
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 

FLORIN CHELARU – PRIMARUL ORAȘULUI NĂVODARI 
 

 

Stimați năvodăreni, 

 

Este o datorie și o onoare să 

vin în fața dvs cu raportul de 

activitate al primarului  la 

finalul unui an 2021 care știu 

că nu a fost ușor pentru 

nimeni. A fost un an marcat 

de aceeași luptă grea cu 

pandemia de COVID19 care 

și-a pus amprenta atât pe 

viețile noastre, cât și pe 

activitatea administrativă a 

orașului Năvodari. 

Regulile sanitare impuse de 

Guvern au limitat accesul cetățenilor în incinta instituțiilor publice, dar 

chiar și așa am căutat ca întâlnirile noastre să existe pe teren, în fiecare 

cartier și pe fiecare stradă unde am derulat proiecte, investiții sau 

lucrări. 

Din păcate, situația politică de la nivel central, criza guvernamentală 

prelungită, precum și faptul că Bugetul Național a fost adoptat cu mare 

întârziere, au devansat proiecte pe care le doream implementate mult 

mai repede: asfaltări de străzi, amenajări de parcări, amenajări de 

spații verzi.  

 

Am căutat ca în fiecare zi de luni să vă prezint raportul de activitate pe 

săptămâna anterioară, pentru ca fiecare dintre dvs să vadă ce au făcut 

funcționarii publici ai orașului Năvodari pentru năvodăreni. Am luat 

această decizie tocmai pentru a vă arăta că Primăria Năvodari este o 

instituție deschisă și transparentă, care lucrează pentru cetățenii săi. 

Sunt numeroase activități ale colegilor mei care poate că nu sunt 

vizibile publicului, care presupun muncă de birocrație și studiul 



documentelor și de aceea consider că era nevoie de o astfel de oglindă 

a activităților. 

2021 este anul în care a demarat în Năvodari unul dintre cele mai 

importante proiecte pentru oraș, mai ales pentru zona Mamaia Sat: 

extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și 

canalizare. Din păcate, aceste lucrări presupun un uriaș disconfort 

produs cetățenilor din zonă, însă sunt convins că beneficiile pe termen 

mediu și lung vor fi mult mai importante. Mamaia Sat va avea un grad 

de acoperire de 95% a rețelei de alimentare cu apă și canalizare. La 

finanlul acestui proiect, Primăria Năvodari va demara lucrările de 

asfaltare și modernizare a tuturor străzilor afectate din Mamaia Sat. 

Sunt conștient că lucrurile se mișcă greu, că mai avem multe de făcut în 

orașul Năvodari, dar ne dăm toată silința pentru ca dezvoltarea 

orașului să devină vizibilă de la an la an, iar viața cetățenilor să se 

îmbunătățească. 

Fie că vorbim de spații verzi, plantări de copaci, asfaltări de străzi sau 

amenajări de locuri de parcare, investiții în sănătate sau modernizarea 

școlilor, încercăm să ținem pasul cu nevoile orașului și ale 

năvodărenilor. 

Vă asigur de buna mea credință, de întreaga deschidere și 

disponibilitate pentru a lucra împreună pentru un oraș Năvodari mai 

frumos, mai curat și dezvoltat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcția Achiziții Publice - Management Programe - Fonduri  Europene 
– Administrativ 

 

În anul 2021, din fonduri europene, fonduri structurale, fonduri 
guvernamentale sau fonduri atrase, UAT Orașul Năvodari a solicitat 
finanțare și a implementat proiecte în valoare totală de 261.718.841,23 lei 
reprezentând peste 52 de milioane de euro.  

Pe parcursul anului 2021, UAT Orașul Năvodari-Primăria orașului 

Năvodari a implementat o serie de proiecte pentru care contractele de 

finanțare au fost semnate în anii precedenți sau în anul 2021.  

În anul 2021, prin demersurile realizate, au fost semnate contracte de 

finanțare pentru următoarele proiecte în valoare de 19.202.811,43 lei:  

• Proiect ,,Îmbunătățirea mobilității urbane in orașul năvodari pe străzile 

ce deservesc transportul in comun: strada Rândunelelor, strada 

Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recoltei, strada 

Corbului, strada Nuferilor – contract de finanțare nr. 6985/02.07.2021 

Descriere proiect - Acest obiectiv se va realiza prin asfaltarea și 

modernizarea celor mai importante străzi aflate pe traseul mijloacelor de 

transport în comun – aproximativ 4,3 km de drumuri. Zonele care se vor asfalta 

sunt  strada Rândunelelor, strada Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, 

strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor. În aceste zone se va avea în 

vedere redimensionarea trotuarelor, reamenajarea spațiilor verzi de 

aliniament, reconfigurarea traseelor de autobuz si prelungirea acestora si in 

zone periferice ale orașului, investiții necesare dacă avem în vedere stadiul 

avansat de degradare al infrastructurii rutiere si infrastructura nemodernizata 

ale unor străzi din anumite zone ale orașului. De menționat este faptul că str. 

Plopilor va fi modernizată în întregime prin lărgirea la 4 benzi, asfaltare 

integrală, amenajarea spațiilor verzi – rulouri de gazon, modernizarea aleilor 

pietonale, realizarea de piste de bicicliști, stații de bike-sharing si rasteluri 

pentru biciclete. 



 

Totodată, prin implementarea proiectului se va avea în vedere realizarea de 

noi piste de bicicliști în orașul Năvodari care sa deservească locuitorii, turiștii 

si/sau persoanele care fac naveta către locul de muncă. Lungimea pistelor de 

biciclete nou create va fi de 3,064 km. Se vor crea piste de biciclete pe str. 

Recoltei si Plopilor. Se vor amenaja noi trotuare pe străzile Recoltei, Plopilor, 

Corbului si Nuferilor în suprafață de 9643 mp. Prin realizarea acestor trasee 

pietonale si de bicicliști se va întregi rețeaua de piste de bicicliști creată prin 

proiectele implementate până în prezent în orașul Năvodari. Și prin aceste 

investiții se are în vedere încurajarea locuitorilor la folosirea pistelor de 

biciclete ca o alternativă viabilă de transport pentru deplasare. 

 Facem precizarea că, prin proiect, se are în vedere amenajarea si dotarea 

unui număr de 7 stații de autobuz în zone în care acestea lipsesc. Aceste stații 

vor fi realizate astfel încât sa deservească cartierele orașului si să asigure o 

funcționare cât mai eficienta a transportului public local, asigurând accesul 

tuturor locuitorilor orașului la acest sistem de transport in comun, contribuind 

la eficientizarea acestuia. Se vor realiza stații de bike-sharing si rasteluri pentru 

biciclete pe Str. Plopilor (la int. străzii Plopilor cu str. Recoltei) si pe  Str. 

Plopilor (lângă școala generală). 



Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 din transport 

în aria de implementare a proiectului cu aproximativ 6% fără a genera o 

creștere a acestor emisii în afara zonei de implementare. 

Investiția va fi una dintre cele mai importante din orașul Năvodari în ultimul 

deceniu. Valoarea totală a proiectului este de peste 19 milioane de lei, iar 

contribuția Primăriei Năvodari este de aproximativ 2% din totalul cheltuielilor 

eligibile care îi revin. 

În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile 

de achiziție publică pentru toate serviciile conexe implementării proiectului și a 

avut loc depunerea ofertelor pentru încheierea contractului de execuție de 

lucrări. 

 

La nivelul proiectelor a căror implementare a continuat în anul 2021, UAT 

Orașul Năvodari – Primăria Orașului Năvodari a continuat implementarea 

unor proiecte în valoare totală de 105.686.552,06 lei, cu precădere:  

• Proiect ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic 

Lazar Edeleanu Navodari”, proiect finanțat prin Programul Operațional 

Regional 2014–2020, axa prioritara 3: sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1  

Descriere - Se execută lucrări pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a 

activității de învățământ prin creșterea condițiilor de confort termic interior, 

reducerea pierderilor de căldura si a consumurilor energetice, reducerea 

costurilor de întreținere pentru încălzire si apă caldă de consum, reducerea 

emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de 

energie, reabilitarea corpurilor de clădire a liceului, inclusiv sala de sport.  



