

Descrierea proiectului: 

 

Realizarea proiectului are în vedere creșterea facilităților de cale ferată care fac 

legătura dintre stația Agigea Nord și zona fluvio-maritimă a portului Constanța. 

 

Rezultate proiect:  

 

Proiectul va avea impact asupra timpilor de tranzit în sectorul fluvio-maritim, 

conducând la creșterea numărului perechilor de trenuri operate în cursul unei zile. 

În ceea ce privește impactul asupra mediului proiectul va influenta în mod pozitiv 

protecția mediului prin creșterea posibilităților de utilizare a unui mod de transport (cale 
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ferată) nepoluant comparativ cu celelalte moduri de transport (auto, naval), precum și prin 

înlocuirea locomotivelor diesel cu locomotive electrice pe sectorul fluvio-maritim portuar. 

 

Indicatori proiect: 

- 6 km de cale ferată reabilitată 

- 13,01 km de cale ferată nou construită. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți:  

- Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța pentru 

accesibilitate 

- Operatorii de transport feroviar si de manevra  - societăți care asigură transportul 

vagoanelor (CFR Marfa, Servtrans, Grupul Feroviar Roman, Transblu, etc.) 

- Operatori portuari (Comvex S.A., Roumanian Metal Services, S.C. Travel Transport 

Services S.A.; United Shipping Agency SRL) precum și alți operatori care vor dezvolta 

activități în zonă în viitor, datorită dezvoltării facilităților în zonă (cale ferată, utilități, 

amenajări de platforme). 

 

Beneficiari indirecți:  

- Municipiul și județul Constanța 

- Proprietarii mărfurilor și consumatorii din toată țara 
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Titlul proiectului: Prelungirea digului de larg al Portului Constanța 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de dezvoltare Sud-Est, municipiul Constanța, Portul 

Constanța  

 

Solicitant: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. 

 

Buget: Valoare totală de 781.612.091 lei  

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Sectorial Transport 2007 – 2013  

 

Perioada de implementare: 32 luni /01.02.2013- 15.09.2015 

 

Plan/poza zona de referință:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul  general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea portului Constanța, 

principalul port al României. 

 

Obiectivele specifice:  

 - Crearea condițiilor de reducere a agitației valurilor în portul Constanța și în special 

la intrarea în port și în zona de sud a acestuia prin finalizarea digului; 

- Creșterea productivității navelor si cheurilor. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Proiectul a apărut ca o necesitate de îmbunătățire condițiilor de exploatare prin 

diminuarea agitației valurilor în întreg acvatoriul portuar, sporirea siguranței navelor prin 

asigurarea unei protecții a șenalelor de circulație a navelor și reducerea efectelor distructive 

ale valurilor asupra amenajaților din incinta portuară.  

Este vorba de o lucrare hidrotehnică complexă şi dificilă. Partea vizibilă a digului se 

ridică până la 7 metri deasupra apei. Aceasta este aşezată pe o piramidă cu baza de 170 metri 

şi înălţimea de 25 metri. Pentru prelungirea digului s-au folosit aproximativ 16.000 de 

elemente prefabricate din beton („acropozi” - cea mai eficientă structură hidrotehnică, care 

rezistă celor mai puternice valuri) de diferite tipuri: de 3, 9 și 12 metri cubi, care cântăresc 

fiecare câte 7, 12 si 29 tone. Acropozii sunt realizați dintr-un beton de trei ori mai rezistent 

decât cel normal, iar datorită greutăţii si formei lor se autoblochează la montarea pe poziţie.  

Pentru prelungirea digului de larg s-au folosit aproximativ 16.000 de elemente 

prefabricate de beton de diferite tipuri: 3 metri cubi, 9 metri cubi şi 12 metri cubi, aproximativ 

3 milioane tone de piatră de diferite dimensiuni şi 11.000 metri cubi de beton turnat în 

coronament. 
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Rezultate proiect: 

 

Protejarea zonei sudice a portului împotriva acţiunii valurilor, reducerea impactului 

negativ al valurilor asupra operaţiunilor şi siguranţei portuare şi creșterea productivității 

portuare. 

 

Indicatori proiect: 

- prelungirea digului la 1.050 m. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța;  

- Operatorii de transport – societăți care asigură transportul maritim; 

- Operatori portuari. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Municipiul și județul Constanța; 

- Proprietarii mărfurilor și destinatarii finali ai mărfurilor transportate. 
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ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE  

A PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE  

C.N. ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. 
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Titlul proiectului: Modernizarea sistemului de semnalizări de navigatie pe Canalul Dunare-

Marea Neagra 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, in lungul drumurilor tehnologice 

de pe malurile canalului Dunare-Marea Neagra (deasupra sectiunii udate a canalului), pe 

podurile care traveseaza canalul Dunare-Marea Neagra, la gurile de intrare in porturi, la 

bifurcația canalului Poarta Alba–Midia, Navodari din canalul Dunare-Marea Neagra, la 

intrarea din Dunare si iesirea in mare. 

 

Solicitant: CN Administratia Canalelor Navigabile SA 

 

Buget: 17.855.588 lei cu TVA 

 

Sursa de finanțare: FEDR – Program Operational Sectorial Transport 2007-2013 

 

Perioada de implementare: 43 luni / 03.06.2010 – 31.12.2013 

 

Obiectivele proiectului: 

  

 Obiectivul general al proiectului este asigurarea navigatiei in conditii de siguranta pe 

canalul Dunare-Marea Neagra, prin implementarea unui sistem de semnalizari cu echipamente 

la nivelul standardelor internationale, tinand cont de cerintele de mediu si de reglemantarile in 

vigoare in domeniu. 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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 Obiectivul specific al proiectului este modernizarea sistemului de semnalizari pe 

Canalul Dunare-Marea Neagra, prin inlocuirea echipamentelor si mijloacelor actuale depasite 

tehnic si cu eficienta necorespunzatoare, cu echipamente de semnalizari la nivelul 

standardelor internationale, care vor contribui la desfasurarea in siguranta a navigatiei pe 

canalul Dunare-Marea Neagra. 

 

Descrierea proiectului:   

 

 Proiectul in sine a constat in refacerea semnalizarii (balizajului) luminoase si a celei 

neluminoase (balizaj pasiv) cu urmatoarele elemente: 

-realizarea semnalizarii statice in lungul canalului (fundatii, stalpi, panouri); 

-realizarea infrastructurii pentru semnalele luminoase terestre si semafoarele din lungul 

canalului (fundatii, stalpi); 

-reabilitarea stalpilor de sustinere a semafoarelor la ecluze; 

-refacerea semaforizarii la ecluze, porturi si la intrarea si iesirea din canal, care consta in 

inlocuirea (sau amplasarea, acolo unde acestea nu exista) a cablurilor electrice pentru 

alimentarea si controlul semafoarelor, inlocuirea (sau amplasarea, acolo unde acestea nu 

exista) a semafoarelor, refacerea (sau realizarea, acolo unde nu exista) a alimentarii 

semnalelor luminoase de la poduri si bifurcatii; 

-realizarea semnalizarii luminoase costiere din lungul canalului, de la poduri, porturi si 

bifurcatii cu diode electroluminiscente alimentate cu generatoare solare fotovoltaice; 

-refacerea tablourilor electrice de alimentare si comanda;  

-lucrari de securizare a sistemului de semnalizari de navigatie. 

 

Rezultate proiect: 

 - reducerea nr. de incidente (evenimente) cu 70%; 

 - generarea de 7 locuri de munca permanente ; 

 - generarea de 18 locuri de munca temporare; 

 - creșterea gradului de securizare a sistemului de semnalizări cu 59%. 
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     Indicatori proiect: 

 - semnale statice (221); 

 - indicatoare kilometrice (64); 

 - panouri auxiliare (92); 

 - stalpi noi beton armat (180); 

 - stalpi noi metalici (22); 

 - stalpi reabilitati (24); 

 - semnale luminoase terestre (64); 

 - semnale luminoase poduri (54); 

 - conferinte de presa (2); 

 - comunicate de presa (4); 

 - pliante (300); 

 - panouri publicitare (2); 

 - placi permanente (2); 

 - film publicitar (2). 

 

    Grup țintă: 

 

 Operatorii de marfa si de turism aflati in tranzit pe canalele navigabile Dunare-Marea 

Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari. 

 CN ACN SA prin cresterea capacitatii institutionale si fizice de asigurare a tranzitarii 

canalului Dunare-Marea Neagra in conditii de siguranta a traficului, in conformitate cu 

reglementarile in domeniu. 

 

 

 

 

 

 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul Proiectului: Modernizarea sistemului de semnalizari de navigatie pe canalul Poarta 

Alba-Midia Navodari 

 

Localizarea Proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, la intrarea din canalul Dunare- 

Marea Neagra, in lungul drumurilor tehnologice de pe malurile canalului Poarta Alba-Midia, 

Navodari (deasupra sectiunii udate a canalului), in ecluza Agigea, ecluza Cernavoda, ecluza 

Navodari si ecluza Ovidiu, pe podurile care traveseaza canalul Poarta Alba-Midia,Navodari, 

la gurile de intrare in porturi, la bifurcatia cu ramura Luminita, si la iesirea in Marea Neagra. 

 

Solicitant: CN Administrația Canalelor Navigabile SA. 

