
Dragi năvodăreni, 

 

Raportul de activitate al primarului și al 

instituției pe care o conduc nu este doar o 

obligație legală, ci în primul rând este o formă 

de respect și transparență față de toți 

cetățenii orașului Năvodari. 

Așa cum v-am obișnuit cu rapoartele 

săptămânale de activitate, consider că este 

foarte important ca cetățenii să cunoască 

activitatea funcționarilor publici, a colegilor 

mei care, deși nu sunt vizibili pentru cetățeni, 

au un mare rol în funcționarea aparatului 

administrativ local. 

2022 a fost un an complicat, cu multă muncă, multe proiecte foarte ample 

demarate care au generat și mult disconfort, dar toate investițiile sunt absolut 

necesare pentru dezvoltarea orașului. 

Fie că vorbim de modernizarea și supralărgirea Podului peste Ecluză, investițiile 

RAJA de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare în Năvodari și 

Mamaia Sat, construirea noii școli nr.3 sau modernizarea Casei de Cultură, toate 

aceste proiecte sunt foarte importante pentru Năvodari, iar finalizarea lor vor 

aduce un real plus valoare orașului nostru. 

Totodată, 2022 este anul în care ne-am văzut mult mai des, ne-am întâlnit și am 

discutat problemele cetățenilor direct în cartiere sau pe șantierele de lucrări, 

căutând rezolvarea lor în cel mai scurt timp. 

Vă mulțumesc pentru sprijinul dvs și vă asigur că împreună cu echipa Primăriei 

Orașului Năvodari vom continua să muncim și să dezvoltăm proiecte pentru un 

oraș mai frumos și mai dezvoltat! 

Cu respect, 

Florin Chelaru 

 

 



Raport de activitate anul 2022 – primar Florin Chelaru 

4 ianuarie – demarare asfaltare percare bloc M1c 

11 ianuarie – întâlnire la Constanța cu ministrul Sănătății Alexandru Rafila 

21 ianuarie – dotare Centrul de Sănătate cu laborator de analize 

 

28 ianuarie – întâlnire cu managerul Spitalului Județean despre Centrul deSănătate Năvodari 

31 ianuarie – prezent emisiune Antena 3 

3 februarie – interviu Replica 

7 februarie – finalizare asfaltare parcare bl M1C 

8 februarie – introducere restricții auto pod ecluză 

9 februarie – organizare concurs „Șah în școli” 

9 februarie – asfaltăm strada Locomotivei 

9 februarie – finalizare resemnalizare și iluminarea sensurilor giratorii de pe b-dul Năvodari 

10 februarie – disctare soluții tehnice reamenajare intersecție Peninsula 

 



14 februarie – întâlnire cu reprezentanții RAJA și proiectanți despre execuția lucrărilor de 

extindere a rețelei de canalizare 

15 februarie – lansare campanie Un pom pentru fiecare om 

16 februarie – prezent emisiune Radio Sky 

17 februarie – asfaltăm strada Răsăritului 

 

17 februarie – interviu live Focus Press 

18 februarie – mediatizare campanie Un Pom pentru fiecare Om 

22 februarie – prezent la ședința Asociației Orașelor din România 

24 februarie – verificare grafic de lucru reabilitare pod ecluză 

25 februarie – strada Pescarilor intră în reabilitare 

27 februarie – ședință privind stabilirea măsurilor pentru ajutorarea refugiaților ucrainieni 

 

11 martie – prezent pe teren pe șantierele de lucrări 

15 martie – acțiune de distribuire pomi fructiferi în campania Un Pom pentru fiecare Om 



 

16 martie – întâlnire la Constanța cu primarii din zona metropolitană privind transportul în comun 

de persoane 

17 martie – acțiune de distribuire pomi fructiferi 

18 martie – verificare în teren lucrări modernizare Pod Ecluză 

 

18 martie – am semnat autorizațiade construire pentru noua Școală nr.3 

22 martie – finalizare astfalare str. Primăverii 

23 martie – întâlnire cu proiectanții și constructorul sensului giratoriu spre Corbu 

24 martie – verificări în teren lucrări executate pe șantierele publice 

24 martie – am încheieta prima etapă a campaniei „Un pom pentru fiecare om” 

25 martie – întâlnire cu RAJA și investitorii din Mamaia Nord privind situația rețelei de canalizare 



25 martie – plantăm 130 de mesteceni în diferite zone din oraș 

29 martie – începem asfaltarea străzii Pescarilor 

 

30 martie – montăm parapeți pe rampa drumului spre Corbu 

30 martie  - scoatere la concurs a 6 posturi de medic pediatru pentru UPU Năvodari 

4 aprilie – constituim echipe de lucru privind depunerea proiectelor de reabilitare termică prin 

PNRR 

5 aprilie – prezent la lucrările Asociație Orașelor din România 

6 aprilie – prezentare chestionar pentru realizarea studului privind transportul metropolitan 

7 aprilie – prezent în teren la lucrările de amenajare spații verzi str. Rândunelelor 

 

8 aprilie – turnare prima placă de beton pe podul peste Ecluză 

9 aprilie – demarare proiect consturire sens giratoriu spre Corbu 

9 aprilie – prezent la întâlnirea micilor baschetbaliști cu jucătorii din Liga Națională 



15 aprilie – verificări lucrări pentru construirea sens giratoriu spre Corbu 

16 aprilie – alături de rugby-iștii CS Năvodari la meciul contra RC Grivița București 

16 aprilie – peste 1000 de pomi fructiferi au fost plantați prin campania Un Pom pentru fiecare Om 

 

18 aprilie – anunț angajare noi medici la Centrul de Sănătate Năvodari 

19 aprilie – prezent emisiune Radio Sky 

19 aprilie – finalizare expertize și audit energetic în vederea depunerii proiectelor de reabilitare 

termică a blocurilor prin PNRR 

20 aprilie – pregătim următoarele lucrări pentru amenajarea de noi spații verzi 

 

20 aprilie – verificare stadiul lucrărilor pentru supralărgirea Pod Ecluză 

21 aprilie – întâlnire la domiciliu cu persoane beneficiare a programelor de asistență socială 

27 aprilie – acțiune de ecologizare alături de micii sportivi ai orașului 

27 aprilie – întâlnire cu reprezentații Zonei Metropolitane Constanța 



 

29 aprilie – montare gazon sintetic noul teren de sport de pe str. Macului 

 

3 mai – acțiuni de igienizare a perimetrelor din jurul unităților de învățământ 

3 mai – prezent la ADRSE Brăila pentru a discuta proiectele europene contractate de Primăria 

Năvodari 

4 mai – întâlnire cu elevii clasei VIII-D, Școala Grigore Moisil 

 



5 mai – inițiere HCL privind proiecte de investiții prin PNRR 

5 mai – pregătim spațiile de cazare pentru persoanele afectate din bl.14Sud 

6 mai – măsuri dispuse în urma incendiului la bl.14Sud 

7 mai – execuție lucrări hidroizolație pod ecluză 

11 mai – începerea asfaltării podului peste ecluză 

 

11 mai – întâlnie cu elevii clasei VII E, Școala George Enescu 

12 mai – strada Ceferistului intră în lucrări 

12 mai – întâlnire la Primărie cu un grup de părinți 

13 mai – acțiune de voluntariat 

16 mai – am încărcat în sistem proiecte prin PNRR în valoare de 3 milioane euro 

17 mai – prezent la Târgul Ofertelor Educaționale 

18 mai – anunț lucrări dezinsecție aeriană 

19 mai – verificări lucrări de reabilitare str.Ceferistului 

19 mai – lucrări asfaltare pod ecluză 

24 mai – lucrări asfaltare Pod peste Canal 

24 mai – amenajare spații verzi strada Albinelor 



 

26 mai – verificare lucrări asfaltare strada Ceferistului, lucrări amenajare spații verzi bl O3-O4, 

RA3-RA4 

26 mai - prezent alături de funcționarii Primăriei în Cartier Est – întâlnire cu cetățenii 

27 mai – întâlnire cu elevii clasei VIII B – Școala Tudor Arghezi 

 

27 mai – prezent emisiune Litoral TV 

28 mai – continuare asfaltare pod peste canal 

28 mai – prezent competiții sportive CS Năvodari 

30 mai – aprobate prin HCL actualizarea costurilor aferente construirii Școlii 3 

31 mai – întâlnire cu primarul orașului Ovidiu privind asocierea în vederea modernizării drumului 

de pe lângă Canal 

31 mai – organizare eveniment „Cupa Copiilor” 

1 iunie – organizare eveniment Ziua Copilului 



 