 

Pentru aceste corpuri de clădire, se  execută izolarea termică a peretilor 

exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor 

exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită 

cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, 

termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de 

iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată 

mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei 

electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice, 

executarea unor lucrări complementare lucrărilor de creștere a eficienței 

energetice - lucrări de refacere a trotuarului de protectie, crearea de facilităţi / 

adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu 

dizabilităţi, sunt realizate  grupuri sanitare distincte, utilate corespunzător 

pentru persoanele cu dizabilități, rampe de acces ș.a. 



 

Până în prezent, au fost executate peste 80 % din lucrările de construcții 

aferente proiectului – fiind executate lucrări de reabilitare  de reabilitare 

fațade, izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona 

soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria 

aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări 

de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și 

modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de 

iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de 

producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri 

solare fotovoltaice ș.a. 

 

 

• Proiect ,,Extindere și amenajare Școala nr. 3 Năvodari”, proiect finanțat 

prin  programul operațional regional 2014–2020 

Descriere - Realizarea investiției este necesară dat fiind faptul că spațiile cu 

destinația de sala de curs din clădirea actuala a Scolii nr. 3 “Tudor Arghezi” 

Năvodari sunt improprii, neasigurând spațiul și condițiile minime necesare 

pentru desfășurarea în condiții optime a actului de educație. Prin 

implementarea acestui proiect, necesar pentru copii noștri și pentru orașul 

Năvodari, se va realiza un nou edificiu pentru Școala nr. 3 din Năvodari, pe 

strada Pescărușului, prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire 



existent cu regim de înălțime S+P+2E, prin 

construirea unui corp nou de clădire cu 

regim de înălțime S+P+2E+3 parțial si a 

unui corp de legătura ce va face trecerea 

de la corpul existent la corpul nou. 

 

Noul edificiu va fi prevăzut cu 15 sali de 

clasa pentru 30 de elevi fiecare; 5 sali de 

clasa pentru 24 de elevi fiecare; 8 

laboratoare cu anexe; 1 bibliotecă 

modernă; 1 sală de ceremonii, toate 

aceste spații urmând să fie dotate cu 

mobilier și echipamente de ultimă 

generație. Se vor asigura facilități și pentru persoanele cu dizabilități. De 

asemenea, se va construi o sală de sport modernă de peste 550 mp. într-un 

corp de cladire separat. Se va realiza un teren de sport exterior multifuncțional 

prevăzut cu suprafata turnată elastică, cu împrejmuire perimetrală de 5 m si 

iluminat (nocturna), dotat cu cosuri de baschet, fileu pentru tenis de câmp si 

volei, porți multifuncționale pentru handbal si fotbal, terenul urmând să fie 

utilizat pentru orele de educație fizica. 

Suprafață desfășurată a obiectivului la finalul proiectului va fi de 5284,99 mp, 

amprenta la sol fiind de 1792,53 mp.  

Beneficiarii direcți ai acestui proiect vor fi cei peste 600 de elevi și cadre 

didactice care participă la procesul educațional în această instituție.  

Valoarea totală a proiectului depășește 19,7 milioane de lei (inclusiv TVA), 

aproximativ 4,28 milioane euro, iar contribuția Primăriei Năvodari este de 

aproximativ 2% din cheltuielile eligibile. 



 

Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de 

lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în 

acest sens, fiind primită și analizata documentația tehnica a proiectului – 

proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul 

tehnic - indicatorii tehnico-economici si devizul general actualizat și fiind 

finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire.  

 

• Proiect ,,Finalizare și modernizare clădire cu funcție cultural recreativă-

Casa de Cultură Năvodari”, proiect finanțat prin  programul operațional 

regional 2014–2020 

Descriere - Implementarea proiectului presupune realizarea a două noi 

investiții distincte - prima cu privire la finalizarea și modernizarea Casei de 

Cultură din centrul orașului.  



 

Urmare a executării lucrărilor de finalizare, modernizarea și dotare 

corespunzătoare a  Casei de Cultură Năvodari se vor amenaja şi se vor asigura 

dotările pentru următoarele funcțiuni cu destinație cultural-educativă - sala de 

spectacole; sala de dans; sala repetiții teatru; sala științe ale naturii; sala 

pictură; sala lucru manual; sala ceramică;   sala fotografie/film; sala 

navomodele; sala canto; club de informatica; sala limbi străine; sala de 

expoziție; activități cerc copii; bibliotecă, sala de conferință; sala de ședințe.  

Prin execuția lucrărilor de modernizare, se vor amenaja spații funcționale ce 

însumează o suprafață totală de 5184.00 mp - lucrările de modernizare 

urmând să cuprindă  și sala de spectacole care va fi prevăzută cu scaune noi 

moderne, se va înlocui lambriul de lemn, se va reface pardoseala existență și 

podina de lemn a scenei,  se vor monta elemente constructive pentru o mai 

bună acustică concomitent cu refacerea și finalizarea tuturor instalațiilor 

clădirii – ventilație, sanitare, electrice sau de iluminat ș.a. La exterior se va 

reface tencuiala decorativă în întregime, păstrându-se porțiunile din piatra 

naturală, iar pe zonele degradate acestea se vor înlocui. După implementarea 

proiectului, se va beneficia de un număr de 17 săli de cursuri/ expoziţii/ 

lectură/ conferinţe/ activităţi culturale dedicate tuturor locuitorilor orașului 

Năvodari și, în special, copiilor noștri. 

Locul de joacă pentru copii se va mări cu peste 250,00 mp. Acesta va cuprinde 

mobilier și dotări noi și va fi împrejmuit pe toate laturile cu gard viu colorat, 



având 2 accese. Totodată, la nivelul parcului se va monta un nou sistem de 

iluminat, inclusiv iluminat ambiental care va pune în valoare diferite zone ale 

parcului - iluminat la nivelul pavajului pentru direcționare, dar și iluminat la 

fântâna arteziană. Se vor monta rasteluri pentru biciclete cu o capacitate de 

minim 30 de biciclete pentru a încuraja transportul în acest sens pe perioada 

estivală. Tot prin proiect, se va asigura un sistem de irigare automatizat și se va 

asigura posibilitatea ca strada Constanței între strada Nuferilor și strada 

Albinelor, pe perioada sezonului estival, să devină pietonală cu ajutorul 

montării unor bolarzi retractabili. În acest sens, se va reface covorul asfaltic al 

străzii, deopotrivă cu refacerea trotuarelor. 

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5.000.000 EUR, din care 

contribuția orașului Năvodari este de doar 2 %. 

Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de 

lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în 

acest sens, fiind primită și analizata documentația tehnica a proiectului – 

proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul 

tehnic - indicatorii tehnico-economici si devizul general actualizat și fiind 

finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire.  