 

Buget: 12.703.995 lei cu TVA 

 

Sursa de finantare: FEDR  – Program Operațional Sectorial Transport 2007-2013 

 

Perioada de implementare: 43 luni / 03.06.2010 – 31.12.2013 

 

Obiectivele proiectului 

 

 Obiectivul general al proiectului este asigurarea navigatiei in conditii de siguranta pe 

canalul Poarta Alba-Midia, Navodari, prin implementarea unui sistem de semnalizari cu 

echipamente la nivelul standardelor internationale, tinand cont de cerintele de mediu si de 

reglemantarile in vigoare in domeniu. 

 

 Obiectivul specific al proiectului este modernizarea sistemului de semnalizari pe 

Canalul Poarta Alba-Midia, Navodari, prin inlocuirea echipamentelor si mijloacelor actuale 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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depasite tehnic si cu eficienta necorespunzatoare, cu echipamente de semnalizari la nivelul 

standardelor internationale, care vor contribui la desfasurarea in siguranta a navigatiei pe 

canalul Poarta Alba-Midia, Navodari. 

 

      Descrierea proiectului:   

 Proiectul in sine a constat in refacerea semnalizarii (balizajului) luminoase si a celei 

neluminoase (balizaj pasiv) cu urmatoarele elemente: 

-realizarea semnalizarii statice in lungul canalului (fundatii, stalpi, panouri); 

-realizarea infrastructurii pentru semnalele luminoase terestre si semafoarele din 

lungul canalului (fundatii, stalpi); 

-reabilitarea stalpilor de sustinere a semafoarelor la ecluze; 

-refacerea semaforizarii la ecluze, porturi si la intrarea si iesirea din canal, care consta 

in inlocuirea (sau amplasarea, acolo unde acestea nu exista) a cablurilor electrice 

pentru alimentarea si controlul semafoarelor, inlocuirea (sau amplasarea, acolo unde 

acestea nu exista) a semafoarelor, refacerea (sau realizarea, acolo unde nu exista) a 

alimentarii semnalelor luminoase de la poduri si bifurcatii; 

-realizarea semnalizarii luminoase costiere din lungul canalului, de la poduri, porturi si 

bifurcatii cu diode electroluminiscente alimentate cu generatoare solare fotovoltaice; 

-refacerea tablourilor electrice de alimentare si comanda;  

-lucrari de securizare a sistemului de semnalizari de navigatie; 

 

      Rezultate proiect: 

 - reducerea nr. de accidente cu 70%; 

 - generarea de 7 locuri de munca permanente ; 

 - generarea de 15 locuri de munca temporare; 

 - cresterea gradului de securizare a sistemului de semnalizari cu 50%. 

 

     Indicatori proiect: 

 - semnale statice (178); 

 - indicatoare kilometrice (31); 
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 - panouri auxiliare (96); 

 - stalpi noi beton armat (119)’; 

 - stalpi noi metalici (12); 

 - stalpi reabilitati (28); 

 - semnale luminoase terestre (53); 

 - semnale luminoase poduri (48); 

 - conferinte de presa (2); 

 - comunicate de presa (4); 

 - pliante (300); 

 - panouri publicitare (2); 

 - placi permanente (2); 

 - film publicitar (2). 

 

    Grup tinta: 

 

 Operatorii de marfa si de turism aflati in tranzit pe canalele navigabile Dunare-Marea 

Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari. 

 CN ACN SA prin cresterea capacitatii institutionale si fizice de asigurare a tranzitarii 

canalului Poarta Alba-Midia, Navodari in conditii de siguranta a traficului, in conformitate cu 

reglementarile in domeniu. 
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Titlul proiectului: Front de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluenta 

canalelor navigabile Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, pe malul stang al canalului 

Dunare-Marea Neagra, in amonte de desprinderea canalului Poarta Alba-Midia Navodari, 

intre km 34+390-34+690. 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.  203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si 

modernizarea retelei de transport de interes national si european, canalele navigabile Dunare-

Marea Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari  sunt parte integranta a retelei de transport de 

interes european, prin urmare, lucrarea este localizata integral pe reteaua de transport de 

interes national si european. 

 

Solicitant: CN Administratia Canalelor Navigabile SA 

 

Buget: 13.758.038 lei cu TVA 

 

Sursa de finantare: FEDR – Program Operational Sectorial Transport 2007-2013 

 

Perioada de implementare: 43 luni / 31.05.2012 – 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referinta:  

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea navigatiei in conditii de siguranta pe 

zona Medgidia–Basarabi prin: 

 - diminuarea numarului de convoaie tip impingator+barja din zona Medgidia-Basarabi  

cu destinatia Ovidiu, in conditiile cresterii prognozate a traficului pe tronsonul analizat; 

 - reducerea numarului manevrelor de desfacere/refacere convoaie la intrarea in 

porturile Basarabi si Medgidia prin realizarea acestor manevre la confluenta canalelor CDMN 

si CPAMN; 

Obiectivul specific al proiectului este realizarea unui front de asteptare pentru 

desfacere/refacere convoaie la confluenta canalelor navigabile Dunare-Marea Neagra si 

Poarta Alba-Midia, Navodari. 
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      Descrierea proiectului:   

 

Proiectul consta efectiv in: 

 - construire cheu continuu vertical de 100 ml; 

 - construire front de acostare din coloane metalice de 200 ml; 

 - realizare platforma de exploatare (cca. 2000 mp) in spatele cheului vertical; 

 - realizare ansamblu de cladiri din containere (cladire de exploatare) pentru 

desfasurarea activitatii de supraveghere; 

 - amplasare modul energetic necesar asigurarii alimentarii cu energia termica a cladirii 

de exploatare; 

 - realizare sistem de alimentare cu apa a folosintelor; 

 - alimentare cu energie electrica; 

 - imprejmuire incinta (gard metalic si plasa zincata cu acces auto pietonal). 

 

Rezultatele proiectului: 

 - cresterea sigurantei navigatiei; 

 - locuri de munca nou create. 

 

Indicatori proiect: 

 - cheu continuu 100 ml; 

 - front acostare din coloane metalice (200 ml); 

 - platforma betonata (2000 mp); 

 - cladire exploatare (1 buc.); 

 - raport de inceput (1); 

 - rapoarte de progres (28); 

 - raport la terminarea lucrarilor (1); 

 - raport trimestrial in perioada de garantie (4); 

 - raport la receptie finala (1); 

 - conferinte de presa (2); 

 - comunicate de presa (7); 
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 - pliante (300); 

 - film (2); 

 - banner (1); 

 - panouri publicitare temporare (2); 

 - panouri permanente (2); 

 

    Grup tinta: 

 Operatorii de marfa si de turism aflati in tranzit pe canalele navigabile Dunare-Marea 

Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari. 

 CN ACN SA prin cresterea capacitatii institutionale si fizice de asigurare a acostarii in 

conditii de siguranta in zona confluentei celor doua canale navigabile. 
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Titlul Proiectului: Sistem de masuratori topo-hidrografice pe canalele navigabile Dunare-

Marea Neagra si Poarta Alba-Midia, Navodari 

  

Localizarea Proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, jud. Constanta 

 

Solicitant: CN Administratia Canalelor Navigabile SA 

 

Buget: 3.722.101 lei cu TVA 

 

Sursa de finantare: FEDR – Program Operational Sectorial Transport 2007-2013 

 

Perioada de implementare: 16 luni / 11.09.2009 – 31.12.2010 

 

Plan/poza zona de referinta: -  

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

 Obiectivul general al proiectului este asigurarea navigatiei in conditii de siguranta pe 

canalele navigabile Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia, Navodari, prin monitorizarea 

adancimilor de navigatie in conformitate cu prevederile legislative in vigoare. 

 

 Obiectivul specific al proiectului este realizarea unui sistem de masuratori 

topohidrografice pentru Canalul Dunare-Marea Neagra si Canalul Poarta Alba-Midia, 

Navodari care va sta la baza monitorizarii cotelor de adancime si a lucrarilor de dragaj pentru 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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asigurarea si mentinerea gabaritelor de navigatie si pentru desfasurarea in siguranta a 

navigatiei pe cele doua canale.  

 

Descrierea proiectului:  

 Sistemul cuprinde doua componente: 

 - o nava de dimensiuni relativ mici (lungime 15-16 m, latime 5 m, pescaj maxim 1 m, 

autonomie 10 ore). Pe puntea principala nava are o cabina de comanda si o cabina de lucru 

pentru activitatea de masuratori; 

 - un grup de echipamente si software necesare pentru gestionarea informatiilor 

transmise de echipamente, prelucrarii acestora, calculul volumelor de apa si a materialelor de 

dragat, prelucrarea datelor. Ansamblul este format din urmatoarele componente: sistem 

hidroacustic pentru masurarea adancimii, sistem hidroacustic pentru profilarea straturilor de 

sediment, sistem de pozitionare cu precizie, senzori de miscare, unitatea de procesare cu 

programele necesare, programe software necesare pentru pregatirea si realizarea cercetarii 

hidroacustice, programele necesare post-procesarii. 

 

Rezultate proiectului: 

 - cresterea monitorizarii permanente a sectiunii cailor navigabile cu 94% 

     Indicatori proiect (conform cererii de finantare/contractului de finantare): 

 - nava masuratori (1); 

 - echipamente navigatie si comunicatii (1); 

 - sonda batimetrica, inclusiv software (1); 

 - sistem pentru profilare straturi sediment, inclusiv siftware (1); 

 - sistem pozitionare de precizie (1); 

 - senzor de drum (1); 

 - senzor ruliu tangaj miscare a navei pe verticala (1); 

 - monitor de navigatie (1); 

 - profilator acustic (1); 

 - nr. persoane instruite (6); 

 - calculator portabil (2); 
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 -  computer cu monitor ecran plat 19’ (2); 

 - imprimanta color A3 (2); 

 - plotter color A0 (1); 

 - softuri pentru computere (3); 

 - locuri de munca nou create in perioada de operare (3); 

 - conferinte de presa (2); 

 - comunicate de presa (4); 

 - pliante (300); 

 - panouri permanente (2). 