2 iunie – organizare eveniment Ziua Eroilor 

3 iunie-  premiere echipa fotbal juniori CS Năvodari 

5 iunie – organizare Festival Teatru Năvodari 

7 iunie – anunț privind colectarea selectivă 

8 iunie – demarare acordare tichete sociale 

9 iunie – Liceul Lazăr Edeleanu a primit distincția de Școală Europeană 

11 iunie – înființare secție tenis în cadrul CS Năvodari 

15 iunie – oprim lucrările reabilitare Pod Ecluză pe perioada sezonului estival 

21 iunie – lucrări creștere presiune apă zona de Est 

 

21 iunie – prezent la lucrările de amenajare sens giratoriu pod ecluză 

22 iunie – verificare lucrări asfaltare parcare D10 



 

22 iunie – amenajare noi spații verzi cu rulouri de gazon 

23 iunie – prezent la emisiunea Administrație și Politică – Antena 3 

23 iunie – prezent la evenimentul „Trecut-au anii” 

 

24 iunie – întâlnire în teren cu RAJA și constructorii privind stadiul lucrărilor la rețeaua de 

canalizare 

27 iunie – începere reabilitare locuri de joacă Parc Front Canal 

28 iunie – elaborarea proiect reabilitare Parc Front Canal 

29 iunie – reamenajare zona bl.F3 

1 iulie – anunț suplimentare număr medici pediatri Centru de Sănătate Năvodari 



 

4 iulie – finalizare amenajare parcare Mamaia Nord – str.D10 

5 iulie – anunțare proiect Cald în casa ta 

7 iulie – începere lucrări construire noua Școala 3 

 

7 iulie – prezent lansare proiect ECOvocacy 

8 iulie - prezent alături de funcționarii Primăriei în zona străzii Macului – întâlnire cu cetățenii 

12 iulie – vizită Cabinet Stomatologic Școlar 

14 iulie – întâlnire beneficiari Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice 

18 iulie – verificare lucrări șantiere publice 

20 iulie – acțiune dezinsecție aeriană 

21 iulie – întâlnire cu conducerea ISJ privind suplimentarea locurilor din grădiniță cu 90 locuri 

22 iulie – întâlnire pe șantier cu constructorul  de la Școala3 

23 iulie – anunț alocare 15 milioane lei prin „Anghel Salgny” pentru asfaltarea străzilor din Mamaia 

Sat 



24 iulie – premiere participanți Crosul Năvodariului 

26 iulie – controale în Mamaia Nord privind problema deversărilor ilegale în canalizarea pluvială 

 

29 iulie  - primire la Primărie a delegației de la Gemlik 

30 iulie – organizare Zilele Orașului Năvodari 

31 iulie – am premiat elevii olimpici din Năvodari  

 

1 august – prezent la începerea lucrărilor de modernizare Casa de Cultură 

3 august – verificare lucrări amenajare parcare în Mamaia Nord 

5 august – demarare lucrări amenajare iluminat public treceri de pietoni pe drumul spre Corbu 

8 august – verificare lucrări publice în Năvodari 

9 august – întâlnire RAJA și constructori care execută lucrările de extindere a rețelelor în Năvodari 



10 august – prezentare situație termoficare – SC Termica Distribuție 

10 august – iluminare treceri pietoni de pe b-dul Năvodari 

11 august – întâlnire conducerea ISU Constanța, predare containere prim ajutor 

18 august – întâlnire pe teren cu președintele CJC privind reabilitarea podului spre Corbu 

18 august - prezent alături de funcționarii Primăriei în zona PT8 – întâlnire cu cetățenii 

19 august – prezentarea programului Cald în Casa Ta 

22 august – montare nou loc de joacă zona bl.F3 

23 august – asfaltare parcare 300 locuri Mamaia Nord străzile B1-B5 

 

24 august – am câștigat un proiect pentru dotarea unităților de învățământ cu tehnologie de 

ultimă oră în valoare de 7,5 milioane euro 

24 august – verificare stadiu lucrări termoficare unități de învățământ 

25 august – ISJ a aprobat suplimentarea locurilor în grădinițele din Năvodari 

26 august  - am alocat 1 milion  lei unităților de învățământ pentru efectuarea de reparații și lucrări 

pentru noul an școlar 

29 august – amenajăm parcări în Mamaia Nord 

31 august – prezent în școli la livrarea rechizitelor pentru elevi 

 



31 august – am rezolvat problema locurilor în grădinițe pentru ceu 90 copii respinși la însvriere 

1 septembrie – verificare stadiu lucrări pregătire unități de învățământ pentru începerea anului 

școlar 

2 septembrie – acțiune în teren cu RAJA și ENEL pentru stabilirea traseelor noilor conducte de apa 

și canalizare 

5 septembrie – prezent în școli la ceremonia de începere a noului an școlar 

 

7 septembrie – anunțare proiect amenajare și dotare secție ginecologie în Centrul de Sănătate 

9 septembrie – prezent emisiune Antena 3 Constanța 

15 septembrie – verificare lucrări amenajare noi spații verzi zona bl.53 

 



19 septembrie – verificări lucrări modernizare Casa Cultură 

20 septembrie – începem lucrările reabilitare Pod Corbu 

20 septembrie – prezent emisiune Antena3 

21 septembrie – întâlnire cu directorii Distrigaz privind urgentarea racordării blocurilor la gaze 

26 septembbrie – verificare lucrări asfaltare pod spre Corbu 

 

28 septembrie – verificări stadiul lucrărilor pe șantierele publice 

29 septembrie – demarare lucrări amenajare parcare bl F3 

29 septembrie – asfaltare pod spre Corbu 

30 septembrie – prezent la evenimentul  „Trecut-au anii” 

4 octombrie – întâlnire Poliția Națională și Poliția Locală privind asigurarea patrulelor în preajma 

școlilor 

5 octombrie – întâlnire cu dna învățătoare Smaranda Agapie – Ziua Educației 

6 octombrie – verificare lucrări asfaltare parcare strada Hanului 

 



6 octombrie - prezent alături de funcționarii Primăriei în zona străzii Midiei – întâlnire cu cetățenii 

7 octombrie – analiza proiect modernizarea străzilor în cadrul proiectului de mobilitate 

16 octombrie – prezent premiere competiția „Cupa prieteniei” la fotbal 

 

17 octombrie – am semnat certificatul urbanism pentru extinderea cimitirului 

17 octombrie – prezent emisiune Radio Sky 

19 octombrie – prezentare situație branșări la rețeaua de gaze 

20 octombrie – câștigare proiect 3,8 mil. Lei prin PNRR implementare supraveghere video în oraș 

22 octombrie – schimbăm stâlpii de iluminat de pe poduri  

24 octombrie – verificări pe șantierele de lucrări publice din oraș 

 

27 octombrie – întâlnire RAJA rezolvare problema canalizării Mamaia Nord 

27 octombrie – întâlnire constructori Pod Ecluză 

31 octombrie – verificare în teren locații pentru primele 10 platforme subterane 



1 noiembrie – prezent șantier Școala nr.3 

2 noiembrie – prezent turnare placa beton pod 

 

3 noiembrie – intervenție rezolvare problema canalizării Aleea Liliacului 

3 noiembrie – am început relocarea stației de autobuz de la Penny 

3 noiembrie – prezent alături de funcționarii Primăriei în zona Tașaul – întâlnire cu cetățenii 

 

4 noiembrie – am deînceput montarea primelor 10 platforme subterane de deșeuri 

6 noiembrie – prezent la sluba de sfințire a picturii Bisericii Buna Vestire 

9 noiembrie – turnăm beton fundație Școala 3 

10 noiembrie – continuăm montarea platformelor subterane 

11 noiembrie – prezentare proiect Bebe Trusou 



12 noiembrie – finalizare amenajare 10 platforme subterane de deșeuri 

 

14 noiembrie – mesaj Ziua Dobrogei 

16 noiembrie – prezent emisiune Focus Press 

16 noiembrie – întâlnire cu constructorul care va moderniza străzile din centrul orașului Năvodari 

17 noiembrie – control cu dirigintele de șantier la construcția Școlii nr.3 în vederea efectuării 

plăților solicitate 

 

19 noiembrie – lucrăm asfaltare strada D25 

22 noiembrie – verificare lucrări noua școală nr.3 

24 noiembrie – am obținut încă 15 milioane lei fonduri europene pentru diferite proiecte 

24 noiembrie – am relocat stația de călători de la Penny 

25 noiembrie – prezent la montare hidroizolație Pod Ecluză 



25 noiembrie – prezent la dotarea Centrul de Sănătate cu noi echipamente medicale 