 

• Proiect ,,cresterea eficientei energetice prin modernizarea si 

extinderea iluminatului public in orasul navodari" proiect finanțat prin 

programul operațional regional 2014–2020, axa prioritara 3 - sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de 

investitii 3.1 - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente 

a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, operatiunea c – iluminat public  

Descriere - Implementarea proiectului presupune extinderea rețelei de 

iluminat public utilizând surse fotovoltaice prin montarea a: 107 de stâlpi 

metalici noi cu înălțime 8 m echipați cu sistem fotovoltaic- corp de iluminat  

LED 70 W; 438 de stâlpi metalici noi cu înălțime 6 m  echipați cu sistem 

fotovoltaic - corp de iluminat LED  54 W; 61 de stâlpi metalici noi cu înălțime de 

6 m echipați cu sistem fotovoltaic - corp de iluminat LED 35 W; 11 de stâlpi 

metalici noi cu înălțime 6 m echipați cu sistem fotovoltaic - corp de iluminat 



LED 35 W; 84 de stâlpi metalici noi cu înălțime 6 m echipați cu sistem 

fotovoltaic - corp de iluminat  LED 54 W; 26 de stâlpi metalici noi cu înălțime 4 

m echipați cu sistem fotovoltaic - corp de iluminat LED 25 W + sistem 

fotovoltaic; unei rețele electrice LES pământ - 1416 metri; unei rețele electrice 

LES asfalt / beton - 1116 metri; realizarea unui punct de aprindere si comanda 

iluminat public 

Totodată, pentru o mai propice alimentare a sistemului de iluminat, prin 

intermediul proiectului, se realizează o rețea de electrică subterană care va 

permite ca alimentarea sistemului să se facă din rețea și nu doar din 

acumulatorul aferent fiecărui stâlp în parte. Odată cu execuția lucrării de 

extindere a rețelei de iluminat public, rețeaua de  iluminat public a orașului 

Năvodari va fi dotată cu un sistem de telegestiune care va permite controlul 

rețelei de iluminat public în timp real,  pornirea/oprirea corpurilor existente și 

a celor montate prin proiect, identificarea problemelor sistemului de iluminat 

public, eventualele furturi de energie din rețeaua de iluminat public, va 

permite reglarea fluxului luminos, va raporta (prin mail/sms) si înregistra 

automat eventuale defecte sau erori de funcționare.  Pe lângă realizarea unui 

scenariu de funcționare si dimming adecvat (reducere orara), sistemul va 

monitoriza si înregistra consumurile de energie electrica, precum si diverse 

mărimi electrice (tensiune, frecventa etc); monitorizarea si înregistrarea 

putând fi realizate pentru fiecare corp de iluminat si/sau punct de aprindere în 

parte, întregul sistem putând fi controlat informatizat.  

 



Concluzionând, prin realizarea acestui proiect, se va realiza o scădere a 

consumului anual de energie primară în iluminatul public cu 318.580 kwh/an, o 

scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2) de la 

97.11 la 5.64,  extinderea rețelei de iluminat public cu 18.591 ml, montarea 

unui număr de 632 de surse noi de energie regenerabile, montarea unui număr 

total de 727 de stâlpi și corpuri de iluminat cu led noi.  

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5.000.000 EUR, din care 

contribuția orașului Năvodari este de doar 2 %. 

În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de 

achiziție publică pentru toate serviciile conexe implementării proiectului, a 

avut loc depunerea ofertelor pentru încheierea contractului de execuție de 

lucrări, semnarea contractului de execuție de lucrări fiind preconizată în 

perioada următoare. 

 

• Proiect ,,Largire si asfaltare pod ecluza” proiect finanțat prin programul 

national de dezvoltare  locala 2 

Descriere - Reabilitarea podului din proximitatea  ecluzei Năvodari, pod 

construit de peste 30 de ani și care constituie singura cale de acces către 

Orașul Năvodari, asigurând continuitate Bulevardului Mamaia Nord. Prin 

realizarea proiectului se are în vedere reabilitatea unei zone de 608 ml lungime 

de cale rutieră / zonă pod, pe o suprafața existenta a zonelor de acces și 

podului de 40820 mp. 

Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de 

lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în 

acest sens, în perioada următoare, urmând să înceapă execuția lucrărilor. 

 

 

• Proiect „Îmbunatatirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, 

scuaruri publice si spatii verzi in Orasul Navodari” proiect finanțat prin 

programul operațional regional 2014-2020 

Descriere - Implementarea proiectului presupune amenajarea de noi spatii 

verzi pe o suprafata de aproximativ 48.816 mp – 3 noi parcuri – zona Pieței de 

Pește – Faleză Canal, zona str. Midiei, zona La Gratare, în orasul Navodari - 90% 



din suprafața terenului urmând să fie ocupată de spatii verzi amenajate estetic 

si 10% va fi ocupat de construcții sau mobilier urban de tip băncuțe, leagăne, 

balansoare, coșuri de gunoi, complexe de joaca, pergole decorative, fiind astfel 

amenajate trei parcuri noi de utilitate publică (unul în zona Pieței de Pește, 

unul în zona La Grătare și unul în zona Străzii Midia).  

 

Prin realizarea proiectului se va crește suprafața de spațiu verde per locuitor, 

de la 9,60 mp la 10,77 mp, aspect care va contribui la creșterea calității 

mediului, implicit a aerului în orașul nostru, la crearea de noi zone de recreere 

și agrement, dar și amenajarea  unor noi locuri de joacă sigure pentru copiii 

noștri.  

Vor fi plantați arbori de foioase si conifere si arbuști decorativi, spațiile verzi 

vor fi prevăzute cu rulouri de gazon si flori, se vor realiza ochiuri de apa și se va 

amenaja un lac artificial de dimensiuni reduse, parcurile urmând să fie 

prevăzute cu stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice. Aleile pietonale vor fi 

finisate cu piatra naturala (granit). 



Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 4 600 000 de eur, din care 

contribuția orașului Năvodari este de doar 2 %.  

Până în prezent, au fost executate peste 70 % din lucrările de construcții 

aferente proiectului – fiind executate lucrări de amenajare a terenului si de 

peisagistica, lucrari de imprejmuire a terenului si a sistemului de irigatii, lucrari 

de terasamente instalatii electrice, instalatii electrice exterioare, imprejmuirea 

terenului, alei pietonale, fundatii banci si stalpi de iluminat, sistem irigatii, 

peisagistica, loc de joaca si dotari ș.a. 

 

• Proiect ,,Unitate de ingrijiri persoane varstnice si Centru de zi Oras 

Navodari”, proiect finanțat prin  programul operațional regional 2014–

2020 

Descriere - Implementarea proiectului presupune edificarea unei construcții 

având o amprentă la sol de 108 mp, noul edificiu ce se va construi pe str. 

Tineretului (în proximitatea sediul SC TERMICA DISTRIBUTIE SRL) urmând să 

aibă 2 etaje. Investiția va deveni prima unitate de îngrijiri persoane vârstnice 

din orașul Năvodari, fiind creat, totodată, în cadrul aceluiași edificiu  un nou 

centru de zi în care persoanele vârstnice să poată petrece timpul liber. 

Proiectul este dedicat unui număr estimat de cel puțin 100 – 150 de seniori / 

persoane vârstnice, cu alte cuvinte, părinții și bunicii noștri, care se pot regăsi 

în activitățile centrului zi sau care vor beneficia de ajutorul acordat prin 

activitățile unității de îngrijiri persoane vârstnice. 

 



            Printre funcțiunile propuse în cadrul ,,Unității de îngrijiri persoane 

vârstnice și centru de zi” sunt: controlul tensiunii arteriale; controlul pulsului, 

controlul greutății, geriatrie, măsurare glicemie; supraveghere 

medicamentație; educație pentru sănătate, activități ergoterapeutice, 

distribuire de ajutoare provenite din donații; alte activități de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice conform legii – servicii de bază ale vieții 

zilnice: igienă corporală, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare 

în interior, comunicare; servicii instrumentale ale vieții de zi cu zi: preparare 

hrană, activități de menaj, deplasare în exterior ș.a.m.d.; informare, consiliere 

psihologică, consiliere privind drepturile sociale, 

             Centrul de zi din cadrul instituției va fi componenta administrativă și 

socio-culturală a proiectului, urmând să găzduiască: activități de socializare și 

petrecere a timpului liber; activități sportive de grup; activități cultural 

artistice; consiliere psihologică gratuită; consiliere juridică gratuită; gimnastică 

de întreținere fizică. 

    Valoarea totală a proiectului depășește 2,9 milioane de lei, iar contribuția 

Primăriei Năvodari este de aproximativ 2% din cheltuielile eligibile care îi revin. 

             Facem precizarea că Unitatea de îngrijiri persoane vârstnice și centrul 

de zi vor fi dotate ca urmare a finanțării proiectului - cu 2 autoturisme 

necesare pentru deplasarea la domiciliile persoanelor vârstnice, cu 

echipamente terapeutice, ustensile, aparatură IT și mobilier adecvat. 

Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de 

lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în 

acest sens. 