 

Grup tinta: 

 

 Operatorii de marfa si de turism aflati in tranzit pe canalele navigabile Dunare-Marea 

Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari. 

 CN ACN SA, prin cresterea capacitatii institutionale si fizice de asigurare a serviciilor 

de monitorizare a adancimilor de navigatie, cu nave si echipamente specializate pentru 

activitati de masuratori topohidrografice. 
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Titlul proiectului: Sistem de management al traficului de nave pe Canalul Dunare-Marea 

Neagra si de informare asupra transportului pe ape interioare (RoRIS) 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, pe Canalul Dunare-Marea Neagra 

si pe Canalul Poarta Alba-Midia, Navodari, jud. Constanta 

 

Solicitant: CN Administratia Canalelor Navigabile SA 

 

Buget: 17.425.267,86 lei cu TVA 

 

Sursa de finantare: FEDR – Program Operational Sectorial Transport 2007-2013 

 

Perioada de implementare: 40 luni / 11.09.2009 – 30.06.2012 

 

Obiectivele proiectului: 

 

 Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea sigurantei traficului pentru modul 

de transport pe ape interioare, prin utilizarea sistemelor RIS si respectand directiva europeana 

RIS.   

 

 Obiectivul specific al proiectului este realizarea unui sistem avansat de management al 

traficului de nave si de informare asupra transportului naval, armonizat cu directiva RIS si 

documentele asociate. 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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      Descrierea proiectului:  

 

 Sistemul de management al traficului de nave pe Canalul Dunare-Marea Neagra si pe 

Canalul Poarta Alba-Midia, Navodari este un sistem avansat de management al traficului de 

nave si de informare asupra transportului naval complet armonizat cu directiva RIS si 

documentele asociate. Sistemul este integrat complet cu sistemul RoRIS de pe Dunăre, fiind 

structurat ca un sistem regional al acestuia. Faţă de un sistem regional de pe Dunăre, sistemul 

RoRIS –ACN are funcţii suplimentare legate de administrarea Canalului. Toate aplicaţiile 

care sunt utilizate în sistemul RoRIS-ACN şi care se referă la managementul traficului şi 

informare sunt total compatibile cu cele din sistemul RoRIS de pe Dunăre şi au o structură şi 

o interfaţă grafică similară cu aplicaţiile RoRIS-Dunăre. Sistemul are conexiuni cu sistemul 

hidro-meteo al ACN şi cu aplicaţia contabila CONTAFIN a ACN. Au fost dezvoltate 8 

aplicaţii software: Raportarea electronică a voiajelor, Avize pentru navigatori, Vizualizare 

trafic nave, Reducerea efectelor calamitatilor, Mărfuri periculoase, Managementul ecluzărilor,  

Taxare / facturare,  Statistică nave. 

Sistemul este structurat pe doua niveluri: 

 - nivel local – statii de baza; 

 - nivel regional – centrul regional la Dispeceratul Central Agigea; 

  

Rezultate proiectului: 

 - reducerea numarului de incidente de trafic cu 15%; 

 - reducerea  numarului de incidente de operare cu 10%; 

 - reducerea timpilor de calatorie cu 10%; 

 - reducerea timpilor de acces si tranzitare prin ecluza cu 5%. 

 

Indicatori: 

 - lungimea cailor navigabile asigurate cu servicii de management al traficului de nave 

si informare asupra transportului pe ape interioare (integral CDMN si CPAMN); 

 - numar de statii de baza AIS pentru identificarea si localizarea navelor (6); 

 - numar de servicii RIS armonizate la nivel european (7); 
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    Grup tinta: 

 

 Operatorii de marfa si de turism aflati in tranzit pe canalele navigabile Dunare-Marea 

Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari. 

 CN ACN SA prin cresterea capacitatii institutionale si fizice de asigurare a tranzitarii 

canalelor Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia, Navodari. 
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ANEXE 
FIȘE DE EVALUARE  

A PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE  

C.N. AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA 
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Titlul Proiectului: Construcția autostrăzii Cernavodă – Constanța 

 

Localizarea proiectului: Amplasamentul proiectului se află în zona Dobrogei pe unitatea 

administrativ-teritorială a județului Constanța, între fluviul Dunărea (orașul Cernavodă) și 

Marea Neagră (municipiul – Constanța); Regiunea de dezvoltare Sud-Est. 

 

Solicitant: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 

 

Proprietar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 

 

Buget: Valoarea totală a Proiectului este de 1.815.796.597 lei, din care valoarea eligibilă este 

de 349.685.338 lei. Contribuția Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune este de 

297.232.537 lei (85% din valoarea totală eligibilă), diferența de 1.518.564.060 lei fiind 

asigurată de Guvernul României (de la bugetul de stat) și alte surse de finanțare (BEI). 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Sectorial Transport 2007 – 2013, Bugetul de Stat 

și alte surse de finanțare 

 

Perioada de implementare: 41 luni / 25.07.2009 – 31.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

Obiectivele proiectului:  

 

 Obiectivul principal al proiectului constă în proiectarea și construcția a 51,3 km de 

drum cu profil de autostradă (2X2) între orașul Cernavodă și municipiul Constanța. 

 Construcția variantei de ocolire Constanța va ajuta la îndeplinirea următoarelor 

obiective socio-economice specifice: 

- construcția a 51,3 km de infrastructură rutieră modernă între orașele Cernavodă și 

Constanța, ce va acoperi cererea de transport rutier prognozată; 

- îmbunătățirea siguranței traficului și reducerea numărului de accidente rutiere pe 

aceasta rută; 

- reducerea a timpului de călătorie între București și Constanța de la 150 minute la 111 

minute 

- reducerea impactului asupra mediului și asupra condițiilor de trai pentru o populație de 

aproximativ 550.000 persoane, care locuiesc în prezent în Zona Metropolitană 

Constanța 
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Descrierea proiectului: 

 

Proiectul implică construcția unui tronson de drum Cernavodă – Constanța, parte din 

Autostrada A2, denumită și Autostrada Soarelui, care leagă capitala București de Constanța, 

cel mai mare port al țării.  

Traseul autostrăzii Cernavodă – Constanța începe de la nodul rutier Cernavodă și 

urmează conturul podgoriilor de pe colinele de pe partea dreaptă a canalului Dunăre – Marea 

Neagră pe direcția sud-est, trecând printre două dealuri ce formează valea Nica Popa.  

 

Rezultate proiect: 

 

- Dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; 

- Asigurarea conexiunii dintre Constanța și granița cu Ungaria și creșterea capacității 

traficului rutier de-a lungul Axei Prioritare Europene TEN-T 7; 

- Asigurarea unei căi de comunicație terestră modernă între cele 2 localități (Cernavodă 

și Constanța) și creșterea capacității de trafic, în principal prin devierea traficului de 

tranzit către autostradă; 

- Reducerea timpului de călătorie între București și Constanța de la 150 min la 111 min; 

- Îmbunătățirea siguranței traficului și reducerea numărului de accidente rutiere pe 

aceasta rută; 

- Reducerea impactului asupra mediului, în special prin reducerea poluării în localitățile 

care sunt traversate de infrastructura rutieră alternativă.  

 

 

Indicatori proiect: 

 

- 51,31 km de autostradă nouă, între orașele Cernavodă și Constanța; 

- 9 poduri și pasaje; 

- 3 spații de servicii și odihnă; 

- 1 centru de întreținere; 
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- reducerea cu 30 % a accidentelor grave; 

- reducerea cu 30 % a accidentelor fatale; 

- reducerea timpului de deplasare între București și Constanța de la 150 minute la 111 

minute. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- utilizatorii rețelei de transport (conducătorii auto și operatorii sistemelor de transport) 

- locuitorii Zonei Metropolitane Constanța 

- locuitorii localităților tranzitate de drumul național existent 

 

Beneficiari indirecți: 

- agenții economici contractați să efectueze lucrările de întreținere 

- autoritățile publice locale 
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formatori)“ (funcţionari certificaţi formal în domeniul managementului de proiect şi 

cu experienţă relevantă în domeniul gestionării fondurilor nerambursabile provenind 

de la UE, care îşi desfăşoară activitatea atât în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  

 

Beneficiari indirecți: 

 

-  autorităţile administraţiei publice locale, respectiv 1087 de funcţionari care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul celor 15 unităţi administrativ-teritoriale din Zona 

Metropolitană Constanţa, precum şi în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa . 
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Titlul Proiectului: Creșterea accesibilizării Portului Constanța prin reabilitarea pasajului 

Filimon Sârbu 

 

Localizarea proiectului: municipiul Constanța, județul Constanța, regiunea de dezvoltare 

Sud-Est 

 

Solicitant: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 

 

Proprietar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este 16.576.475,12 lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

 

Perioada de implementare: 36 luni / iulie 2012 – iunie 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

Plan/poza zona de referință 
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Obiectivele proiectului:  

 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

locuitorilor şi creşterea atractivităţii zonei astfel încât să devină un loc plăcut în care să 

munceşti, să studiezi, să trăieşti. Pentru aceasta este necesar să se asigure accesul tuturor 

locuitorilor la o infrastructură de calitate (utilităţi, drumuri, parcări), o locuinţă decentă in 

condiţii de siguranţă, accesul la servicii de sănătate, educaţie la toate nivelurile şi servicii 

sociale de calitate într-un mediu curat – prin politica -  Dezvoltarea infrastructurii de transport 

şi creşterea gradului de accesibilitate atât în interiorul, cât şi în exteriorul localităţilor. 