 

26 noiembrie – verificare lucrări asfaltare D25 

28 noiembrie – verificare lucrări termoficare Centrul de Permanență 

30 noiembrie – prezent pe pod ecluză la lucrări de asfaltare 

 

1 decembrie – eveniment organizat de 1 Decembrie 

5 decembrie – prezent la lucrările de asfaltare pe Pod Ecluză 

 



7 decembrie – turnare ultimul strat de asfalt Pod Ecluză 

8 decembrie – întâlnire cu dezvoltatorii imobiliari din Mamaia Nord pentru rezolvarea problemei 

canalizării 

9 decembrie – demarare concurs Brăduțul Magic 

13 decembrie – am semnat la  la București la Ministerul Dezvoltării primele contracte de finanțare 

prin PNRR 

13 decembrie – prezent în școlile din Năvodari pentru a oferi cărți elevilor în cadrul programului 

„Orașul meu citește” 

 

14 decembrie – întâlnire cu Micii Cercetași din Năvodari 

15 decembrie – prezent la evenimentul „Trecut-au anii” 

15 decembrie – anunțare câștigători Concurs Bradul Magic 

16 decembrie – se asfaltează podul peste Ecluză 

17 decembrie – alături de Moș Crăciun am oferit daruri copiilor Clubului Sportiv Năvodari 

 



19 decembrie – prezent emisiune Antena 3 Constanța 

20 decembrie – control pe șantierele de lucrări: Școala 3, Casa de Cultură, lucrări Termica 

 

21 decembrie – vizită de lucru Podul peste Ecluză. Se trasează 3 benzi 

22 decembrie – primire colindători la Centrul Social 

 

23 decembrie – vizită de lucru șantier Școala nr.3 – se toarnă pardoseala, se montează stâlpi 

28 decembrie – Depunere proiect extindere rețea de canalizare în zona de nord a orașului 

Năvodari (PNRR) 

31 decembrie – Mesaj de final adresat năvodărenilor 

 

 



DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE - MANAGEMENT PROGRAME - FONDURI  EUROPENE – 
ADMINISTRATIV 
 

 CONTRACTE DE FINANȚARE SEMNATE IN ANUL 2022 
 

Pe parcursul anului 2022, UAT Orașul Năvodari-Primăria orașului Năvodari a continuat 

implementarea unor proiecte importante, activitatea Primăriei Orașului Năvodari fiind centrată pe 

atragerea de fonduri guvernamentale sau structurale.  

I. PROIECTE ALE CĂROR CONTRACTE DE FINANȚARE AU FOST SEMNATE ÎN ANUL 
2022  ȘI / SAU PENTRU CARE FINANȚAREA A FOST APROBATĂ ÎN ANUL 2022 
 

                În anul 2022, prin demersurile realizate, au fost semnate contracte de finanțare și/sau a 

fost aprobată finanțarea pentru următoarele proiecte în valoare de 46.027.834,66 lei:  

 EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII 
URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME  INTELIGENTE DE MANAGEMENT 
URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA 

 

 

EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU 

INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME  INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, 

JUDETUL CONSTANTA 

VALOAREA PROIECTULUI          3.192.370,95 LEI / 648.500 EUR 

 

Componenta  

Prioritate de investiţie 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

C10 – Fondul Local 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 



management urban/local) 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

Cod proiect C10-I1.2-45 / 16.05.2022 

Perioada de implementare 2023-2024 

DESCRIERE PROIECT În Orașul Năvodari, exista implementat un sistem de 

supraveghere video format din 141 de camere din care 8 sunt 

montate pe sistemul analog speed dome și 133 camere IP. 

Dintre cele 133 de camere un număr de 5 camere sunt IP 

speed dome și 128 de camere sunt IP fixe. Dispeceratul este  

situat în sediul Politiei Locale Navodari situat în Năvodari, str. 

Tineretului nr. 3, jud. Constanța.  Acest dispecerat / centrul 

de comandă este dotat 4 NVR-uri HIKVISION cu UPS-uri și 4 

monitoare. Rețeaua de fibră optică existentă la acest 

moment a orașului Năvodari acoperă 20.000 ml, parte din 

aceasta fiind la acest moment nefuncțională sau necesitând 

lucrări de reparații/ înlocuire tronsoane ș.a. Funcționarea 

sistemului de supraveghere este destinată protejării 

bunurilor, monitorizării, fiind cea mai buna, utilă și modernă 

metodă de detectare si prevenire a manifestărilor 

infracționale. Camerele de supraveghere (camere de rețea IP) 

sunt prevăzute cu un sistem de stocare a datelor. 

Monitorizarea camerelor de supraveghere video este 

asigurata prin dispeceratul video amplasat la sediul Politiei 

Locale.  

Realizarea proiectului precum și modernizarea și 

dezvoltarea sistemului de supraveghere – propusă prin acest 

proiect va asigura realizarea și utilizarea unui sistem de 

supraveghere modern, integrat care sa răspundă nevoilor 

actuale ale orașului aflat în plină perioadă de extindere, 

orașul Năvodari fiind printre puținele care au cunoscut în 

ultimii 10 ani o creștere demografică semnificativă însoțită de 

extinderea zonelor locuite.  

Proiectul se referă la realizarea unui sistem complex de 

supraveghere video a unor spații publice aferente unor locații 

(obiective) din Năvodari precum școli, instituții publice, 

intersecții, parcuri,  zone turistice, zone cu risc crescut de 

infracționalitate – zone în care avem în vedere sporirea 

măsurilor de securitate. Prin achiziționarea/implementarea 

acestui sistem de camere de supraveghere modern, avem în 

vedere  asigurarea unei gestiuni inteligente şi eficiente a 

infrastructurii oraşului urmând a se monta 226 camere IP noi 



si 12 camere LPR cu facilitate de recunoastere numar de 

inmatriculare, refacerea rețelei  - înlocuire fibră optică rețea 

pe o lungime de 1232 ml. - precum și extinderea rețelei de 

fibră optică pe o lungime de 2100 ml inclusiv accesorii. 

Proiectul contribuie la contracararea lipsurilor in ceea ce 

priveste dotarile necesare pentru ordinea publică si siguranta 

cetateanului prin implementarea unui sistem de 

supraveghere video pentru o monitorizare cat mai ampla a 

activitatilor din  spatiile publice. 

În cadrul aceluiași proiect,  se va prevede și componenta 

de dotare spații urbane cu infrastructuri TIC (sisteme  

inteligente de management urban/local) -  în cadrul lotului nr 

2 al achiziției principale  - urmând a se va monta mobilier 

urban inteligent- 140 de banci inteligente prevăzute cu minim 

2 porturi USB pentru încărcare dispozitive precum și 

dispozitive de furnizare servicii de internet prin wi-fi prin care 

se va asigura accesul gratuit al populației la internet, în 

această componentă fiind prevăzute cheltuielile referitoare la 

montaj ș.a.   

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea 

finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista 

publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - 

Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 

management urban/local). 

 

 RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU LICEU NAVODARI’ 
 

 



RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU LICEU NAVODARI 

VALOAREA PROIECTULUI          6.134.078,02 LEI / 1.246.080 EUR 

 

Componenta  

Prioritate de investiţie 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

C10 – Fondul Local 

I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

Cod proiect C10-I3-232 / 16.05.2022 

Perioada de implementare 2023-2024 

DESCRIERE PROIECT Implementarea proiectului are în vedere renovarea 

energetică a clădirii CĂMIN NOU LICEU situată în Strada 

Sanatatii, Nr. 2, localitatea Năvodari, judetul Constanța. 

Prin implementarea proiectului se are în vedere: 

• reducerea cheltuielilor cu încălzirea spatiilor pe 

perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu 

climatizarea pe perioada de caniculă; 

• susţinerea creşterii economice şi contracararea 

efectelor negative pe care criza internaţională actuală o 

poate avea asupra sectorului energetic;  

• creşterea independenţei energetice a obiectivelor și 

clădirilor aflate în patrimoniul orașului.  

Necesitatea renovării energetice a cladirii Caminului Nou 

Liceu Navodari este data de mai multi factori cum ar fi:  

- Reducerea consumului de energie  

- Reducerea costurilor cu utilitatile 

- Reducerea gazelor cu efect de sera 

- Desfasurarea in conditii optime a activitatii 

personalului Directiei de Asistenta sociala 

- Imbunatatirea aspectului cladirii si implicit a zonelor 

urbane din orasul Navodari 

 Cladirea a fost construita in perioada 1970-1980. 