 

Până la finalul anului 2021, au fost finalizate proiecte în valoare de 

93.965.676,16 lei:  

• Proiect „Silistra–Ecofriendly-Viable-Electrical-Navodari transport” 

proiect finanțat prin Programul interreg v-a Romania-Bulgaria 

 

Descriere - Proiectul a avut în vedere modernizarea drumului care duce către 

localitatea Corbu. Proiectul ,,Silistra-Ecofriendly-Viable-Electrical-Navodari 

Transport” a fost depus în parteneriat cu Primăria Orașului Silistra (Bulgaria),  



în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria – 

Interreg V-A, Orașul Năvodari fiind lider de proiect.  

 Prin implementarea acestui proiect s-a avut în vedere – imbunătățirea 

accesului către rețeaua Ten-T reprezentată în zonă de drumul european E 60, 

modernizarea drumului care duce către localitatea Corbu, soluționarea 

problemei inundațiilor în zona de circulație a drumului;  

 

Investiția a presupus execuție covor asfaltic nou pe o lungime de 3840 ml – 

drum ce a fost  reabilitat si modernizat pe 4 benzi – fiind prevăzut cu piste de 

bicicliști moderne pe o parte și pe alta a drumului, cu elemente de siguranță 

rutieră, dar și cu  stații de autobuz moderne. Totodată, în orașul Năvodari au 

fost montate 36 de stații de autobuz moderne - multimodale (autobuze si 

biciclete), fiind executate, prin același proiect 7,02 KM de noi piste de bicliști în 

diferite zone ale orașului, cu 2 sensuri de circulație. 

 

• Proiect „Echipare tehnico edilitara si asfaltare trama stradala zona 

Midia Sat” 

Investiția a presupus realizarea, în cartierul de locuințe pentru tineri, a unei 

rețele de canalizare de aproximativ 6,8 km - canalizare menajeră în toată zona, 

execuția rețelei de alimentare cu apă pentru tot cartierul aprox. 6,99 km. de 

rețea, precum și amenajarea și asfaltarea de drumuri în lungime de 

aproximativ 7 km de strazi la finalul proiectului 



 
 

• Proiect „Reabilitare străzi și echipare tehnico-edilitară zona stațiunii 

Năvodari, jud. Constanța” 

 

Proiectul în valoare de 5 milioane euro, finanțat prin PNDL a fost finalizat și a 

prevăzut lucrări de execuție canalizare pluvială în lungime de aproximativ 7 km, 

asfaltare drumuri în lungime de peste 11 km. și amenajare trotuare – peste 20 

de km. 

 

În ceea ce privește depunerea de proiecte, în anul 2021 au fost depuse 

următoarele proiecte în valoarea totală de 42.863.801,58 lei în cadrul 

Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”:  

• Proiect „Asfaltare trama stradala zona Mamaia - Sat oras Navodari”, 

jud. Constanța, proiect depus în cadrul programului național de 

investiții Anghel Saligny 

Descriere - Lungimea drumurilor amenajate la finalul proiectului va fi de 

12,38 km. Lucrările se vor executa pe străzile T4, T14, T2, T 16, T 1 

tronson 2, T 1 tronson 1, Str. C3, str. C2, str.C1, str. C4, str.M3, str.M4, 

str.M4 Tronson 2, str.M6, str. M7, str. M7 Tronson 2, str. M8  Tr1, str. 

M10 Tr.1, str. M10 Tr.3, str. M11, str. M11 Tr.2, str. M12, str. M13 Tr.2, 

str. M15, str. M16, str. M17 tr.1, str. M17 tr.2, str. M17 tr.3, str. M18, 

str. M18A, str. M19, str. M20, str. D 8, str. M 1 



 

• Proiect „Executie canalizare menajeră zona de nord oras Navodari”, 

proiect depus în cadrul programului național de investiții Anghel 

Saligny 

Descriere - Lungime rețele de canalizare menajeră executate  la finalul 

proiectului 8 km. Lucrările se vor executa pe străzile - Str.Apusului, 

Str.Carierei, Str.Corbului, Str.Eternitatii; Str.Gliei; Str.Labirintului; Str.Lacului; 

Str.Lanului; Str.Prelungirea Recoltei, Str.Rasaritului; Str.Sibioarei Tronson I,  

Str.Tractorului, Aleee din str. Macului, Alee din str. Sibioarei; Alee din strada 

Recoltei; Alee din str. Carierei; Alee din str. Carierei; Aleea Sibioarei; Aleea 

Prelungirea Corbului; Alee din str. Macului, parțial; Alee din str. Locomotivei; 

Str.Corbului spre Pescarie; Str.Macului; Alee intre str.Recoltei si str.Rasaritului; 

Alee din str.Corbului, zona biserica lipoveneasca; Alee cu acces din str.Macului 

spre Apusului din str.Recoltei – DE 64/3/2 ș.a. 

 

 

Totodată, UAT Orașul Năvodari s-a implicat, în calitate de partener, în 

proiecte de anvergură civică sau socială – astfel de proiecte fiind: 

• ,,Înființarea și dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare pe piața 

legumelor de proveniență locală din nordul județului Constanța și 



promovarea acestora” în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală – Submăsura 16.4 și  Submăsura – 16.4.a “Sprijin acordat pentru 

cooperare orizontală între actorii în sectoarele acrigol și pomicol;  

- ,,ECOvocacy” în cadrul Programului Active Citizens Fund în România– 

Apel #3 – Activism civic și advocacy (Cultura democratică și 

conștientizarea civică consolidate) - parte integrantă a  Mecanismului 

Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 

   

 

Activitatea publică a primarului Florin Chelaru 

 

 

- 13 ianuarie, emisiune Replica 

- 21 ianuarie, emisiune Focus Press 

- 5 februarie, întâlnire cu directorii unităților de învățământ din orașul 

Năvodari pentru a mă asigura că pregătirile pentru reînceperea 

cursurilor școlare sunt în grafic 

- 11 februarie, Primăria Năvodari a finalizat toate lucrările și procedurile 

pentru amenajarea Centrului de Vaccinare în cadrul Spitalului Năvodari,  

- 11 februarie, emisiune Litoral Tv  

- 17 februarie, emisiune Antena 3 

- 25 februarie, emisiune Replica 

- 1 martie, oferire mărțișoare doamnelor și domnișoarelor din Năvodari, 

alături de colegii mei din organizația locală a PSD 

- 2 martie, la sediul RAJA, în calitate de beneficiar, pentru semnarea 

contractului de lucrări aferent proiectului de extindere și modernizare a 

rețelei de canalizare și alimentare cu apă în Mamaia Sat și orașul 

Năvodari 

- 2 martie, interviu Radio Sky  

- 2 martie, emisiune Antena 3 Constanța “Administrație și politică”  

- 2 martie, emisiune Litoral Tv despre proiectele orașului Năvodari 



- 8 martie,  împreună cu colegii și consilierii locali de la PSD Năvodari, am 

oferit flori doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 8 Martie

 
- 15 martie, deschidere Centrul de Vaccinare Năvodari 

- 23 martie, întâlnire cu delegația Asociației Patronale a Restaurantelor, 

Cafenelelor, Barurilor, Cluburilor, Saloanelor de Evenimente și Beach 

barurilor (RESTO), condusă de dl. Egevit Aslan 

- 29 martie, am condus astăzi ședința grupului de lucru, stabilit la nivelul 

Primăriei Năvodari, cu atribuții în ceea ce privește elaborarea 

documentației pentru înființarea Organizației de Management al 

Destinației (OMD) Mamaia Nord 

- 31 martie, întâlnire cu agenții economici din industria HORECA din 

Năvodari, conducerea Poliției Naționale și a Poliției Locale din orașul 

nostru pe tema respectării măsurilor anti-COVID 

- 12 aprilie, emisiune Antena 3 Constanța „Administrație și Politică” 

- 12 aprilie, emisiune City Tv Constanța, „Invitatul zilei” 

- 21 aprilie, primă întâlnire cu mediul de afaceri din orașul Năvodari pe 

tema constituirii Organizației de Management al Destinației (OMD) 

Mamaia Nord 

- 26, 27, 28 aprilie  igienizare oraș Năvodari. Au luat parte la această 

acțiune peste 300 de persoane: angajați ai Primăriei, voluntari, copii, 

sportivi și antrenori din cadrul CS Năvodari, precum și angajați ai firmei 

de salubrizare. S-au strâns peste 1.500 de saci de deșeuri (peste 10 



tone). Campania s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile și a fost o lecție de 

civism și responsabilizare social. Firma Polaris a spălată și dezinfectat 

tomberoanele și ghenele de gunoi din oraș și a intervenit pentru 

salubrizarea zonelor greu accesibile  

 

- 28 aprilie, emisiune Litoral Tv 

- 29 aprilie, emisiune Focus Press 

- 12 mai, semnare al doilea contract de lucrări pentru modernizarea   

infrastructurii de apă și canal în Năvodari și Mamaia Sat. 