 

Obiectivele specifice sunt creşterea siguranţei traficului, fluidizarea traficului; crearea 

de noi locuri de muncă, atât temporare cât şi permanente; creşterea gradului de atractivitate a 

zonei; îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi creşterea gradului de confort social. 

 

Descrierea proiectului: 

 

 Bulevardul „Aurel Vlaicu” din municipiul Constanța traversa șoseaua Filimon Sârbu și 

liniile CF București-Constanța denivelat, pe două pasaje superioare joantive din beton 

precomprimat executate în perioade diferite. 

 Pasajul pe direcția Ovidiu – Constanța Port a fost executat în anul 1966, cu 2 benzi de 

circulație, iar dublarea s-a făcut cu un pasaj nou pe direcția Constanța Port – Ovidiu și a fost 

executat în anul 1986. Pasajul nou a fost realizat tot cu 2 benzi de circulație rezultând astfel o 

traversare cu câte 2 benzi de circulație pe fiecare sens. 

Datorita stării tehnice vizibil necorespunzătoare a celor două pasaje ce alcătuiesc 

pasajul rutier IPMC „Filimon Sârbu” și a defecțiunilor tehnice constatate care au confirmat 

starea tehnică necorespunzătoare a pasajului, s-a impus necesitatea reabilitării acestuia.  

Proiectul a vizat realizarea unor lucrări de infrastructură, suprastructură, racordarea cu 

terasamentele, rampe de acces la pasaj, instalații, circulația pe timpul execuției lucrărilor care 

să aducă pasajul la parametri normali, contribuind astfel la decongestionarea traficului, 

crearea de noi locuri de muncă. 
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Rezultate/impact proiect: 

 

- Asigurarea accesului către Portul Constanța  

- Creşterea siguranţei traficului, fluidizarea traficului 

- Crearea de noi locuri de muncă, atât temporare cât şi permanente 

- Îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi creşterea gradului de confort social. 

  

Indicatori proiect: 

 

- 476,60m pasaj vechi reabilitat;  

- 481,50m pasaj nou reabilitat 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- utilizatorii rețelei de transport (conducătorii auto și operatorii sistemelor de transport) 

- locuitorii Zonei Metropolitane Constanța 

 

Beneficiari indirecți: 

- agenții economici contractați să efectueze lucrările de întreținere 

- autoritățile publice locale 
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Titlul Proiectului: Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Constanţa la nivel de 

autostradă, situată pe axa prioritară TEN-T 7 

 

Localizarea proiectului:  

Proiectul este localizat în sud-estul României (provincia Dobrogea), în județul 

Constanța.  

Amplasamentul proiectului se află în totalitate în zona Dobrogei pe unitatea 

administrativ-teritorială a județului Constanța, mai precis între cele două brațe ale canalului 

Dunăre-Marea Neagră. 

Aliniamentul variantei de ocolire a municipiului Constanța este proiectat prin 

coridorul liber format în vestul localităților Ovidiu, Palazu Mare și Constanța și respectiv 

estul localităților Poiana, Valu lui Traian și Cumpăna. Are ca punct de pornire noul nod rutier 

de legătură cu DN 2A (în vecinătatea oraşului Ovidiu), traversând Câmpia Dobrogei de Sud, 

către DN 3 şi DN 39, având ca punct final Poarta 9 a Portului Constanţa Sud. 

 

Solicitant: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 

 

Proprietar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este 946.865.747 lei, din care valoarea totala eligibilă 

este de 260.664.914 lei. Contribuția Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune este de 

221.565.176 lei (85% din valoarea totala eligibilă), diferența de 725.300.571 lei fiind 

asigurată de Guvernul României (de la bugetul de stat) și alte surse de finanțare (IFI). 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Sectorial Transport 2007 – 2013, Bugetul de Stat 

și alte surse de finanțare 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Perioada de implementare: 41 luni / 25.07.2009 – 31.12.2012 

 

 

Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului:  

 

 Obiectivul principal al proiectului constă în proiectarea și construcția a 22,2 km de 

drum cu profil de autostradă (2X2) 

 Construcția variantei de ocolire Constanța va ajuta la îndeplinirea următoarelor 

obiective socio-economice specifice: 

- construcția a 22,2 km de infrastructură rutieră modernă între orașele Cernavodă și 

Constanța, ce va acoperi cererea de transport rutier prognozată; 

- reducere numărului de accidente grave cu 40% și a numărului accidentelor fatale cu 

60% pentru traficul în zona urbană Constanța; 
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- reducerea a timpului de călătorie între București și Constanța de la 150 minute la 111 

minute 

- reducerea impactului asupra mediului și asupra condițiilor de trai pentru o populație de 

aproximativ 550.000 persoane, care locuiesc în prezent în Zona Metropolitană 

Constanța 

 

Descrierea proiectului: 

 

 Varianta de ocolire a municipiului Constanţa constă în construcţia a 22,2 kilometri de 

drum cu profil de autostradă, având ca punct de pornire noul nod rutier de legătură cu DN 2A 

aflat în vecinătatea oraşului Ovidiu, şi are ca punct final Poarta 9 a Portului Constanţa. Scopul 

acestui drum este de a asigura devierea traficului de tranzit din interiorul oraşului Constanţa şi 

distribuţia fluxurilor de circulaţie pe direcţia Tulcea şi, respectiv, Bulgaria, fluidizarea 

traficului la ieşirea de pe tronsonul de autostradă Bucureşti - Constanţa, spre Poarta 9 a 

Portului Constanţa şi, totodată, spre Tulcea şi spre staţiunile de pe litoralului românesc şi 

bulgăresc. 

Proiectul reprezintă tronsonul final al autostrăzii A2 – parte integrantă a Axei 

Prioritare TEN-T 7/Ramura nordică ce străbate România de la vest la est pe traseul: Nădlac-

Arad-Timișoara-Lugoj-Deva-Orăștie-Sibiu-Pitești-București-Cernavodă-Constanța. 

 

Rezultate/impact proiect: 

 

- Asigurarea conexiunii dintre Constanța și granița cu Ungaria și creșterea capacității 

traficului rutier de-a lungul Axei Prioritare Europene TEN-T 7;  

- Dezvoltarea economică a României, în mod special a cometului economic cu UE și 

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor orașului Constanța, transferând traficul 

național și internațional în afara centrului urban;  

- Eliminarea strangulărilor de trafic de-a lungul Axei Prioritare 7 și reducerea timpului 

de călătorie de tranzit, în zona localității Constanța;  

- Îmbunătățirea siguranței traficului și la reducerea numărului de accidente rutiere; 
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- Îmbunătățirea protecției mediului în orașul Constanța, prin devierea în afara localității 

a traficului de tranzit. 

  

Indicatori proiect: 

 

- 22,2 km de autostradă nouă 

- 21 poduri și pasaje  

- 5 noduri rutiere 

- 2 spații de servicii și odihnă 

- 1 centru de întreținere și coordonare 

- reducerea accidentelor grave cu 40% 

- reducerea accidentelor fatale cu 60% 

- reducerea timpului de deplasare între București și Constanța cu 39 de minute 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- utilizatorii rețelei de transport (conducătorii auto și operatorii sistemelor de transport) 

- locuitorii Zonei Metropolitane Constanța 

 

Beneficiari indirecți: 

- agenții economici contractați să efectueze lucrările de întreținere 

- autoritățile publice locale 

 

 

 

 

 

 



  

1 

  

 

 

 

 

ANEXE 
FIȘE DE EVALUARE  

A PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE  

C.N. CĂI FERATE CFR S.A. 
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Titlul Proiectului: Reabilitarea liniei de cale ferată, tronsonul Bucureşti-Constanţa, parte a 

Coridorului IV paneuropean 

 

Localizarea proiectului: În sudul și sud-estul României, realizând legătura feroviară între 

București și Constanța. 

 

Solicitant: Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA 

 

Proprietar: Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de  2.053.021.000 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Sectorial Transport 2007 – 2013, Bugetul de Stat 

și Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională (JBIC) 

 

Perioada de implementare: 72 luni / 18.01.2007 – 31.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

Obiectivele proiectului:  

 

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă alinierea infrastructurii de cale ferată din 

România la standardele europene. 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează îmbunătăţirea condiţiilor de transport, 

creşterea siguranţei în circulaţie şi asigurarea unor viteze de 160 km/h pentru trenurile de 

călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă. 

 

Descrierea proiectului: 

 

După aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, Europa mai are încă o deschidere la 

mare şi anume la Marea Neagră, prin portul Constanţa. În acest fel mărfurile care odinioară 

erau transportate pe apă, prin Marea Mediterană, vor putea sa intre în Europa pe la Constanţa, 

acest tronson fiind unul deosebit de important în schimburile comerciale.  
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În acest context, infrastructura de cale ferată din România, trebuie aliniată la 

standardele europene, începând în anul 2007 lucrările de reabilitare a tronsonului București – 

Constanța. 

Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti – Constanţa, desfăşurată pe trei tronsoane, 

Bucureşti Nord - Băneasa şi Feteşti, este compusă din lucrări la poduri; lucrări de 

infrastructură, suprastructură, linii curente, linii staţii, podeţe şi lucrări pentru drenaje; lucrări 

civile în staţii; lucrări la instalaţiile de semnalizare, de centralizare electrodinamică şi de 

telecomunicaţii; lucrări la linia de contact, la substaţii de tracţiune, alimentare la rețeaua 

electrică. 

La finalizarea lucrărilor de reabilitare, viteza operaţională a trenurilor de călători creşte 

în medie la 160 km/oră, în timp ce pentru trenurile de marfă aceasta devine în medie de 120 

km/oră. Modernizarea liniei determină astfel o reducere semnificativă a timpului de călătorie 

între Bucureşti şi Constanţa. Mai mult, trebuie menţionat faptul că, prin reabilitarea acestui 

tronson va creşte semnificativ capacitatea de transport de marfă pe secţiunea conectată la cel 

mai mare port al ţării şi va atrage mai multe activităţi economice, aducându-se astfel a 

contribuţie majoră la dezvoltarea economică naţională.  

 

Rezultate/impact proiect: 

 

- Creşterea vitezei operaţională a trenurilor de călători la 160 km/oră, respectiv la 120 km/oră 

pentru trenurile de marfă 

-  Reducerea semnificativă a timpului de călătorie între Bucureşti şi Constanţa 

-  Creșterea capacității de transport de marfă pe secţiunea conectată la cel mai mare port al 

ţării şi atragerea mai multor activităţi economice, aducându-se astfel a contribuţie majoră la 

dezvoltarea economică naţională. 

 

 

 

 

 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

Indicatori proiect: 

 

- Reabilitarea a 224 km de cale ferată 

- Creșterea vitezei operaţională a trenurilor de călători creşte la 160 km/oră 

- Creșterea vitezei operaţională a trenurilor de marfă creşte la 120 km/oră 
 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- CFR Călători 

- CFR Marfă 

- pasagerii CFR Călători 

- locuitorii Zonei Metropolitane Constanța 

 

Beneficiari indirecți: 

- agenții economici contractați să efectueze lucrările de întreținere 

- autoritățile publice locale 
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ANEXE 
FIȘE DE EVALUARE  

A PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE  

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL 
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Titlul proiectului: Asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte Axa prioritară 5 -  

„Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai 

expuse la risc”, Domeniul major de intervenție 2 – „Reducerea eroziunii costiere” 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, municipiul 

Constanța 

 

Beneficiar: A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral 

 

Buget: Valoarea totală de 27.339.598 lei 

 

Sursa de finanţare: POS MEDIU Axa prioritară 5 -  „Implementarea structurii adecvate de 

prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc”, Domeniul major de 

intervenție 2 – „Reducerea eroziunii costiere” 

 

Perioada de implementare: 32 luni / 03.06.2010 – 15.02.2013 

 

Plan/poza zona de referință: 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea unui Master Plan privind 

protejarea și reabilitarea litoralului Mării Negre, în scopul stopării eroziunii costiere, 

protejarea valorii bunurilor și creșterea siguranței locuințelor din zonă.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

-  evaluarea situației țărmului românesc al Mării Negre, în special zonele cu eroziuni; 

- identificarea zonelor de risc; 

- stabilirea cauzelor eroziunilor; 

- stabilirea și prioritizarea măsurilor structurale și nestructurale necesare pentru 

prevenirea și combaterea efectelor eroziunilor, în contextul gospodăririi integrate a 

zonei costiere; 

- găsirea soluțiilor pentru situațiile critice constatate în sistemul de management integrat 

al zonei costiere. 

 

Descrierea proiectului: 

 

 Prin realizarea acestui proiect s-a elaborat un Master Plan prin care se stabilește 

viziunea strategică privind managementul întregii coaste românești și asigură o abordare 

prioritizată, sustenabilă, orientată pe termen lung în vederea administrării și combaterii 

urmărilor eroziunii și a implicațiilor aferente asupra mediului, ecosistemelor marine, valorilor 

economice și sociale ale zonei costiere.  

Un volum apreciabil de studii de teren și modelări hidraulice au fost realizate în cadrul 

proiectului de Asistență Tehnică pentru elaborarea planului si fundamentarea Studiilor de 

Fezabilitate recomandate de Master Plan. 

Aria de interes a Master Planului este întreaga linie de coastă a României, situata în 

partea de vest a Mării Negre, între Golful Musura la nord și Vama Veche la sud. Zona costieră 

studiată se extinde spre mare de la linia țărmului și este în general limitată de izobata de 15m.  
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Master Planul prezintă starea actuală a lucrărilor de protecție, procesul continuu de 

eroziune, efectul potențial al furtunilor extreme și schimbărilor climatice, pentru a stabili 

prognozele aferente efectelor viitoare ale eroziunii și riscurile pe care le aduce utilizării 

terenului, în scopul identificării zonelor critice expuse la eroziune. 

Schimbările climatice și creșterea globala a nivelului mărilor se așteaptă să conducă la 

creșterea pierderilor de terenuri și de resurse naturale si, deci, la necesitatea unor lucrări de 

protecție costieră mai înalte ți de mai mare anvergură. 

Master Planul propune diverse opțiuni manageriale strategice de scădere a riscului 

privind eroziunea costieră, potrivit specificului diverselor secțiuni ale coastei. Un scop-cheie 

pe parcursul elaborării  opțiunilor manageriale strategice și a propunerilor de măsuri pentru 

managementul riscului de eroziune a fost acela de a evita, pe cât posibil, angajarea viitoarelor 

generații la opțiuni inflexibile și scumpe pentru lucrări de protecție.  

 

 

Rezultate proiect: 

 

- Dezvoltarea unui program și a lucrărilor aferente acestuia privind protecția coastei de 

efectele eroziunii costiere, în vederea reabilitării și protejării liniei țărmului, a 

terenurilor adiacente și a ecosistemelor de uscat și marine (măsuri structurale și 

nestructurale); 

- Protejarea infrastructurii economice și a obiectivelor sociale periclitate de procesele de 

eroziune marină;  

- Implementarea unui program integrat de monitorizare a zonei costiere care să vină în 

sprijinul operațiunilor și lucrărilor de întreținere, pe termen mediu și lung (de la 10 la 

30 de ani).  
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Titlu proiect: Reabilitarea zonei costiere a Mării Negre afectate de eroziune / Protecția și 

reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Municipiului Constanța 

și Eforie Nord 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județul Constanța, zona costieră a 

Mării Negre (zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud și Eforie Nord). 

 

Beneficiar: A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral 

 

Buget: Valoarea totală de 500.000.000 lei 

 

Sursa de finanţare: POS Mediu, Axa prioritară 5 – „Implementarea structurii adecvate de 

prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, DMI 2 – „Reducerea 

eroziunii costiere”  

 

Perioada de implementare: 36 luni / 2013 –2015 

 

Poză de referință:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea măsurilor de protecție și 

reabilitare a plajei împotriva riscului de eroziune accelerată care afectează zonele Mamaia 

Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud și Eforie Nord pe o lungime de peste 7,3 km. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Construirea unor diguri sparge-val emerse; 

- Construirea unor diguri sparge-val submers; 

- Extinderea plajei prin înnisipare. 

 

Descrierea proiectului: 

 

Potrivit Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, sectoarele cele mai afectate 

de fenomene de eroziune sunt Mamaia, Tomis, Eforie, Tuzla, Olimp - Venus, Saturn - 

Mangalia, 2 Mai - Vama Veche. Eroziunea cea mai accentuată se manifestă în staţiunea 
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Mamaia, unde se estimează o retragere a liniei ţărmului de circa 40 de metri în următorii 20 

de ani. Multe dintre digurile şi consolidările de la poalele falezelor prezente de-a lungul 

coastei Mării Negre sunt în stare proastă şi tot mai ineficiente din cauza atacului valurilor. 

Pentru proiectul de reabilitare a plajelor din zona Constanţa, mai multe plaje adiacente 

municipiului trebuie reînnisipate. Nisipul care fi utilizat în acest scop a fost găsit în două zone 

de extracție din vecinătatea municipiului. Perimetrul de împrumut pentru dragarea depozitelor 

de nisip în vederea relocării este situat în apele teritoriale româneşti, pe platoul continental, în 

două zone: zona nord, în suprafaţă de 2.26 km2, şi zona sud, în suprafaţă de 2,84 km2. 

Adâncimea apei în zona perimetrului de împrumut este de aproximativ 27 de metri, iar 

distanţa de la ţărm este de 1.500 de metri. Nisipul este fi adus de la draga auto-refulantă până 

la mal prin tubulaturi submarine. În urma acestor lucrări, plaja va avea o lăţime de cel puţin 

60 de metri în orice punct de-a lungul coastei, în zona Tomis Nord. 

 

Rezultate: 

 

- Extinderea plajelor din mai multe sectoare; 

- Combaterea prăbușirii falezelor; 

- Ameliorarea calității apei în apropierea țărmului; 

- Combaterea fenomenului de retragere progresivă a falezelor sub acțiunea valurilor. 

 

Indicatori: 

 

- Extinderea pe o lungime de 7,3 km a plajelor din zona costieră a Mării Negre; 

- Mărirea cu 33 ha a suprafaței plajelor litoralului românesc în 5 zone (Mamaia Sud, 

Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud și Eforie Nord); 

- Realizarea a 11 diguri emerse; 

- Realizarea a 6 diguri submerse. 
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Grup țintă: 

 

Beneficiarii direcți: 

- 278.000 de locuitori ai Zonei Metropolitane Constanța; 

- 32.000 de turiști; 

- 122 de operatori economici. 