       In conformitate cu Raportul de audit energetic efectuat în 

luna mai 2022, in urma implementarii proiectului propus spre 

finantare, consumul primar de energie finala se va reduce 

prin proiect cu 83.56% fata de situatia initiala. De asemenea, 

nivelul estimat al gazelor cu efect de sera va inregistra o 

reducere de 89.64% la finalul implementarii proiectului. 

In conformitate cu Raportul de expertiza tehnica elaborat 

în luna mai 2022 reiese incadrarea cladirii analizate in RS III.   

In urma elaborarii celor 2 rapoarte mentionate anterior, 

lucrarile propuse vor consta in:  

• izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin 

înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei 

aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu 

performanță ridicată; 

• izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 

termoizolarea pereților exteriori, cu o grosime a 

termoizolației de 20 cm; 

• izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin termo – 

hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a 

termoizolației de 30 cm; 

• Izolarea termică a planşeului peste subsol: 

• Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol 

prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o 

grosime a termoizolației de 10 cm. 

• Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor 

pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea 

apariției condensului pe elementele de anvelopă; 

• Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin 

înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau 

subdimensionate; 

• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 

ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, 

dotate cu senzori de mişcare/prezenţă; 

• Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, 

precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, 

pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a 



punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice; 

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie 

din surse de energie regenerabilă, instalații cu captatoare 

solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice 

din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră 

etc; 

• Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare 

cu energie utilizând surse regenerabile de energie, pompe de 

caldură aer - apă, în scopul reducerii consumurilor energetice 

din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră 

etc; 

• Repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a 

agentului termic între punctul de racord şi planşeul peste 

subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în 

scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă 

caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la 

radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza 

coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului 

de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; 

• Înlocuirea corpurilor de încălzire cu 

ventiloconvectoare; 

• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic 

pentru încălzire; 

• Dotarea clădirii cu instalaţie de distribuţie a agentului 

termic pentru apă caldă de consum; 

• Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare 

mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuale cu 

comandă locală; 

• Montarea de pompe de căldură aer – aer în vederea 

asigurării climatizării spațiilor 

• Recomandări propuse: 

• Repararea trotuarelor de protecție, în scopul 

eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii, în zonele 

degradate; 

• Repararea acoperișului tip terasă inclusiv repararea 

sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul 



terasei; 

• Demontarea instalațiilor şi a echipamentelor montate 

aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora 

după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

• Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care 

prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii; 

• Refacerea finisajelor interioare în zonele de 

intervenţie; 

• Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, 

înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau 

subdimensionate. 

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea 

finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista 

publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - 

Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, 

I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale. 

 

 RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI 

 

 



RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI 

VALOAREA PROIECTULUI          2.924.083,80 LEI / 594.000 EUR 

 

Componenta  

Prioritate de investiţie 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

C10 – Fondul Local 

I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

Cod proiect C10-I3-297 / 16.05.2022 

Perioada de implementare 2023-2024 

DESCRIERE PROIECT        Implementarea proiectului are în vedere renovarea 

energetică a clădirii GRĂDINIȚEI NR. 3 situată în orașul 

Năvodari,  Aleea Ghioceilor, Nr. 2, localitatea Năvodari, 

judetul Constanța. 

Prin prezentul proiect se are în vedere: 

• reducerea cheltuielilor cu încălzirea spatiilor pe 

perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu 

climatizarea pe perioada de caniculă; 

• susţinerea creşterii economice şi contracararea 

efectelor negative pe care criza internaţională actuală o 

poate avea asupra sectorului energetic;  

• creşterea independenţei energetice a României. 

Necesitatea renovării energetice a cladirii GRĂDINIȚEI NR. 

3 – Lumea Florilor Navodari este data de mai multi factori 

cum ar fi:  

- Reducerea consumului de energie  

- Reducerea costurilor cu utilitatile 

- Reducerea gazelor cu efect de sera 

- Desfasurarea in conditii optime a activitatii 

personalului din Gradinita si a copiilor 

- Imbunatatirea aspectului cladirii  

Cladirea Grădiniței nr. 3 Lumea Florilor,  propusa a fi 

reabilitata este imobilul în care orașul Năvodari prin 



intermediul Direcției Sociale pune la dispoziția locuitorilor 

servicii sociale specifice. Aceasta se afla in domeniul public al 

orașului Năvodari așa după cum o atestă și documentele de 

proprietate anexate extras carte funciară anexat. Cladirea a 

fost construita in anul 1986. 

In conformitate cu Raportul de audit energetic efectuat în 

luna mai 2022, in urma implementarii proiectului propus spre 

finantare, consumul primar de energie finala se va reduce cu 

79.59% fata de situatia initiala. De asemenea, nivelul estimat 

al gazelor cu efect de sera va inregistra o reducere de 88.65% 

la finalul implementarii proiectului. 

In conformitate cu Raportul de expertiza tehnica 

elaborate în mai 2022 reiese incadrarea cladirii analizate in RS 

III.   

In urma elaborarii celor 2 rapoarte mentionate anterior, 

lucrarile propuse vor consta in:  

• Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin 
înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a 
celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie 
termoizolantă cu performanță ridicată; 

• Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 
termoizolarea 

•  Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 
termoizolarea pereților exteriori, cu o grosime a 
termoizolației de 20 cm; 

• Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin termo – 

hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a 

termoizolației de 30 cm; 

• Izolarea termică a planşeului peste subsol: 

• Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol 

prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o 

grosime a termoizolației de 10 cm. 

• Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor 

pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea 

apariției condensului pe elementele de anvelopă; 

• Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin 

înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau 

subdimensionate; 

• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 



ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, 

dotate cu senzori de mişcare/prezenţă; 

• Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, 

precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, 

pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a 

punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice; 

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie 

din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare 

solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice 

din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră 

etc; 

• Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare 

cu energie utilizând surse regenerabile de energie, pompe de 

caldură aer - apă, în scopul reducerii consumurilor energetice 

din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră 

etc; 

• Înlocuirea corpurilor de încălzire cu 

ventiloconvectoare; 

• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic 

pentru încălzire; 

• Dotarea clădirii cu instalaţie de distribuţie a agentului 

termic pentru apă caldă de consum; 

• Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare 

mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuale cu 

comandă locală; 

• Montarea de pompe de căldură aer – aer în vederea 

asigurării climatizării spațiilor 

• Recomandări propuse: 

• Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul 

eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele 

degradate; 

• Repararea acoperișului tip terasă inclusiv repararea 

sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul 

terasei; 

• Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate 

aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora 



după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea 

finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista 

publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - 

Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, 

I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale. 

 

 RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI 

 

 

RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI 

VALOAREA PROIECTULUI          1.217.285,26 LEI / 247.280 EUR 

 

Componenta  

Prioritate de investiţie 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

C10 – Fondul Local 

I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

Cod proiect C10-I3-371 / 16.05.2022 

Perioada de implementare 2023-2024 



DESCRIERE PROIECT        Implementarea proiectului are în vedere renovarea 

energetică a clădirii Primăriei Orașului Năvodari  situată în 

orașul Năvodari,  STRADA DOBROGEI, NR. 1, localitatea 

Năvodari, judetul Constanța. 

Prin prezentul proiect se realizează: 

• reducerea cheltuielilor cu încălzirea spatiilor pe 

perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu 

climatizarea pe perioada de caniculă; 

• susţinerea creşterii economice şi contracararea 

efectelor negative pe care criza internaţională actuală o 

poate avea asupra sectorului energetic; 

    • creşterea independenţei energetice a României. 

Necesitatea renovării energetice a clădirii PRIMĂRIEI 

ORAȘULUI NĂVODARI, este data de mai multi factori cum ar 

fi:  

- Reducerea consumului de energie  

- Reducerea costurilor cu utilitatile 

- Reducerea gazelor cu efect de sera 

- Desfasurarea in conditii optime a activitatii 

personalului;  

- îmbunatatirea aspectului cladirii si implicit a spațiului 

urban din orașul Năvodari;  

Cladirea Primăriei Orașului Năvodari se afla in domeniul 

public al orașului Năvodari și a fost construita in anul 1955. 

 

In conformitate cu Raportul de audit energetic efectuat în 

luna mai 2022, in urma implementarii proiectului propus spre 

finantare, consumul primar de energie finala se va reduce cu 

77,82%% fata de situatia initiala. De asemenea, nivelul 

estimat al gazelor cu efect de sera va inregistra o reducere de 

87,64% la finalul implementarii proiectului. 