- 14 mai, întâlnire cu reprezentanții RAJA, proiectantul și antreprenorul 

care vor executa lucrările de extindere și modernizare a rețelei de 

canalizare și alimentare cu apă în Mamaia Sat și orașul Năvodari 

 
- 17 mai, emisiune Antena 3 

- 19 mai, interviu Replica 



- 24 mai, o nouă întâlnire cu 

agenții economici și 

operatorii din domeniul 

turismului în vederea 

constituirii OMD Mamaia 

Nord 

- 25 mai, dezinsecție 

- 25 mai - avut ieri o întâlnire 

cu președintele CJC, dl Mihai 

Lupu, și ne-a asigurat de tot 

sprijinul pentru ca Centrul de 

Sănătate Năvodari să fie o 

unitate medicală modernă.  

- 27 mai, participare la 

ceremonia care marchează 

începerea lucrărilor de 

construcție a noii centrale de 

cogenerare de pe Platforma Midia 

- 28 mai, emisiune Focus Press 

- 31 mai, evenimentul de deschidere HORECA a sezonului estival 2021 

- 8 iunie, radio Sky 

- 10 iunie, ziua Eroilor, centrul orașului 

- 17 iunie, participare la Forumul Economic Franco-Român, desfășurat la 

Universitatea Ovidius Constanța în cadrul unei mese rotunde pe tema 

“Strategia durabila a judetului pentru o dezvoltare durabila” 

- 5 iulie, întâlnire - continuăm dezvoltarea Centrului Multifuncțional de 

Sănătate Năvodari împreună cu domnul manager al Spitalului Județean 

Constanța, Ionuț Ionescu, am discutat despre o nouă etapă în dotarea 

Centrului de Sănătate Năvodari cu aparatură performană de radiologie și 

echipamente necesare pentru dotarea completă a laboratorului de 

analize medicale 

- 11, 18, 25 iulie – eveniment sportiv de promovare a mersului pe bicicletă 

+ premii 



- 13 iulie, convocare ședință cu reprezentanții Poliției Locale Năvodari și 

pe cei ai Polaris pentru a gestiona mai bine situația salubrizării în zona de 

litoral - Mamaia Nord 

- 16 iulie,  începere lucrările pentru extinderea și modernizarea rețelei de 

canalizare și alimentare cu apă 

- 27. 28 iulie dezinsecție 

- 31 iulie zilele orasului cu delegația turcilor 

- 6 august, întâlnire cu reprezentantul regional al Distrigaz Sud Rețele, 

domnul Pavel Capbun pentru a găsi cele mai bune soluții în vederea 

urgentării branșării instituțiilor publice din oraș (școli, grădinițe) și a 

blocurilor la rețeaua de gaze natural 

- 9 august, întâlnit cu firma de proiectare și constructorul care au câștigat 

contractul privind Extinderea și amenajarea școlii nr.3 Năvodari, finanțat 

din fonduri europene 

 
- 24 august, inceperea distribuirii pe teren a celor 5500 pubele galben pt 

populatia de la case 

- 27 august, întâlnire cu tinerii beneficiari ai Legii nr. 15/2003 din cartierul 

Midia Sat, după ce amplele lucrări de infrastructură derulate în această 

zonă, cu fonduri nerambursabile, au ajuns la final 

- 31 august, verificare personal o parte din flota auto și dotările cu care 

Polaris trebuie să intre pe teren de la 1 septembrie 2021 



 
- 1 septembrie – verificare unitati invatamant pt dozatoare de apă cu 

sistem de filtrare, fiind instalat câte unul pentru fiecare grup sanitar sau 

pentru fiecare etaj al școlii/grădiniței, după preferințele de amplasare 

ale conducerii unității. Sistemul de filtrare prin osmoză inversă este unul 

dintre cele mai eficiente de pe piață, având capacitatea de a elimina 99% 

din toate bacteriile, produsele organice și clorul din apă. 

- 1 septembrie, am purtat discuții cu conducerea ISJ Constanța și am 

obținut aprobarea pentru înființarea a două noi grupe de copii la 

grădinițele Lumea Florilor și Veseliei. În acest sens, în ședința de Consiliu 

Local de ieri am alocat fonduri pentru amenajarea și dotarea celor două 

spații necesare în cele două grădinițe pentru ca totul să fie pregătit până 

la începerea noului an școlar. 

- 1 septembrie, participare la festivitatea de inaugurare a noii grădinițe 

private Albă ca Zăpada 



 
- 2 septembrie, Echipamente medicale de ultimă generație pentru Centrul 

de Sănătate Năvodari. Un prim pas a fost făcut astăzi, când în prezența 

președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Mihai Lupu, și a 

managerului Spitalului Județean de Urgență Constanța, domnul Ionuț 

Ionescu, au ajuns la Năvodari echipamente medicale de ultimă generație 

care îmbunătățesc calitatea asistenței medicale de la Unitatea de Primiri 

Urgențe din orașul nostru.  

 

 
Investiția, o donație din partea BCR în valoare de 25.000 de euro, constă 

în dotarea UPU Năvodari cu următoarele echipamente medicale: 

Ventilator mecanic pneumatic portabil PAC 310 PLUS, Electrocardiograf 

EKG cu măsuță NIHON KOHDEN, Defibrilator MINDRAY BeneheartD3, 



Monitor MINDRAY uMEC 12, Targă universală SPRINT 100, Troliu de 

Urgență TM2013 – 2 buc, Multifuncțională Konica Minolta BIZHU4 454E. 

- 3 septembrie, vizită în toate școlile din oraș pentru a mă asigura 

personal că totul decurge bine, iar pe 13 septembrie copiii vor fi primiți 

așa cum se cuvine 

- 9 septembrie, vizită școli pentru a verifica distribuirea rechizitelor în 

toate unitățile de învățământ, pentru ca prima zi de școală îi va 

întâmpina pe cei mici și pe cei mari cu noile ghiozdane echipate pe 

bănci. 4.893 de elevi au beneficiat de acest program 

 
- 13 septembrie, eveniment deschiderea școlilor 

 



- 16 septembrie, întâlnire cu reprezentații asociațiilor de proprietari 

despre două teme importante: noi plantări de copaci în Năvodari în 

zonele de blocuri și colectarea selectivă a deșeurilor 

- 21 septembrie, ședință de lucru - discutăm despre Strategia Turistică a 

stațiunii Mamaia Nord 

- 24 septembrie, prezenț la București la întrunirea Asociației Orașelor din 

România, alături de miniștri și secretari de stat din Guvern 

- 28 septembrie, Radio Sky 

- 30 septembrie, emisiune Focus Press 

- 6 octombrie, a ajuns aparatul performant de radiologie pentru Centrul 

de Sănătate Năvodari. Cu ajutorul companiei Rompetrol, a ajuns la 

Năvodari cel mai modern aparat de radiologie, care va funcționa în 

cadrul Centrului de Sănătate.  