 

Beneficiarii indirecți: 

- Inițiatorul proiectului, respectiv ANAR, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-

Litoral; 

- Autoritățile publice locale. 
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ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE  

A PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE  

S.C. RADIONAV S.A. 
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Titlul proiectului: Sistem goniometric în unde scurte VHF RDF (Radio Direction Finder) 

pentru localizarea navelor maritime aflate în pericol în zona de responsabilitate a României 

 

Localizare proiect: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, pe litoralul românesc al Mǎrii Negre 

(Sulina, Sf.Gheorghe, Enisala, Corbu, Agigea, Tuzla)  

Solicitant : CNRN RADIONAV S.A. 

   

Buget: Valoarea totală de 21.409.209 lei  

 

Surse de finanțare: FEDR – PPOS TRANSPORT 2007-2013, Axa prioritară 3 - 

Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii 

umane şi a siguranţei pasagerilor, Domeniul Major de Intervenţie 2 - Îmbunătăţirea siguranţei 

traficului pe toate modurile de transport”. 

 

Poză/plan de referință: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului este de a asigura standardele europene de securitate şi de 

siguranţă în cadrul transportului maritim. 

 

Obiective specifice: 

Obiectivele propuse în cadrul proiectului sunt în conformitate cu obiectivele generale 

ale Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013 respectiv sprijinirea dezvoltării 

transportului durabil prin îmbunătăţirea siguranţei traficului. 

- creşterea gradului de siguranţă şi securitate a navigaţiei maritime şi a personalului 

navigant de la bordul ambarcaţiunilor prin localizarea cu precizie a tuturor staţiilor 

radio ale ambarcaţiunilor maritime care sunt in pericol prin creşterea zonei de 

acoperire servicii GONIO în unde VHF cu 100% 

- reducerea la maximum a timpilor de localizare a staţiilor radio de pe ambarcaţiunile 

aflate în pericol în apele din regiunea de responsabilitate pentru căutare şi salvare a 

vieţii omeneşti pe mare în România prin înfiinţarea a 6 staţii de bază VHF RDF, 

construirea a 5 piloni noi şi asigurarea a 5 linkuri radio pentru transport date în sistem 

RDF 

- reducerea numărului de pierderi de vieţi omeneşti pe mare prin asigurarea unei 

intervenţii foarte rapide şi eficiente la locul dezastrului de către Centrul Maritim de 

Coordonare a Căutării şi Salvării pe Mare, la o navă mai puţin avariată pentru nave de 

agrement 

- reducerea sau diminuarea accidentelor maritime poluatoare prin identificarea locului şi 

intervenţia eficientă la o navă de mari dimensiuni mai puţin pe durata de exploatare a 

sistemului 

- întărirea controlului graniţelor externe ale Uniunii Europene şi ale României prin 

localizarea ambarcaţiunilor care intenționează să pătrundă clandestin în apele 

teritoriale româneşti 
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Descriere proiect: 

 

Sistemul goniometric se compune din echipamente hardware de comunicații şi 

aplicaţiile software specifice, echipamente amplasate în locaţiile de bază de pe litoralul 

românesc al Mării Negre (Sulina, Sf. Gheorghe, Enisala, Corbu, Agigea şi Tuzla). Noul 

sistem va asigura identificarea direcţiei surselor de câmp electromagnetic emise de staţiile 

radio ale navelor aflate în primejdie iminentă sau în situaţie de urgenţă, pentru localizarea cu 

mare precizie a poziţiei acestora pe o hartă digitală. Totodată, acest sistem va realiza 

furnizarea informaţiilor vitale de poziţie a navelor aflate în primejdie, către Centrul Maritim 

de Comandă (MRCC) în vederea coordonării şi dirijării acţiunilor de intervenţie pentru 

căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare. 

Prezentul sistem este compus din 6 (șase) staţii goniometrice de coastă, amplasate in 

cele 6 locaţii de bază de pe litoralul românesc: Sulina, Sf. Gheorghe, Enisala, Corbu, Agigea 

şi Tuzla. 

Sistemele de determinare a direcţiei sunt folosite pentru a stabili coordonatele sau 

locaţia unui emiţător. Pentru a realiza acest lucru, constatatorul de direcţie determină unghiul 

format de radiaţia electromagnetică primită de la emiţătorul în cauză. Spre deosebire de 

radare, determinarea direcţiei este un proces pasiv care nu poate fi detectat sau împiedicat de 

la site-ul emiţătorului. 

Tehnicile pentru determinarea direcţiei sunt folosite pentru a determina locaţia 

sistemului propriu folosind emiţători cu locaţie cunoscută (ex. sistemul de navigaţie 

goniometric al unei nave). Acesta poate determina locaţia unui emiţător prin colectarea 

simultană a coordonatelor mai multor puncte sau prin rularea fixă. 

Pentru instalarea echipamentelor RDF şi a sistemului de comunicaţii prin link-uri 

radio, se va folosi turnul existent din locaţia Agigea si se vor construi turnuri noi în locaţiile:  

Sulina, Sf. Gheorghe, Enisala, Corbu şi Tuzla. Pe toate aceste turnuri vor fi amplasate antene 

goniometrice ce vor asigura acoperirea întregii zone costiere a litoralului românesc al Mării 

Negre, aproximativ 244 Km. 
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Rezultatele proiectului: 

- Scurtarea timpului de reacție pentru detectarea navelor aflate în pericol. 

 

Indicatori:  

- 6 staţii de bază VHF RDF 

- 5 linkuri radio (perechi) pentru transport date Sistem RDF 

- 5 piloni noi. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- Autoritatea Navală Română – Centrul Maritim de Coordonare a operațiunilor SAR; 

- C.N.R.N. Radionav S.A.- beneficiarul investiţiei;    

-  Garda de Coastă – Poliţia de Frontieră 

- ROMATSA-SPOC   

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al Judeţului Constanţa 

 

Beneficiari indirecți: 

- Ambarcaţiunile de agrement şi navele care navigă în  zona de responsabilitate a 

României   (de la Marea Neagră); 

- Pasagerii navelor de agrement; 

- Locuitorii din zonele adiacente litoralului romanesc al Mării Negre. 
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ANEXE 

FIȘE DE EVALUARE  

A PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE  

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
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Titlul Proiectului: Reabilitare platforme de staționare aeronave în incinta aeroport, comuna 

Mihail Kogălniceanu, județ Constanța 

 

Localizarea proiectului: comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, regiunea de 

dezvoltare Sud-Est. 

 

Solicitant: Ministerul Transporturilor 

 

Proprietar: Ministerul Transporturilor 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este 170.392.150 lei, din care 90.346.740 lei sumă 

eligibilă 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Sectorial Transport 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 

„Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare 

TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, DMI 2.4 

„Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”, Bugetul de Stat. 

 

Perioada de implementare: 44 luni / 09.05.2012 – 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului:  

 Obiectivul general constă în reabilitarea platformelor de staţionare aeronave şi a 

bretelelor de acces la pista de aterizare-decolare din incinta Aeroportului Internațional Mihail 

Kogălniceanu, pe o suprafaţă totală de 155.253,68 metri pătraţi. 

Principalele lucrări ce se vor derula în cadrul proiectului vizează: 

- Reabilitarea platformei de aeronave medii, a platformei de aeronave grele, a căilor de 

rulare Alfa şi Bravo, inclusiv zona aferentă căii de rulare H şi G; 

- Refacerea sistemului de iluminat balizaj; 

- Reabilitarea reţelei de canalizare pluvială; 

- Refacerea marcajelor şi inscripţionărilor. 

 

 

 

 

 

Descrierea proiectului: 
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 Proiectul ce se înscrie în cadrul unui demers amplu de modernizare şi dezvoltare a 

transportului aerian iniţiat de aeroport încă din 2009, concretizat prin semnarea unui contract 

de finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană de Dezvoltare Regională şi 

Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Transport.  

Proiectul vizează, printre altele, refacerea sistemului de iluminat balizaj aferent 

structurii rutiere aeroportuare, reabilitarea reţelei de canalizare pluvială, dar şi refacerea 

marcajelor şi inscripţionarea aferentă structurii rutiere aeroportuare. 

După implementarea proiectului, apele contaminate cu lichid degivrant de pe 

platformele de staţionare aeronave vor fi colectate în bazine speciale şi preluate de societăţi 

specializate spre a fi tratate  

Prin implementarea proiectului, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu 

Constanţa promovează un sistem de transport durabil, în condiţii de siguranţă, rapid şi 

eficient, cu un nivel de servicii la standarde europene şi minimalizarea efectelor adverse ale 

activităţii de transport asupra mediului. 

 

Rezultate proiect: 

 

- Modernizarea şi dezvoltarea transportului aerian  

- Crearea unui sistem de transport durabil 

- Desfășurarea transportului aerian în incinta Aeroportului Internaţional Mihail 

Kogălniceanu în condiții de siguranță și eficiență 

- Minimalizarea efectelor adverse ale activităţii de transport asupra mediului 

 

Indicatori proiect: 

 

- 155.253,68 metri pătraţi de platforme de staţionare aeronave şi bretele de acces la pista 

de aterizare-decolare reabilitate 

 

Grup țintă: 
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Beneficiari direcți: 

- pasagerii curselor aeriene operate pe Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu 

- locuitorii Zonei Metropolitane Constanța 

 

Beneficiari indirecți: 

- agenții economici contractați să efectueze lucrările de întreținere 
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Titlul Proiectului: Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de 

canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, județele Constanța și Ialomița 

 

Solicitant: S.C. RAJA S.A. 