In conformitate cu Raportul de expertiza tehnica 

elaborate în mai 2022 reiese incadrarea cladirii analizate in RS 

III.   

 



In urma elaborarii celor 2 rapoarte mentionate anterior, 

lucrarile propuse vor consta in:  

• Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin 
înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a 
celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie 
termoizolantă cu performanță ridicată; 

• Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 
termoizolarea pereților exteriori, cu o grosime a 
termoizolației de 20 cm; 

• Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la 
acoperișul tip șarpantă cu o grosime a termoizolației 
de 30 cm; 

• Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor 
pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și 
evitarea apariției condensului pe elementele de 
anvelopă; 

• Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin 
înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau 
subdimensionate; 

• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 
energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv 
tehnologie LED, dotate cu senzori de 
mişcare/prezenţă; 

• Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, 
precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile 
electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă 
ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule 
electrice; 

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu 
energie din surse de energie regenerabilă , instalații 
cu captatoare solare termice, în scopul reducerii 
consumurilor energetice din surse convenţionale şi a 
emisiilor de gaze cu efect de seră etc; 

• Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare 
cu energie utilizând surse regenerabile de energie, 
pompe de caldură aer - apă, în scopul reducerii 
consumurilor energetice din surse convenţionale şi a 
emisiilor de gaze cu efect de seră etc; 

• Repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a 
agentului termic între punctul de racord şi planşeul 
peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a 
acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice şi de 
agent termic/apă caldă, precum şi montarea 
robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a 
robinetelor de presiune diferenţială la baza 
coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei 
sistemului de încălzire prin autoreglarea 
termohidraulică a reţelei; 



• Înlocuirea corpurilor de încălzire cu 
ventiloconvectoare; 

• Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare 
mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuale 
cu comandă locală. 

• Recomandări propuse: 

• - Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul 
eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în 
zonele degradate; 

• - Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, 
inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare 
a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 

• - Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor 
montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi 
remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de 
intervenţie; 

- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care 

prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii;   

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea 

finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista 

publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - 

Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, 

I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale. 

 

 RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI 
 

 



RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI 

VALOAREA PROIECTULUI          2.096.676,38 LEI / 425.920 EUR 

 

Componenta  

Prioritate de investiţie 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

C10 – Fondul Local 

I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

Cod proiect C10-I3-340 / 16.05.2022 

Perioada de implementare 2023-2024 

DESCRIERE PROIECT          Implementarea proiectului are în vedere renovarea 

energetică a clădirii Creșei nr. 20  situată în orașul Năvodari,  

STRADA CABANEI, NR. 2, localitatea Năvodari, judetul 

Constanța. 

Prin prezentul proiect se realizează: 

• reducerea cheltuielilor cu încălzirea spatiilor pe 

perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu 

climatizarea pe perioada de caniculă; 

• susţinerea creşterii economice şi contracararea 

efectelor negative pe care criza internaţională actuală o 

poate avea asupra sectorului energetic; 

    • creşterea independenţei energetice a clădirilor aflate în 

patrimoniul Orașului Năvodari.  

Necesitatea renovării energetice a cladirii Creșei nr. 20 

Năvodari, este data de mai multi factori cum ar fi:  

- Reducerea consumului de energie;  

- Reducerea costurilor cu utilitatile;  

- Reducerea gazelor cu efect de sera 

- Desfasurarea in conditii optime a activitatii 

personalului din creșă si a copiilor;  

- Imbunatatirea aspectului cladirii si implicit a sapațiilor 

urbane din Năvodari. 

Cladirea Creșei nr. 20 Năvodari se afla in domeniul public 



al orașului Năvodari și a fost construita in anul 1986. 

In conformitate cu Raportul de audit energetic efectuat în 

luna mai 2022, in urma implementarii proiectului propus spre 

finantare, consumul primar de energie finala se va reduce cu 

81,06% fata de situatia initiala. De asemenea, nivelul estimat 

al gazelor cu efect de sera va inregistra o reducere de 89,73% 

la finalul implementarii proiectului. 

In conformitate cu Raportul de expertiza tehnica 

elaborate în mai 2022 reiese incadrarea cladirii analizate in RS 

III.   

In urma elaborarii celor 2 rapoarte mentionate anterior, 

lucrarile propuse vor consta in:  

• Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin 

înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei 

aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu 

performanță ridicată; 

• Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 

termoizolarea pereților exteriori, cu o grosime a 

termoizolației de 20 cm; 

• Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la 

acoperișul tip șarpantă cu o grosime a termoizolației de 30 

cm; 

• Izolarea termică a planşeului peste subsol; 

• Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol 
prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o 
grosime a termoizolației de 10 cm. 

• Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor 

pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea 

apariției condensului pe elementele de anvelopă; 

• Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin 

înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau 

subdimensionate; 

• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 

ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, 

dotate cu senzori de mişcare/prezenţă; 

• Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, 

precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, 



pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a 

punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice; 

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie 

din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare 

solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice 

din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră 

etc; 

• Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare 

cu energie utilizând surse regenerabile de energie, pompe de 

caldură aer - apă, în scopul reducerii consumurilor energetice 

din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră 

etc; 

• Repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a 

agentului termic între punctul de racord şi planşeul peste 

subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în 

scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă 

caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la 

radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza 

coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului 

de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; 

• Înlocuirea corpurilor de încălzire cu 

ventiloconvectoare; 

• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic 

pentru încălzire; 

• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic 

pentru apă caldă de consum; 

• Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare 

mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuale cu 

comandă locală. 

 Recomandări propuse: 

• Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul 

eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele 

degradate; 

• Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, 

inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a 

apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 

• Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate 



aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora 

după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

• Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care 

prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii; 

• Refacerea finisajelor interioare în zonele de 

intervenţie; 

• Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, 

înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau 

subdimensionate. 

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea 

finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista 

publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - 

Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, 

I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale. 

 

    PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI”, JUD. 
CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII 
,,ANGHEL SALIGNY” 

 

 

 



„ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI” 

VALOAREA PROIECTULUI          25.964.784,08 LEI 

Axa prioritară 

Prioritate de investiţie 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY” 

Beneficiar  Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Navodari 

Descriere - Proiect privitor la amenajare de drumuri publice în 

zona Mamaia Sat și DEPOZIT 10 

- Lungime drumuri amenajate la finalul proiectului 

12,38 km 

Prin implementarea proiectului se va amenaja trama 

stradală / se vor asfalta următoarele străzi: STR. T4, STR.T 14 

intre T2 - T4, STR. T 2 , tronson IV, STR. T 16+ STR. T15, STR. T 

1 tronson 2, STR. T 1 tronson 1, STRADA C3, STRADA C2, 

STRADA C1, STRADA 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, tronson I. 

Ţinând seama de starea tehnică a strazilor, prin 

proiect se propun urmatoarele lucrări:  

- refacerea complexului rutier la nivelul intregii structuri; 
- realizarea unui sistem functional de scurgere a apelor, 

executia unei canlizari pentru colectarea apelor 
meteorice; 

- realizarea unei semnalizari corespunzatoare; 
 

        Prin realizarea lucrarilor prezentate mai sus, strazile vor 

fi aduse intr-o stare care sa corespunda cerintelor de calitate 

prevazute de Legea 10/1995 si anume rezistenta si 

stabilitatea la actiuni statice dinamice si seismice, siguranta si 

exploatarea, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea 

mediului. 

       Suprafaţa ocupată de strazile ce urmează a fi modernizata 

aparţine domeniului public. Zona aferenta lucrarilor 

proiectate se afla in proprietatea orasului Navodari. 

        Imbunatatirea elementelor geometrice si a caii de rulare 

vor conduce la economisirea timpului de deplasare si implicit 



a consumului de carburanti/reducerii emisiilor de noxe, la 

reducerea costurilor de operare ale vehiculelor. 

          Lucrarile propuse au urmarit sa respecte urmatoarele 

principii : 

-  Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici 

corespunzatori, asigurandu-se astfel conditii optime de 

siguranta si confort in circulatia auto ; 

- Realizarea unui profil transversal cu elemente 

geometrice care sa se incadreze in prevederile legale. 

-  Asigurarea scurgerii apelor meteorice in conditii 

optime. 

           Pe termen scurt, investiția va asigura locuitorilor și 

operatorilor economic care au investiții în zona o reală 

îmbunătăţire a accesibilităţii zonei şi mobilităţii populaţiei, 

bunurilor şi serviciilor în zona cartierului Mamaia Sat. 