 
- 15 octombrie, convocare la sediul Primăriei cu reprezentanții SC RAJA, ai 

firmei constructoare și diriginții de șantier pentru a discuta despre 

situația drumurilor din Mamaia Sat unde s-a lucrat sau se lucrează 

pentru extinderea rețelei de canalizare 



 
- 20 octombrie, emisiune Antena 3 

- 20 octombrie, prezent la RAJA, împreună cu președintele CJC, Mihai 

Lupu, și directorul general al companiei de apă, Aurel Presură, pentru 

semnarea contractului “Conducte de aducțiune, conducte magistrale și 

conducte de refulare Lumina, Năvodari, Mamaia Sat și Corbu” 

- 21 octombrie, emisiune Replica 

- 27 octombrie, emisiune Litoral ,,Radiografia Zilei,, 

- 12 , 15, 26 noiembrie campanie plantare copaci 

-  
- 13 noiembrie, participare actiune donare sange Navodari 



- 17 noiembrie, elevii din Năvodari primesc pachete cu cărți din partea 

Primăriei. 2950 de elevi au beneficiat de acest proiect

 
- 25 noiembrie, participare alături de consilierul local Dorin Cornia și 

directorul Direcției de Management Proiecte din Primărie Adi 

Constantin, la o amplă întâlnire privind dezbaterea strategiei “România 

durabilă, Constanța Oportunități Regionale” 

- 1 decembrie, ziua Națională a României, central orașului 

 
- 8 decembrie, festivitatea de premiere a echipei de rugby CS Năvodari, 

vicecampioana Diviziei Naționale de Seniori 



- 13 decembrie, la CS Năvodari! Edwin Petrea, medalia de aur la 

Campionatul Național de Box. ..Sunt în continuare alături de voi și voi 

susține Clubul Sportiv Năvodari pentru a produce noi și noi campioni 

pentru sportul românesc!,, 

- 13 decembrie, primirea la Năvodari a delegației  KMG 

International/Rompetrol pentru a analiza proiectele comune derulate în 

acest an și a pune la punct planul de colaborare pe anul 2022. I-am avut 

alături pe domnul Iskander Abdibaitov, Chief Corporate Development 

Officer, doamna Alua Amirova, Director Strategy & Corporate Affairs, 

doamna Costinela Drăgan, Sustainability Manager și domnul Cristian 

Darie, Corporate Affairs Manager.

 
S-a discutat despre noi investiții în sănătate, amenajarea de noi spații 

verzi și locuri de joacă - cu precădere în zona de litoral a orașului, 

precum și despre oportunitatea derulării în parteneriat a unor activități 

culturale. 

- 16 decembrie, Darurile binemeritate au sosit la finalul primei etape a 

competiției „Cupa sărbătorilor de iarnă” la care am asistat, împreună cu 

Moș Crăciun, de pe margine la Clubul Sportiv Năvodari. Darurile au 

ajunns la toți cei 600 de copii legitimați în cadrul CS Năvodari, care au 

fost angrenați în „Cupa sărbătorilor de iarnă”, după un an plin de 



evenimente și realizări pentru sportivii noștri.

 
- 17 decembrie, precizări din cadrul Centrului de Sănătate Năvodari, 

contractul dintre Centrul de Sănătate și cabinetul privat al domnului 

doctor Gavrilă expiră la finalul acestui an, iar cu data de 15 decembrie 

acesta a demarat eliberarea spațiului (licența de funcționare a aparatului 

expiră în câteva luni). Începând de astăzi, 17 decembrie, în cabinetul de 

radiologie intră o echipă pentru reabilitarea spațiului: modificare uși, 

refacere pereți etc urmând ca o echipă de specialiști din Germania să 

monteze noul aparat de radiologie. Acesta va fi pus în funcțiune cel 

târziu în data de 15 ianuarie 2022. Echipa de specialiști ne-a înaintat data 

de 1 martie 2022 ca termen la care pacienții din orașul Năvodari vor 

putea beneficia de serviciile noului aparat de radiologie. Spre deosebire 

de cel vechi, noul echipament de radiologie va putea fi folosit în condiții 

de gratuitate pentru pacienți, în regim de urgență sau cu trimitere de la 

medic. 

- 20 decembrie, Împreună cu colegele social-democrate din Năvodari, 

cărora le mulțumesc pentru organizare, am fost ajutoarele Moșului și am 

vizitat mai multe familii aflate în dificultate! 

- 24 decembrie, urare de Crăciun împreună cu familia 

- 28 decembrie, sosirea la Năvodari a noi echipamente medicale, cele mai 

performante, pentru dotarea laboratorului de analize medicale. Vorbim 

de aparatură de microbiologie și imunologie care va permite ca la 



Centrul de Sănătate Năvodari să se realizeze analize medicale (peste 50 

de investigații) dintre cele mai complexe, de la markeri tumorali și 

analize hormonale, până la culturi și exudate, dar și determinare anti-

corpi SARS CoV2. Echipamentele medicale, în valoare de peste 81.000 

dolari. 

 
- 31 decembrie, mesaj pentru năvodăreni  

 
Gospodarie Comunala 

- Suprafata de spatii verzi amenajata cu gazon si sistem de irigații 3200 mp 

în zonele (Strada Rândunelelor – bl. RA1, RA2; Strada Cabanei – bl. 36, 

37, 38; Strada Tineretului; intersecție strada M13 cu M14; sens giratoriu 

Hanul Piraților 

 



- 3 locuri de joacă amenajate în pe strada C3 – Mamaia Sat, Peninsula în 

curtea școlii, strada Garofiței și în curs de amenajare un teren de sport 

cu gazon sintetic în suprafață de 375 mp pe strada Macului 

-  

Urbanism 

- 1293 certificate de Urbanism 
- 627 autorizații de construire 
- 330 procese verbale de recepție 

 

Administrarea Domeniului Public și Privat 

- 436  copaci s-au toaletat 

- 459  copaci s-au plantat 

- 572 acorduri/vize de funcționare agenți economici 

- 255 locuri de parcare noi construite 



 
 

- S-au montat 200 coșulețe stradale 

- S-au repartizat la case 3455 pubele  galben și 332 containere metalice, 

201 containere pentru deșeuri reciclabile s-au montat in oras 

-  

 
 

- 24 loturi repartizate tinerilor  - Legea 15/2003 

- 357 persoane au beneficiat de cadastru gratuit 

 

 

S.P.C.L.E.P Năvodari 

- 5492  cereri pentru eliberare acte de identitate 



- 4520 acte de indentitate înmânate 

- 48 nasteri, 313 casatorii, 253 decese, 13 divorturi înregistrate 

- 687 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale 

 

Termica 
 

- zone amenajate cu bordura mare (D1 între D10 și D12, D1 între D12 și 
D13, D1 între D13 și D16, Parcare Prelungirea D14 - trup 2, D13 zona 
Biserică, str. Cabanei bl. 37, str. Ogorului, str. Tineretului bl. 44-45, 
parcare zona PT3) – 1561 mp 

-  

 
 

- zone amenajate cu bordură mică (str. Ogorului, Aleea Frunzelor bl. FC5, 
Tineretului bl. 44-45, parcare zona PT3, relocare zone platform gunoi 
menajer) – 568,50 mp 



 
 

- 26 strazi asfaltate (DC86 INTRE Str Recoltei si limita cu UAT Lumina, B2, 
Luminei,de la intersectia cu Str Constantei pana la limita cu Biobaza, 
Hanului - lot 1, Constantei intersectie cu Ceferistului, Viilor intersectie cu 
Sperantei, Viilor si alei adiacente, Eternitatii, Aleea Canalului, B-dul 
Navodari,acces spre Piata de Peste, Pod rutier, Intrarea Plopilor, Aleea 
Plopilor, Cabanei zona bl 35, D13 zona Biserica "Nasterii Maicii 
Domnului", D14 intersectie cu D5, D16 intersectie cu D5, T3 intersectie 
cu T2, Viitorului, Apusului, Ogorului, Ceferistului, Lanului, Labirint, 
Rândunelelor bl R7, Tineretului bl. 44-45 – 7 km  