 

Buget: 835.918.448,44 lei  

 

Perioada de implementare: 67 luni / 22.11.2010 – 30.06.2016 

 

Plan/poză zonă de referință: 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al măsurilor de investiție este dezvoltarea durabilă a sistemelor de 

apă și canalizare din județul Constanța și din județul Ialomița prin îmbunătățirea calității 

serviciilor existente și reducerea impactului negativ al descărcărilor de apă uzată conform 

politicilor și practicilor UE și în contextul Axei Prioritare 1 a POS Mediu. 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

Obiectivele specifice: 

- Asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare adecvate la tarife accesibile. 

- Asigurarea calității apei potabile în toate aglomerările urbane. 

-  Îmbunătățirea purității apei râurilor. 

-  Îmbunătățirea gestionării nămolului provenit din stațiile de tratare a apei uzate. 

- Crearea unor structuri de management de apă inovative și eficiente. 

 

Descrierea proiectului: 

 

Proiectul presupune investiții în extinderea și reabilitarea sistemelor de distribuție a 

apei potabile, precum și colectarea și epurarea apelor uzate. Proiectul va fi implementat pentru 

aglomerările Constanța, Ovidiu, Cumpăna, Năvodari, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, 

Eforie Nord și Sud, Techirghiol, Agigea, Tuzla, Cobadin, Mangalia, Limanu, Poarta Albă, 

Valu lui Traian, Hârșova, Medgidia, Cernavodă, Fetești, Țăndărei, Fierbinți și Dridu. 

Proiectul constă în principal în măsuri de extindere și reabilitare a surselor de apă 

subterană, a conductelor de aducțiune, a stațiilor de tratare a apei potabile, de extindere și 

reabilitare a rezervoarelor de apa, a stațiilor de pompare apă potabilă, extindere și reabilitare a 

rețelei de distribuție, precum și reabilitarea și extinderea rețelelor și rezervoarelor, extinderea 

conductelor de descărcare și construirea, reabilitarea și retehnologizarea stațiilor de epurare.  

 

Rezultate proiect: 

 

Pentru alimentare cu apă: 

- - Alimentarea de apă potabilă conform standardelor CE privind apa potabilă Directiva 

98/83/CE; 

- - Județul Constanța - Alimentarea sigură a 546.730 de locuitori (dintr-o populaţie 

totală de 546.730 locuitori în 2013, în regiunea proiectului); 

- - Județul Ialomița - Alimentarea sigură a 54.971 de locuitori (dintr-o populaţie totală 

de 54.971 locuitori în 2013, în regiunea proiectului); 
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- - Servicii de asigurare a calităţii şi a disponibilităţii apei în conformitate cu principiile 

eficienţei maxime a costurilor şi de calitate în funcţionare şi accesibilitatea populaţiei; 

- - Îmbunătățirea siguranței alimentării prin reabilitarea conductelor principale cu 

deficiențe structurale; 

- - Județul Constanța - Reducerea fizică a pierderilor de apă de la 217.715 m³/zi (înainte 

de proiect) la 100.539 m³/zi (finalizarea implementării proiectului), adică de la 64,9 % 

(înainte de proiect) la 46,3 % (finalizarea implementării proiectului); 

- - Județul Ialomița - Reducerea fizică a pierderilor de apă de la 1.549 m³/zi (înainte de 

proiect) la 884 m³/zi (finalizarea implementării proiectului), adică de la 27 % (înainte 

de proiect) la 12,6 % (finalizarea implementării proiectului). 

 

Pentru canalizare: 

- Creșterea calității apei de suprafață prin diminuarea efectelor așezărilor umane; 

- Reducerea riscului pentru sănătate, prin extinderea reţelei de canalizare pentru a 

acoperi populaţia care în prezent este dependentă de facilităţile de eliminare a 

deşeurilor, cu reducerea riscului asociat de poluare a apei de suprafață și subterane; 

- Servicii de asigurare a calităţii şi a disponibilităţii serviciilor de apă şi apă uzată în 

conformitate cu principiile eficienţei costului maxim şi calitatii în operare şi 

accesibilitatea populaţiei; 

- Județul Constanța - Reducerea infiltrării din sistem de la 104.714 m3/zi (înainte de 

proiect) la 49.017 m3/zi (la finalizarea implementării proiectului), adică de la 53 % 

(înainte de proiect) la 31,4 % (la finalizarea implementării proiectului); 

- Județul Ialomița - Reducerea infiltrării din sistem de la 1.875 m3/zi (înainte de proiect) 

la 315 m3/zi (la finalizarea implementării proiectului), adică de la 47,1 % (2008) la 5 

% (la finalizarea implementării proiectului); 

- Reducerea riscului de inundaţii a reţelelor de colectare a apelor uzate; 

- Respectarea standardelor de tratare a Directivei Tratării apelor uzate urbane 

91/271/CEE pentru a fi evacuate în corpul de apă sensibil; 

- Reducerea poluării râurilor Ialomiţa, Prahova, a fluviului Dunărea si a Marii Negre din 

efluentul apelor uzate insuficient tratate. 
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Indicatori proiect: 

Indicator principal Unitate 
Cantitate 

județul CT 

Cantitate 

județul IL 
Total 

Alimentare cu apă 

Populația suplimentară deservită de 

proiectele pe apă 
locuitori 23.833 12.214 36.047 

Puțuri noi și spații pentru puțuri puț 6 2 8 

Reabilitarea spațiilor puțurilor puț 8 17 25 

Conducte de aducțiune noi km 33,161 1 34,161 

Reabilitare conducte de aducțiune km 25,9445 8,897 34,842 

Stații de clorinare noi unitate 1 0 1 

Reabilitarea stației de tratare apă Palas 

(apă de suprafață) 
unitate 1 0 1 

Rezervoare noi unitate 3 1 4 

Stații de pompare noi  unitate 1 0 1 

Reabilitare stații de pompare unitate 6 0 6 

Conducte principale de distribuție noi 

(rețea de conducte) 
km 63,504 28,186 91,690 

Reabilitare conducte de distribuție 

(rețea de conducte) 
km 76,388 29,725 106,113 

Branșarea locuințelor unitate 

4.014 (din 

care 468 au 

apometre) 

2.044 (din 

care 2.055. 

au apometre) 

6.058 

Sistem telemetric - SCADA unitate 11 3 14 

Descărcarea și tratarea apei uzate 

Populația suplimentară deservită de 

proiectele de apă uzată 
locuitori 70.762 35.140 105.902 

Extinderea rețelei de canalizare km 149,553 151,597 301,150 
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Indicator principal Unitate 
Cantitate 

județul CT 

Cantitate 

județul IL 
Total 

Reabilitarea rețelei de canalizare km 24,415 0 24,415 

Construcția stațiilor de pompare ape 

uzate 
unitate 23 17 40 

Reabilitarea statiilor de pompare ape 

uzate 
unitate 7 0 7 

Conducta nouă de refulare (inclusiv 

conducta nouă de descărcare în Marea 

Neagră) 

km 38,871 15,891 54,662 

Reabilitarea conductelor de refulare km 7,271 0 7,271 

Construcția stației de tratare a apei 

uzate 
unitate 3 3 6 

Reabilitarea stațiilor de tratare a apei 

uzate (inclusiv mutarea liniei 

nămolului de la SEAU Constanța Nord 

la Poiana) 

unitate 6 0 6 

Sistem telemetric - SCADA unitate 38 20 58 

 

Grup țintă: Populația beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 601.700 locuitori. 
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ANEXE 
FIȘE DE EVALUARE  

A PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE  

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, NAVIGAŢIE ŞI AGRICULTURĂ 

CONSTANŢA 
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Titlul Proiectului: Crearea de Clustere Transfrontaliere Competitive 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Constanta, Dobrich 

 

Beneficiar: Parteneriat CCI Dobrich (lider de proiect) si CCINA Constanta (partener) 

 

Buget partener CCINA: 1.472.751 lei 

 

Sursa de finanţare: Fondul European de Dezvoltare Regionala, CBC Romania-Bulgaria 

2007-2013 

 

Perioada de implementare: 18 luni / septembrie 2010-martie 2012 

 

Obiectivele proiectului:  

 

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii şi consolidarea 

identităţii transfrontaliere a regiunii prin crearea de clustere transfrontaliere competitive.  

 

Obiective specifice: 

- Realizarea unei imagini a supraperspectivelor dezvoltării economice transfrontaliere în 

Euro-regiunea Dobrogea (Bulgaria / România) 

- Analizarea potenţialului pentru dezvoltarea clusterelor în zona transfrontalieră din 

Bulgaria şi România, în special în domeniile competitive din punct de vedere 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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economic: ecoturism, tehnologii de construcţii, industria textila şi a produselor 

organice 

- Promovarea beneficiilor formării de clustere transfrontaliere competitive pentru o 

dezvoltare economică şi sustenabilă şi creşterea identităţii regiunii 

- Punerea în contact a firmelor mici şi mijlocii cu activităţi similare / complementare din 

zona transfrontalieră pentru a forma 3 clustere transfrontaliere 

- Dezvoltarea capacităţii instituţiilor partenere cât şi a altor instituţii (universităţi, 

asociaţii profesionale) pentru a coordona IMM-urile în realizarea de clustere 

competitive şi inovative 

 

Descrierea proiectului:  

 

Proiectul urmărește analizarea potențialului pentru dezvoltarea clusterelor în zona 

transfrontalieră dintre Bulgaria și România, în special în domeniile competitive din punct de 

vedere economic: ecoturism, tehnologii de construcții, industria textilă și a produselor 

organice; promovarea beneficiilor formării de clustere transfrontaliere competitive pentru o 

dezvoltare economică și sustenabilă și creșterea identității regiunii; punerea în contact a 

firmelor mici și mijlocii cu activități similare/complementare din zona transfrontalieră pentru 

a forma 3 clustere transfrontaliere; dezvoltarea capacității instituțiilor partenere cat si a altor 

instituții (universități, asociații profesionale) pentru a coordona IMM-urile în realizarea de 

clustere competitive și inovative. 