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea 

finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista 

publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin 

Programul Anghel Saligny. UAT Orasul Navodari, Primăria 

Orașului Năvodari a contractat și a demarat eleborarea 

studiului de fezabilitate pentru inițierea procedurilor de 

achiziție pentru contractul de lucrări.  

 

  RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL 
NĂVODARI – GRUP 3 
 

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – 

GRUP 3 

VALOAREA PROIECTULUI          1.089.807,02 LEI / 221.384 EUR 

 

Componenta  

Prioritate de investiţie 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

C5 – Valul Renovării 

OPERAȚIUNEA A3.1 - Renovare energetică moderată a 

clădirilor rezidențiale multifamiliale 

A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale 



Beneficiar ORAS NAVODARI 

Cod proiect C5-A3.1-414 / 20.04.2022 

Perioada de implementare 2023-2025 

DESCRIERE PROIECT Construcţia localizata în Strada Tineretului, Nr. 2, Bl. 45, 

localitatea Năvodari, judetul Constanța, este încadrată din 

punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel: 

• Categoria de importanta: 
Imobilul cu destinaţia de Bloc de locuințe, se încadrează 

în categoria C "normala", în conformitate  H.G.R. 766/1997, 

Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).  

• Clasa de importanta: 
Imobilul cu funcţiunea de Bloc de locuințe, se încadrează 

în „clasa III de importanţă”, conform normativului de 

protecţie seismică P100-1/2019 respectiv în „Clădiri de tip 

curent, care nu aparţin celorlalte clase.”. Clasa de risc 

seismic: 

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din 

punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele 

evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III 

corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului 

de proiectare pot suferi degradări structurale care nu 

afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care 

degradările nestructurale pot fi importante.  

        DATE TEHNICE ALE CLADIRII: 

• Perioada de executie a blocului de locuinte: Inainte 
de 1990; 

• Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 
1.106,92 m2; 

• Regimul de înălțime: S+P+3E; 

• Număr de tronsoane: 1; 

• Număr de scări: 1; 

• Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu 
tâmplărie PVC; 

• Tip acoperiș: Sarpanta; 

• Tip învelitoare: tigla ceramica; 

• Gradul de rezistență la foc: II. 
 

 LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE  

 



⇨ Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin 

înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei 

aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu 

performanță ridicată; 

⇨ Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 

termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației 

de 15 cm; 

⇨ Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 

termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme 

termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Sarpanta): 

  - Izolarea termică a planşeului peste ultimul 

nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a 

termoizolației de 20 cm. 

⇨ Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie 

termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă 

este cazul): 

  - Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a 

logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a 

parapeţilor; 

 Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este 

cazul): 

 - Se propune izolarea termică a planşeului peste 

subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, 

cu o grosime a termoizolației de 10 cm. 

- Se propune izolarea termică la pereții și tavanele 

comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu 

sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 

cm. 

⇨ Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor 

pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea 

apariției condensului pe elementele de anvelopă; 

⇨ Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din 

casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat 

deteriorate sau subdimensionate; 

⇨ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv 



tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă; 

⇨ Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare 

cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum 

instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii 

consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor 

de gaze cu efect de seră etc; 

⇨ Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, 

precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, 

pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a 

punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice; 

⇨ Recomandări propuse: 

 - Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul 

eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în 

zonele degradate; 

 - Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, 

inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a 

apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 

 -Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate 

aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora 

după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

 -Repararea elementelor de construcţie ale faţadei 

care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau 

afectează funcţionalitatea clădirii; 

 -Refacerea finisajelor interioare în zonele de 

intervenţie; 

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea 

finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista 

publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - 

Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul 

Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 - Renovare energetică 

moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - 

Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru 

implementarea proiectului.  

 

 



  RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL 
NĂVODARI – GRUP 1 

 

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – 

GRUP 1 

VALOAREA PROIECTULUI           3.408.785,15 LEI / 692.463 EUR 

 

Componenta  

Prioritate de investiţie 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

C5 – Valul Renovării 

OPERAȚIUNEA A3.1 - Renovare energetică moderată a 

clădirilor rezidențiale multifamiliale 

A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale  

multifamiliale 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

 

Cod proiect C5-A3.2-96 / 20.04.2022 

Perioada de implementare 2023-2025 

DESCRIERE PROIECT Construcţia localizata în Strada  Constanței, Bl. B2, 

localitatea Năvodari, judetul Constanța, este încadrată din 

punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel: 

• CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE 
RISC SEISMIC: 

Construcţia localizata în Strada Constantei, Bl. B2, 

localitatea Năvodari, judetul Constanța, este încadrată din 

punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel: 

• Categoria de importanta: 
Imobilul cu destinaţia de Bloc de locuințe, se încadrează în 

categoria C "normala", în conformitate  H.G.R. 766/1997, 

Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).  

• Clasa de importanta: 
     Imobilul cu funcţiunea de Bloc de locuințe, se încadrează în 

„clasa III de importanţă”, conform normativului de protecţie 

seismică P100-1/2019 respectiv în „Clădiri de tip curent, care 

nu aparţin celorlalte clase.”.  

 



• Clasa de risc seismic: 
      Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul 

de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării 

calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III 

corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului 

de proiectare pot suferi degradări structurale care nu 

afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care 

degradările nestructurale pot fi importante.  

• DATE TEHNICE ALE CLADIRII: 

• Perioada de executie a blocului de locuinte: Inainte de 
1990; 

• Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 
9.485,43 m2; 

• Regimul de înălțime: S+P+7E+1ER+Eth.; 

• Număr de tronsoane: 2; 

• Număr de scări: 2; 

• Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu 
tâmplărie PVC; 

• Tip acoperiș: Terasa; 

• Tip învelitoare: membrana bituminoasa; 

• Gradul de rezistență la foc: II. 
 

 LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE  

⇨ Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin 

înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei 

aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu 

performanță ridicată; 

Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 

termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației 

de 15 cm; 

Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 

termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme 

termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa): 

 - Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o 

grosime a termoizolației de 20 cm.   

    - Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie 

termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor 

 - Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor 

cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a 

parapeţilor; 



    -  Izolarea termică a planşeului peste subsol: 

 - Se propune izolarea termică a planşeului peste 

subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, 

cu o grosime a termoizolației de 10 cm. 

- Se propune izolarea termică la pereții și tavanele 

comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu 

sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 

cm. 

Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor 

pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea 

apariției condensului pe elementele de anvelopă; 

Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din 

casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat 

deteriorate sau subdimensionate; 

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv 

tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă; 

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu 

energie utilizând surse regenerabile de energie, precum 

instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii 

consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor 

de gaze cu efect de seră etc; 

Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi 

a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a 

permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de 

reîncărcare pentru vehicule electrice; 

Recomandări propuse: 

- Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul 

eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în 

zonele degradate; 

- Repararea/construirea acoperişului tip terasă, inclusiv 

repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la 

nivelul terasei; 

- Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate 

aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora 

după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 



- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care 

prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii si refacerea finisajelor interioare în 

zonele de intervenţie; 

  Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea 

finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista 

publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - 

Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul 

Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 - Renovare energetică 

moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - 

Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru 

implementarea proiectului. 

 

II. PROIECTE A CĂROR IMPLEMENTARE A CONTINUAT ÎN ANUL 2022 
 

La nivelul proiectelor a căror implementare a continuat în anul 2022, UAT Orașul Năvodari – 

Primăria Orașului Năvodari a continuat implementarea unor proiecte în valoare totală de 

115.471.378,97 lei, proiecte privitoare la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare, a 

infrastructurii rutiere, a infrastructurii sociale, de domeniii majore de intervenție, se constată 

menținerea celor mai ridicate grade de solicitare pentru infrastructura educaţională, 

infrastructura de afaceri, infrastructură rutieră, culturale și a celei privitoare la iluminatul public 

din surse fotovoltaice, cu precădere:  

 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 

 

 



ÎMBUNATAȚIREA MOBILITATII URBANE IN ORASUL NAVODARI PE STRAZILE 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 

VALOAREA PROIECTULUI          19.202.811,43 LEI 

Axa prioritară 

Prioritate de investiţie 

13. Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii 

9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a 

oricarei forme de discriminare 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

Cod SMIS 122697 

Perioada de implementare 02.07.2021-30.04.2023 

DESCRIERE PROIECT   Implementarea proiectului presupune asigurarea de 

servicii de transport de calitate pentru locuitorii orașului 

Năvodari și nu numai, cu un consum redus de combustibili, cu 

reducerea poluării și a solului, reducerea poluării fonice.  

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. 