- 7 parcari amenajate (Prelungirea D14 – trup 2, D1 între D10 și D12, D1 
între D12 și D13, D1 între D13 și D16, D1 între D14 și D16, str. Cabanei – 
bl. 37, zona PT3) – 6710 mp 

-  

-  
 



Politia Locala 

 

- 2489 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate 

- 1565 acțiuni contravenționale din care 1048 amenzi contraventionale in 

valoare de 713670 lei si 517 avertismente scrise  

- 1074 adrese rezolvate 

- 476 actiuni (privind portul măștilor sanitare; aplicarea de înștiințări 

autobuzelor și microbuzelor parcate pe domeniul public; respectarea 

dispozițiilor Legii 55/2010 în restaurante și baruri; evidența persoanei; 

identificarea, legitimarea si inmanarea de somatii persoanelor care 

ocupa abuziv camerele la camine; repectarea de catre participantii la 

traffic a dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice, 

verificarea programului de lucru a agentilor economici; gestionarea 

cainilor fara stapan, depozitarea gunoaielor in zona de litoral, in alte 

locuri decat cele special amenajate; respectarea protectiei mediului; 

depistarea persoanelor care nu respecta ordinea, linistea publica si 

curatenia orasului, depistarea comerciantilor ambulanti pe zona de 

litoral; consumul de alcool si droguri; repectarea masurilor anti-Covid19; 

prevenire si combatere a deversarii de catre persoanele fizice si juridice 

a apelor menajere din curtea imobilelor pe domeniul public; 

identificarea persoanelor care abandoneaza autovehicule care nu mai 

sunt in circulatie) 

 



- 234 sanctiuni contraventionale in valoare de 60800 lei conform Legii 

61/1991 pentru incalcarea normelor de convetuire sociala, a ordinii și 

liniștii publice, 121 sanctiuni in valoare de 49000 lei conform Legii 

55/2020 pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 

19, 22 sanctiuni in valoare de 61000 lei conform Legii 50/1991 privind 

executarae lucrarilor de constructii, 138 sanctiuni in valoare de 12900 lei 

conform O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor 

de piata, 802 sanctiuni contraventionale in valoare de 227070 conform 

O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, 4 sanctiuni 

contraventionale in valoare de 93.000 lei conform O.U.G, 195/2005 

privind protectia mediului, 7 sanctiuni contraventionale in valoare de 

40000 lei conform O.U.G 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si 

activitatilor desfasurate pe plaja, 153 sanctiuni in valoare de 95400 lei 

conform H.C.L. 207/2008 privind masuri pentru buna gospodarire, 

pastrarea curateniei, repectarea normelor de igiena si infrumusetare, 

pastrarea ordinii, 84 sanctiuni in valoare de 74500 lei conform H.C.L. 

37/2009 cu privire la obligatua persoanelor fizice si juridice care 

desfasoara activitati de comert, prestari servicii si productie pe teritoriul 

orasului Navodari de a detine accord pentru desfasurarea activitatilor 

comerciale. 

Serviciul Impozite si Taxe 

• 10032 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice 

• 44100 chitante emise (la ghiseu prin numeral, la ghiseu prin POS, prin 

ETAX) 

- 23780 declarații cladiri persoane fizice și juridice 

- 10044 declarații auto persoane fizice și juridice 

- 23732 declarații teren persoane fizice și juridice 

-  8236 declarații de taxa de salubrizare 

- 848 amenzi acordate pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor 

-  16512 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice 

 

• 6138 amenzi contravenționale operare în sistem 

• 4774 somații + titluri executorii persoane fizice 

• 796 somații + titluri executorii persoane juridice 

• 1.435.759 lei reprezinta valoarea burselor platite in anul 2021  

• 62 dosare de transformare a amenzilor in munca in folosul comunitatii 



• 4798 apartamente nou declarate in evidentele fiscale 

 

Dotare in toate unitatile de invatamant cu dozatoare de apă cu sistem de 

filtrare  

- Toate unitățile de învățământ din Năvodari, preșcolare și școlare, au fost 

dotate cu dozatoare de apă cu sistem de filtrare. Astfel, cei mici vor avea 

la dispoziție tot timpul apă de cea mai bună calitate, fără a-și mai 

îngreuna ghiozdanele cu sticlele și recipiente de acasă.  

 
Aparatele au fost instalate câte unul pentru fiecare grup sanitar sau 

pentru fiecare etaj al școlii/grădiniței, după preferințele de amplasare 

ale conducerii unității. Sistemul de filtrare prin osmoză inversă este unul 

dintre cele mai eficiente de pe piață, având capacitatea de a elimina 99% 

din toate bacteriile, produsele organice și clorul din apă 

 

Registratura 

- 12144 cereri depuse de cetățeni 

- 70203 documente interne între direcții, servicii, compartimente, birouri 

- 4893 copii au beneficiat de Programul Ghiozdanul 

- 2950 copii au beneficiat de pachetele cu carti 

 

Relatia cu Consiliul Local 

- 21 sedinte de Consiliu Local si 321 Hotarari  



- 297 proiecte inițiate de Primar 

 

- 173 solicitări de informații de interes public în anul 2021, pe suport de 
hârtie, electronic și verbal 
 

Principalele rezultate ale parteneriatului cu Rompetrol în anul 2021: 

Proiect nr. 1: Echipament de radiologie digitală 

 Total investiție: 223.000 de dolari 
 206.000 de dolari – echipament de radiologie ultra-performant 

pentru Centrul de Sănătate Multifuncțional – structură exterioară 
a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf Apostol Andrei” 
Constanța; 

 17.000 de dolari  – fonduri suplimentare, pentru elemente de 
radioprotecție (uși plumbate și perete radioprotector). 

 
 

Proiect nr. 2: Dotare laborator de analize medicale 

 Total investiție: 81.100 de dolari 
 Echipamente medicale pentru Laboratorul de analize medicale din 

incinta Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari – structură 
exterioară a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol 



Andrei” Constanța – dotări pentru compartimentele Imunologie și 
Microbiologie (unde nu exista nicio dotare). 

Proiect nr. 3: Centrală electrică pentru Grădinița Peninsula 

 Total investiție: 3.500 de dolari 
 Centrală electrică, calorifere, boiler electric pentru Grădinița 

Peninsula  
 Un ajutor important pentru Școala Gimnazială ”George Enescu” 

Năvodari, care administrează Grădinița Peninsula. 
 
 

Casa de Cultură Pontus Euxinus Năvodari 
 

- 29 activități culturale printre care Aniversarea scriitorului Ionel 
Teodoreanu, a poetului Mihai Eminescu, Ziua Unirii – 24 ianuarie, 
Dragobete sărută fete, În lumea lui Peter Pann, Spiritul lui Caragiale, 
Festivalul de teatru de la Bușteni în cinstea scriitorului Ion Luca Caragiale 
unde a fost câștigat locul I de către actrița Maria Miner la secțiunea 
interpretare a trupei Năvod Art, Ziua Mamei, Ziua Mondială a Teatrului, 
Spectacol Parada Eco, Ziua Internațională a bibliotecarului, a bibliotecii și 
cărții, Protocol de Parteneriat între Ascociacion Bibliocub Arganda-
Madrid și Casa de Cultură Pontus Euxinus, Ziua Internațională a Europei, 
Zilele școlii Altfel, Ziua Internațională a Copilului ,,Zâmbește copil 
frumos,,, Teatru Dincolo de culise, Ziua Universală a Iei – Sânzienele, În 
lumea satului oltean pe pământ Dobrogean, Zilele Orașului, Spectacol 
Muzică Populară, Cafeneaua Literală, Târgul de Toamnă al Țăranilor 
Dobrogeni, Întâlnire cu femeile secolului XX și implicarea lor în societate, 
Ziua Dobrogei, Lumina din ochii copiilor, Ziua Națională a României, 
Spectacol de colinde, Gala personalităților cultural din Orașul Năvodari 
2021 

 



 

- Înființare OMD Mamaia Nord 

 

OMD Mamaia Nord este asociație de utilitate publică și se înființează prin asocierea 
autorității publice locale din componența destinației cu plătitori de taxă specială de 
promovare turistică, respectiv: membri din cadrul destinației ai confederațiilor/federațiilor 
patronale reprezentative, cu activități în domeniul turismului; organizații patronale; 
angajatori din cadrul destinației turistice. 