 

Rezultate/impact proiect:  

 

- Realizarea unui număr de 13 studii: un raport cu perspectivele economice 

transfrontaliere, 8 studii sectoriale, analiza tendinţelor de marketing în domeniul 

transfrontalier, harta localizării clusterelor, evaluarea potenţialelor clustere în România 

şi Bulgaria. 
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Indicatori proiect:  

 

- 8 studii sectoriale;  

- 6 întâlniri de parteneriat între firme românești din județul Constanta și bulgare din 

regiunea Dobrich (câte două pentru fiecare domeniu: agricultură, turism și inovare);  

- 12 sesiuni de instruire (6 în Constanta și 6 în Dobrich) cu participarea firmelor 

românești și bulgare cu următoarele teme: Beneficiile clusterelor, Managementul si 

coordonarea clusterelor, Clusterele si competitivitatea, Clusterele si inovarea, Exemple 

de buna practica;  

- 3 weekend-uri de leadership în Bulgaria cu participarea membrilor celor 3 clustere: 

agricultură, turism, inovare;  

- cate 3 întâlniri ale clusterelor; semnarea a 3 memorandumuri și 3 planuri de acțiune 

transfrontalieră pentru cele 3 clustere constituite prin proiect;  

- 2 mese rotunde cu reprezentantei clusterelor;  

- 3 târguri în Bulgaria cu participarea celor 3 clustere româno-bulgare. 

 

Grup țintă: IMM-urile, universitățile și alte instituții asociate. 
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Titlul proiectului: TRANS-TOUR-NET – Crearea și marketingul produselor turistice 

transfrontaliere pilot în Dobrogea 

 

Localizarea proiectului: Dobrich, Bulgaria 

 

Beneficiar: Parteneriat CCINA Constanța, Universitatea Ovidius – Constanţa, Liceul Teoretic 

Ovidius, Muzeul Regional de Istorie – Dobrich, Higher School International College – 

Dobrich 

 

Buget partener CCINA: 1.995.775,48 lei 

 

Sursa de finanţare: Programul de CooperareTransfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 

 

Perioada de implementare: 2010-2012 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului vizează integrarea resurselor naturale, etnice, istorice 

şi culturale ale Dobrogei în 5 produse turistice transfrontaliere (România – Bulgaria), care să 

scoată în evidenţă identitatea comună a regiunii şi să încurajeze iniţiativele comune, atât în 

rândul sectorului public, cât şi privat, în scopul valorificării pe piaţă a acestor produse 

turistice.  

Printre obiectivele specifice ale proiectului se regăsesc cele referitoare la dezvoltarea a 

cinci produse turistice pilot integrate (trasee turistice), bazate pe 50 de obiective turistice 

(traseul cultural istoric, traseul meşteşugurilor, traseul ecologic, traseul gastronomic, traseul 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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festivalurilor şi evenimentelor), creşterea capacităţii administrative a celor 50 de obiective 

turistice identificate, creşterea gradului de conştientizare în rândul populaţiei, dar şi a 

potenţialilor turişti privind avantajele turismului din regiunea Dobrogea. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Proiectul reprezintă o inițiativă a organizațiilor românești si bulgare și s-a desfășurat în 

cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.  

Activitățile proiectului au implicat regiunile Dobrich (Bulgaria), Constanța (Romania) 

și Silistra (Bulgaria). Beneficiarul a fost International University College (Dobrich, Bulgaria), 

care a lucrat in strânsă colaborare cu ceilalți parteneri de proiect: Muzeul Regional de Istorie 

(Bulgaria), Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (România), 

Universitatea „Ovidius” (Constanța, România) și Liceul „Ovidius” (Constanța, România).  

Proiectul nu a încercat doar să mărească volumul de turiști în regiune, ci mai degrabă 

să încurajeze dezvoltarea unui turism durabil care să protejeze mediul înconjurător și stilul de 

viață al comunităților locale, și în același timp să stimuleze creșterea economică locală. 

 

Rezultate proiect:  

 

Proiectul a dorit sa dezvolte turismul transfrontalier în Dobrogea identificând, prin 

studiu si atragerea atenției asupra a 50 cele mai atractive locuri turistice. Rezultatele 

proiectului au inclus dezvoltarea a 5 rute turistice transfrontaliere bazate pe aceste 50 de 

locuri: ruta culturală/istorică, ruta tradițională, ruta eco, ruta culinară, ruta festivală. 

 

Indicatori proiect:  

- Studiu privind identificarea criteriilor celor 50 de obiective turistice din România şi 

Bulgaria;  

- Realizarea de materiale de promovare turistică: filme pe suport DVD, broşuri şi 

pliante de prezentare a celor 5 trasee turistice (traseul cultural istoric, traseul 
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meşteşugurilor, traseul ecologic, traseul gastronomic, traseul festivalurilor şi 

evenimentelor);  

- Lansarea pe Internet a unui tur virtual 

- Organizarea de infotrip-uri pentru jurnalişti și tur-operatori 

- Semnalizarea atracţiilor turistice 

- 2 sesiuni de training-uri pentru studenţii români şi bulgari. 
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Titlul proiectului: BU.RO.COOP- Camerele de Comerț din Bulgaria și România pentru 

Cooperare Transfrontalieră 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Constanța și regiunea bulgară 

Dobrich  

 

Beneficiar: Parteneriat Camera de Comerț și Industrie Dobrich și Camera de Comerț, 

Industrie, Navigație și Agricultură Constanța 

 

Buget: valoare partener CCINA 3.514.950,38 

 

Sursa de finanţare: Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 

 

Perioada de implementare: 18 luni / iunie 2010 – noiembrie 2011 

 

 

  

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului vizează înfiinţarea a două centre de cooperare 

economică în oglindă, la Constanţa şi la Dobrich, care vor oferi servicii de internaţionalizare 

inovative întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinzătorilor din Bulgaria şi România. 

 

Obiectivele specifice:  

- Dezvoltarea domeniului de cooperare;  

- Acumularea de cunoștințe de transfer; 

- Creșterea numărului de tineri și femei în domeniul ocupațional;  

- Stabilirea consorțiului. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Funcționarea a două centre economice de cooperare (unul în Dobrich și unul în 

Constanța); coordonarea personalului de proiect (staff); activități de proiect; servicii de 

marketing; participări la târguri; publicitate; informare si schimb de experiențe; administrarea 

unui curs de training profesional; constituirea unui consorțiu între IMM-uri. 

 

Rezultat proiect:  

 

- Participarea unor companii românești și bulgărești la târguri în Sofia și Plovdiv, la 

târguri cu evenimente business-to-business în Dobrich și Constanța (Târgul 

Internațional „Save the Planet” Sofia 11-15 aprilie 2011, TINIMTEX Constanța 10-15 

mai 2011, Târgul „Agriculture and everything for it” Dobrich, 30.08-04.09.2011, 

Târgul Internațional tehnic Plovdiv 26-30.09.2011);  

- Organizarea de cursuri profesionale pentru companiile interesate în activități 

transfrontaliere;  

- Realizarea de studii de marketing privind: potențialul economic al județului Constanta 

si districtului Dobrich, evoluția macroeconomica a României si Bulgariei, comerțul 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

exterior al României si Bulgariei, ghiduri import-export Bulgaria, Romania, Uniunea 

Europeană, Statele Unite ale Americii, Rusia, țările asiatice, reglementări financiare și 

legislative în comerț în România și Bulgaria, 6 profiluri sectoriale, din care 3 pentru 

Constanța si 3 pentru Dobrich;  

- Crearea unei asociații româno-bulgare pentru cooperare în afaceri BU.RO.COOP. 

 

Indicatori proiect: 

- 2 centre economice, complet echipate, care sa ofere informație, consultanță și asistență 

specializată în internalizarea IMM-urilor din Dobrich și Constanța pentru piața din România, 

Bulgaria, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Rusia, țările asiatice;  

- 1 curs de pregătire profesională pentru 20 de persoane, tineri si femei, pentru pregătire de 

„expert in cooperare internațională și interculturală pentru dezvoltare”;  

- 1 asociație de oameni de afaceri români și bulgari care să dezvolte relațiile de cooperare 

transfrontaliere într-un mediu de afaceri;  

- 50 IMM-uri care să beneficieze de serviciile BU.RO.COOP;  

- 4 târguri cu participarea a câte 20 de oameni de afaceri fiecare, români și bulgari, pentru a 

încheia parteneriate de afaceri: 3 pe teritoriul bulgar (Plovdiv, Sofia și Dobrich) și 1 în 

Constanța;  

- 15 studii de piață și statistici pe zona Constanța – Dobrich, Bulgaria și România, ghiduri 

pentru exportatori români și bulgari în diferite țări, ghiduri financiare și legislative.  

 

 

Grup țintă: IMM-uri, tinerii și femeile care se află în căutarea unui loc de muncă. 
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