Prin implementarea proiectului se va amenaja o zonă de 

autogară la capătul de linie aflat în proximitatea Stadionului 

Năvodari, urmând să se construiască o clădire administrativă, 

o zona de protecție/acoperită pentru călători precum și 

peroane de îmbarcare / debarcare, inclusiv cabina de pază. Se 

vor monta prin implementarea proiectului un sistem afișaj 

informare calatori, precum și  automate vânzare tichete.  

 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. 

In urma investițiilor ce se vor realiza prin proiect, se va 

încuraja asigurarea unui serviciu de transport de calitate, 

modern, durabil si ecologic, care va susține accesibilitatea si 

mobilitatea locuitorilor între toate zonele orașului Năvodari, 

inclusiv în zonele de la marginea orașului Năvodari, de la 

locurile de munca si cartierele de rezidență, către zona 

centrala, unde sunt grupate majoritatea instituțiilor de 

interes public (administrație, educație, sănătate), către 

zonele verzi ale orașului și/sau zonele de agrement. 

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 contractul 

de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost 

achiziționate toate serviciile conexe implementării 

proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea 

contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de 

investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea 

serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a 

fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila, urmând ca în 

lunile februarie-martie 2023 să fie demarate lucrările de 

construcție. 

 

 PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN  

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020 

 

 

 

EXTINDERE SI AMENAJAREA SCOALA NR 3 NAVODARI  

CONTRACT DE FINANȚARE NR. 5680/07.07.2020 

VALOAREA PROIECTULUI         19.709.706,05 lei 

Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile in educație, si 



Prioritate de investiţie formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobândirea 

de competente si învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare 

Obiectivul Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la 

nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, in 

special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu   

Beneficiar  Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Navodari 

Cod SMIS  124242 

Perioada de implementare 11.05.2017– 31.12.2023 

DESCRIERE PROIECT 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, 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. Proiectul tehnic a fost aprobat de 

către ADRSE Braila și a fost emis ordinul de incepere a 

lucrărilor.  

A fost demarată execuția lucrărilor privitoare la corpul 

existent ce urmează să fie reabilitat. 

Astfel s-au realizat intervențiile propuse la nivelul proiectului 

tehnic privind structura clădirii 

formată din cadre din beton armat 25x40cm si 45x45cm si 

strauctura din zidarie portanta cu samburi 25*25 cm si 

centuri 25*25. 

Conform documentației tehnice aprobate, a fost demarată 

realizarea recompartimentării interioare pentru a corespunde 

necesarului de spaţii, refacerea finisajelor interioare şi 

exterioare, a pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare si 

exterioare existente.  

In grupurile sanitare existente s-a demarat înlocuirea 

obiectelor sanitare şi accesoriilor acestora. Acestea vor fi cu 

picior si vor avea rezervorul amplasat deasupra. La subsol, se 

va mentine functiunea de adapost de protectie civila, grup 

sanitar, cale de acces, iesire de urgenta si casa scarii. 

A fost demarată refacerea finisajelor, iar în ceea ce privește 

zona de Extindere CORP B – au fost executate lucrările de 

săpătură în vederea executării fundației fiind începută 



turnarea acesteia. 

Pentru extindere CORP C – SALA DE SPORT au fost demarate 

si finalizate următoarele operațiuni:  

• Sapararea platformei corespunzatoare zonei nou 

amenajate; 

• Turnare blocuri de beton pentru stalpii metalici si soclu de 

beton; 

• Asternere balast cu grosime variabila (min 20cm), 

granulatie 31 și asternere piatra sparta cu grosime variabila 

(min. 10 cm), granulatie 40; 

• Turnare placa de beton armat 10 cm.  

     Au fost executate, totodată și fermele metalice aferente 

construcției Sălii de sport. 

 

 

 PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-

CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN  PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

REGIONAL 2014–2020 

 

 

 



FINALIZARE SI MODERNIZARE CLADIRE CU FUNCTIE CULTURAL-RECREATIVA – CASA DE CULTURA 

NAVODARI SI EXTINDERE SI MODERNIZARE SCUAR PUBLIC – CENTRUL CIVIC NAVODARI 

CONTRACT DE FINANȚARE NR. 5779/03.08.2020 

VALOAREA PROIECTULUI         23.105.653,01 LEI 

Axa prioritară 

Prioritate de investiție 

13. Sprijinirea regenerării orașelor mici si mijlocii 

9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a 

oricărei forme de discriminare 

Beneficiar U.A.T. ORAS NAVODARI 

 

Cod SMIS 126109 

 

Perioada de implementare 01.07.2018-31.12.2023 

DESCRIERE PROIECT Implementarea proiectului presupune realizarea a două noi 

investiții distincte - prima cu privire la finalizarea și 

modernizarea Casei de Cultură din centrul orașului, iar cea 

de-a doua investiție constă în extinderea și modernizarea 

Parcului Central.  

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. 

 Concomitent, în Parcul Central, va avea în vedere 

realizarea, prin implementarea celui de-al doilea proiect a  

lucrărilor completarea fondului verde al parcului prin 

plantarea cu arbori de diferite specii, prevederea spațiilor 

verzi cu rulouri de gazon, flori și plante decorative ce vor 

îmbrăca 3709,89 mp din suprafața parcului, aleile vor fi 

completate cu minim 75 de locuri de ședere prin montarea 

de noi băncuțe estetice, de noi de coșuri de gunoi și cișmele 

de apă potabilă. Odată cu refacerea pavajului se va asigura și 

un sistem complet de preluare a apelor pluviale. 

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. 

Suprafață reabilitată la finalul proiectului va fi de aproximativ 

11.478 mp. 

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. Proiectul tehnic a fost 

aprobat de către reprezentanții ADRSE Braila și au fost 

demarate lucrările de construcții.  

 Până la acest moment s-a finalizat stratul de separatie terase 

circulabile/vizitabile, au fost executate lucrările de armatură -

plase sudate terase circulabile/ vizitabile la etajele 2 si 3, fiind 

finalizate șapele de egalizare la terasele circulabile/vizitabile 

etajele 2 si 3, la momentul formulării raportului fiind 

executate lucrările de desfacere, inclusiv a tavanelor false și 

structurilor metalice existente, fiind finalizate inclusiv 

lucrările de hidroizolatie. 

 

 PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL 

NATIONAL DE DEZVOLTARE  LOCALA 2 

 

 

,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” 

CONTRACT DE FINANȚARE NR. 2210/14.03.2018 

VALOAREA PROIECTULUI          6.191.208,18 LEI  

Program de finanțare  PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2 



Beneficiar  Unitatea Administrativ Teritoriala Oraș Navodari 

Perioada de implementare 14.03.2018  – 31.12.2024 

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. A fost semnat contractul de 

achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei 

investiții, fiind predat  amplasamentul constructorului și 

fiind emis ordinul de începere și a fost înaintat către ISC 

Constanța spre aprobare PROGRAM DE CONTROL AL 

CALITĂŢII LUCRĂRILOR. 

           Lucrările au fost executate în proporție de 95 % 

pană la data formulării prezentului raport fiind executate 

lucrările de desfacere a trotuarelor și căilor rutiere, fiind 

executate lucrările de consolidare, fiind desfacută 

trotuarele și redimensionate, fiind refăcut și modernizat 

sistemul rutier, fiind montat parapet rutier și pietonal  pe 

toată suprafața podului și a zonelor de acces, inclusiv sens 

giratoriu și rampe de acces, fiind turnate plăci de 

racordare. Calea de rulare a podului a fost refăcută 

inclusiv asfaltată în integralitate și redimensionată la peste 

9 m astfel încât să permită lărgirea zonei de rulare la 3 

benzi. Trotuarele au fost refăcute în totalitate cu pavele 

autoblocante.  

       Totodată au fost executate lucrările prevăzute și 

aprobate pentru intrados, fiind executată în zonă și o nouă 

rețea de iluminat publice cu 40 de stâlpi noi ornamentali 

adecvați pentru iluminatul în astfel de zone.  

 

 

 



PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI 

PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

 

 

IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII 

VERZI IN ORASUL NAVODARI 

CONTRACT DE FINANȚARE NR. 2996/07.09.2018 

VALOAREA PROIECTULUI          21.123.241,26 LEI 

Axa prioritară 

 

Prioritate de investiţie 

5.Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protecția si 

valorificarea durabila a patrimoniului cultural 

5.2.Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 

urban, revitalizării orașelor, regenerării si decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate(inclusiv a zonelor de 

reconversie) reducerii poluării aerului si promovării masurilor 

de reducere a zgomotului 

Beneficiar  UAT ORAS NAVODARI 

Cod SMIS  115092 

Perioada de implementare 01.07.2021 – 28.02.2023 

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 80 % 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. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2023.  