Conform Ordonanței nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, Asociația 
”Organizația de Management al Destinației Mamaia-Nord” este persoană juridică, 
organizată în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare, prin parteneriat public-privat, care realizează politica 
de dezvoltare turistică a destinației, inclusiv politica de marketing a destinației, în 
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Branșare la sistemul de gaze naturale pentru Școala nr. 1 ,,George 

Enescu,, str. Culturii, valoare 315.883,12 lei 

 

 
 

 

Juridic 

 

- 5661 dosare derulate pe rolul instanțelor de judecată, dintre care 295 au 

fost finalizate în 2021 (238 procese castigate și 57 pierdute)  

 

Asistență Socială 

 

- 2.090 pachete distribuite  (1.045 pachete alimente şi 1.045 pachete 

igienă) pentru   1.045 beneficiari ai diferitor măsuri de protecție socială 

- 67 pachete au fost distribuite pentru beneficiarii CZPV și UID în 3 

campanii  

- 111 pachete distribuite beneficiarilor CZC cu diferite ocazii 

- Distribuirea a 12.229 tichete sociale Paşte 2021 pentru 2.445 beneficiari 

și a 12.608 tichete sociale Crăciun pentru 2.402 beneficiari  

- 53 beneficiari ai cantinei de ajutor social 

- 35 beneficiari ai serviciilor Centrului de Zi pentru Copii 

- 18 beneficiari ai centrului de zi pentru persoane in varsta  



 

- De-a lungul anului, au beneficiat de servicii sociale de îngrijire la 

domiciliu – 11 beneficiari  

 

 
 

- 27 de acțiuni în cadrul Centrului de zi pentru persoane în vârstă/unitatea 

de îngrijire la domiciliu pentru persoane în vârstă 



- 653 cetățeni beneficiari ai ajutorului de încălzire 

- 102 deplasări în teren pentru monitorizare copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate 

- 648 anchete efectuate de către Asistența Socială și 52 anchete sociale 

efectuate în cadrul UID și CZPV 

- 31 anchete  sociale și vizite la domiciliu pentru anchete sociale efectuate 

pentru introducerea/ reintroducerea copiilor beneficiari în cadrul 

Centrului, monitorizarea situațiilor acestora, rezolvarea unor  situații  de 

criză și modificări în  plan social, locativ etc. 

- 9 acțiuni cultural-educative, 4 acțiuni sociale, 3 campanii de sensibilizare 

a comunității, 3 acțiuni medicale,   la Centrul de Zi pentru Copii 

- 1 acțiune donare de sânge, aproximativ 70 de persoane înscrise 

 

Club Sportiv Năvodari 

 

In cadrul Clubului Sportiv Navodari se regasesc un numar de 9 sectii 

sportive insumand 573 sportivi și 23 antrenori. 

- 8 grupe fotbal masculin și feminin cu un total de 188 sportivi 

- 2 grupe handbal masculin și feminin cu 82 sportivi 

- Baschet copii și juniori cu 76 sportivi 

- 2 grupe volei feminin cu 57 sportive 

- Kempo masculin și feminin cu 51 sportivi 

- Box masculin și feminin cu 25 sportivi 

- șah masculin și feminin cu 31 sportivi 

- 2 grupe rugby masculin și feminin cu 67 sportivi 

- Judo masculin și feminin cu 20 sportivi 

 

- CS Năvodari rugby are 15 meciuri dintre care 12 victorii și 3 înfrângeri, 

58 de puncte. Vicecampioni Nationali iar echipa de rugby juniori U10 a 

CS Năvodari s-a clasat pe primul loc la Turneul Oval Beach organizat în 

Mamaia pe 2 iulie. 

 



 
 

- Fotbal seniori Cele mai bune patru echipe au participat la turneul pentru 

desemnarea campioanei județului Constanța la Liga a 4-a. CS Năvodari a 

ocupat primul loc în Seria Nord cu victorii pe linie și a jucat finala Cupei 

României, faza județeană cu câștigătoarea Seriei Sud, Poseidon 2 Mai 

Limanu pe 23 iunie la Techirghiol.  

 

 
CS Năvodari a câștigat finala cu 2-1. CS Năvodari a fost singura echipă din 

țară (din Liga a 4-a) care s-a calificat până în faza a 4-a din Cupa 



României. CS Năvodari a încheiat turul pe primul loc, neînvinsă, cu 13 

victorii, având și două meciuri mai puțin jucate. 

 

 

BOX 

 
- Cupa României tineret, Albert Potoceanu, medalie de argint 

- Cupa României feminin, medalii aur Maria Chiricheș, Nadia Cojocariu, 

Maria Trigos, toate la cadete, Maria Cimpoeru,  Bronz - Diana Brînză  

- Cupa României seniori, Alexandru Cuciureanu, argint, Andrei Dudulică, 

bronz. 

- Cupa României cadeți, Andrei Potoceanu, bronz . 

- Memorialul Anton Aurel, CS Năvodari a ocupat primul loc pe cluburi cu 

20 de medalii, dintre care 18 de aur și 2 de argint. 

- Georgia, Campionatul European de junioare, Maria Cimpoeru, locul 5  

- Campionatul Național feminin, sportivele de la CS Năvodari au câștigat 

10 medalii, dintre care 5 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. 

- Campionatul Național juniori, Darius Bălan, bronz  

 

- KEMPO  

- Campionatul Național de Semi-Kempo: 13 medalii de aur, 3 medalii de 

argint și 1 medalie de bronz 

- Campionatul Național de Kempo K1: 15 medalii de aur, 5 medalii de 

argint 

- Cupa României de Kempo K1.: 13 medalii de aur, 4 medalii de argint 



- Cupa României de Semi-Kempo: 14 medalii de aur 3 medalii de argint, 1 

medalie de bronz 

- Gala ”Urban Legend”,: Trofeul 

- Cupa New K1 Generation, Ediția a V-a: Locul I pe cluburi, cu 7 centuri 

câștigate 

- ”Genova Fight Kids”, Italia: 10 medalii de aur, 2 medalii de argint 

- Campionatul European din Ungaria: 9 medalii de aur 

 

 

ȘAH  

 

-  

-  Cupa Art Satori, Mara Bolohan – bronz. 

- Trofeul Tomis, Delia Panfil – aur. 

- Campionatul Județean Școlar, Gabriel 

Sterpu – aur, Iulia Piștea – aur, Raluca 

Benczedi – bronz. 

- turneul Năvodari Open, Iulia Piștea – aur, 

Gabriel Sterpu – aur. 

- Cupa Ziua Marinei, Eric Bumbul – aur, 

Gabriel Sterpu – aur, Ștefan Dumitrache 

– argint, Ioana Averiti – argint. 

- Cupa Ziua Armatei Române, Iulia Piștea – 

aur. 

- Cupa Satori, Sergiu Iordache – argint, 

Ioana Averiti – argint, Iulia Piștea – 

argint, Gabriel Cuzmin – bronz.  

 

 

VOLEI – Antrenor Robert Pererva 

- Campionatul Național de volei cadete - tur 

- Etapa 1, 10.10. CS Năvodari – Sport Plus Brăila 1-3, 

- Et. 2, 24.10. CSS Galați – CS Năvodari 3-2, 

- Et. 3, 07. 11. CS Năvodari – CS Medgidia 2-3, 

- Et. 4, 21.11. CSS 1 Constanța – CS Năvodari 3-1,  

- Et. 5, 05.12. CS Năvodari – Axiopolis Cernavodă 2-3 

- Et. 6, 19.12. Sport Plus Brăila – CS Năvodari 3-1 



 

- HANDBAL – Antrenor Diandra Adam 

- Campionatul Național de handbal juniori 2, echipa CS Năvodari a 

susținut două meciuri, ambele pierdute, după care formația a fost 

retrasă din competiție.  

 

 

 