 

 PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS 

NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN  PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 

2014–2020 

 

 



 UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI – ORAS NAVODARI 

CONTRACT DE FINANȚARE NR. 3132/07.09.2018 

VALOAREA PROIECTULUI            2.921.169,96 LEI 

Axa prioritară 

 

Prioritate de investiţie 

8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 

ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 

culturale și de recreare, precum și trecerea de la 

serviciile instituționale la serviciile prestate de 

colectivitățile locale 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire 

cu servicii sociale   

Beneficiar  UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS NAVODARI 

Cod SMIS  116307 

Perioada de raportare 08.09.2018 – 31.12.2023 

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. A fost semnat contract de execuție de lucrări, iar 

execuția lucrărilor a fost demarată – fiind finalizate 

lucrările de săpătură pentru fundație și devirere rețele 

descoperite pe amplasament. Constructorul nu a 

respectat graficul de execuție, în această perioadă fiind 

demarată o nouă procedură pentru încheierea unui nou 

contract pentru execuția restului rămas de executat.  

 

 



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

anvergură civică sau socială – astfel de proiecte fiind:  

- ,,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. 

-         ,,Cicloturism la Dunărea De Jos”, proiect depus în parteneriat cu Unitatea Administrativ-

Teritorială - Județul Călărași - Lider de parteneriat - Partener 1, Unitatea Administrativ-Teritorială - 

Județul Ilfov - Partener 2, Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul GIURGIU - Partener 3, 

Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Constanța - Partener 4, Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Ostrov - Partener 5, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lipnița - 

Partener 6, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oltina - Partener 7, Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Băneasa - Partener 8, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ion Corvin -   

Partener 9, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Adamclisi - Partener 10, Unitatea 

Administrativ Teritorială Comuna Aliman - Partener 11, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

Rasova -  Partener 12, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Cernavodă - Partener 13, Unitatea 

Administrativ Teritorială Comuna Seimeni - Partener 14, Unitatea Administrativ Teritorială 

Comuna Topalu - Partener 15, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Hârșova - Partener 16, 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ciobanu - Partener 17, Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Gârliciu - Partener 18, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Crucea - 

Partener 19, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pantelimon - Partener 20, Unitatea 

Administrativ Teritorială Comuna Grădina - Partener 21, Unitatea Administrativ Teritorială 

Comuna Istria- Partener 22, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valu lui Traian - Partener 

24, Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Murfatlar-Partener 25,  Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Ghindărești - Partener 26, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horia - 

Partener 27  -  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism și 

cultură – Investiția I.4. Realizarea proiectului presupune extinderea rețelei de piste de biciclete la 

nivelul orașului Năvodari,în prezent Năvodari-ul deținând peste 21 km de piste de biciclete 

amenajate din fonduri europene.  

 

III. PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2022 

Până la finalul anului 2022, numai din fonduri europene au fost finalizate proiecte în 

valoare de 9.417.984,52 lei:  

 

 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  



 

 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI 

CONTRACT DE FINANTARE NR.        3380/26.10.2018 

VALOAREA PROIECTULUI                  9.417.984,52 lei 

Axa prioritară 

 

Prioritate de investiţie 

3. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 

carbon 

3.1.A.Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, 

cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a 

celor care înregistreaza consumuri energetice mari 

Beneficiar  ORAS NAVODARI 

Cod SMIS  115197 

Perioada de implementare  26.10.2018 – 30.06.2022 

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 finalizate lucrările de 

construcții aferente proiectului – fiind executate înclusiv 

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.  

 

IV. PROIECTE DEPUSE SPRE FINANȚARE ÎN ANUL 2022 

În ceea ce privește depunerea de proiecte, în anul 2022 au fost depuse următoarele 

proiecte în valoarea totală de 88.802.960,50 lei:  

 

 



 PROIECT ,,CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL 

CONSTANȚA” 

 

 

CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA 

VALOAREA PROIECTULUI          4.639.088,50 LEI / 942.387 EUR 

 

Componenta  

Prioritate de investiţie 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea 

sistemelor de management  

integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la 

nivel de orașe/comune  

Sub-investiția I.1.B CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE 

DIGITALIZA 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

Cod proiect C3I1B0122000034 

Perioada de implementare 2023-2024 

DESCRIERE PROIECT Orasul Navodari este permanent preocupat de alinierea la 

standardele europene, de dezvoltarea durabila si competitiva 

a localitatii si de obtinerea de rezultate tangibile care sa 

aduca un impact pozitiv asupra nivelului de trai si calitatii 

vietii locuitorilor sai. Protejarea mediului si valorificarea 

resurselor aferente in mod responsabil sunt  primordiale 

pentru o dezvoltare durabila. Primaria Orasului Navodari 

ofera o atentie sporita acestui capitol, prin contractul in 



vigoare cu operatorul de salubritate existand prevederea 

montarii anuale a 10 insule de acest tip. Necesitatea acestui 

proiect este data de faptul ca numarul existent de insule este 

insuficient, avand in  vedere populatia existanta. Colectarea 

la nivelul Orasului Navodari este pe un număr de 4 fracții 

sticlă, plastic, hartie, fractie umeda. Utilizarea platformelor 

pentru  colectare s-a dovedit a fi una dintre modalitățile 

viabile de colectare selectivă, extinderea sistemului fiind 

necesară pentru un oraș aflat în plină dezvoltare și extindere. 

Urmare a implementării proiectului de vor realiza în 

orașul Năvodari insule ecologice digitalizate – după cum 

urmează:  

1. 5 insule subterane cu containere individuale  

2. 18 insule supraterane încasetate cu containere de 1.1mc;  

3. 27 insule supraterane cu containere individuale  

 

 PROIECT ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL 

NĂVODARI – AMENAJARE PISTE PENTRU  BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA 

PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI  (TRASEUL 2)” 

 

 

 

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL NĂVODARI – 

AMENAJARE PISTE PENTRU  BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA PRINCIPALĂ – STR. IULIU 

MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI  (TRASEUL 2) 

VALOAREA PROIECTULUI          6.102.178,92 LEI / 1.239.600 EUR 

 Planul Național de Redresare și Reziliență 



Componenta  

Prioritate de investiţie 

C10 – Fondul Local 

Investiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice  

ușoare) la nivel local/metropolitan) 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

Cod proiect C10-I1.4-1066 / 14.10.2022 

Perioada de implementare 2023-2025 

DESCRIERE PROIECT           Investiția are în vedere realizarea infrastructurii de 

rulare pentru biciclete în intravilanul și extravilanul  Orașului 

Năvodari prin realizarea unei piste de biciclete cu o lungime 

de 6198 ml – având continuitate și pe care proiectul o 

analizează cu referire la două trasee de piste  pentru 

biciclete.  

        Pistă pentru biciclete cu o lățime de minim 2,4 m în 

mediul  urban - 6.20 km. 

 Politica de mobilitate este importanta la nivelul 

Orașului Năvodari și are in vederea creșterea mobilității 

nemotorizate si este in strânsă legătura cu îmbunătățirea 

transportului public de persoane, astfel încât cetățenii sa 

aleagă transportul public, ciclabil in defavoarea transportului 

rutier cu  autovehicule proprii. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Năvodari 

tratează dezvoltarea zonelor ciclabile la nivelul orașului 

Năvodari, in vederea decongestionării traficului. 

Proiectul propus contribuie la atingerea acestui obiectiv 

prin sporirea conectivitatii locale, cresterea calitatii 

infrastructurii publice si prin acestea la cresterea standardului 

de viață. 

Obiectivele ale acestui proiect, care vin in rezolvarea 

necesităților identificare sunt: 

- reducerea emisiilor de echivalent CO2 (gazelor cu efect 

de seră) 

- creșterea numărului de bicicliști prin crearea de piste de 

biciclete (coridor ciclistic) 

Pe lângă acestea, se identifica si obiectivele legate de 



necesitatea drumului: 

Acest obiectiv se atinge in prezentul proiect prin 

realizarea pistei de biciclete ce va continua  traseul celei 

existente de pe Bulevardul Năvodari pentru asigurarea 

accesului in zona administrativă a orașului sau către locurile 

muncă, care: 

- îmbunătățesc calitatea mediului natural prin eliminarea 

surselor de poluare care erau  generate de autovehicule 

datorită traficului prin timpii de așteptare in zona centrală și 

nu numai.  

 Având în vedere importanța susținerii unei repartizări 

echilibrate a diferitelor moduri de  transport pe teritoriul 

Orașului Năvodari în sensul dezvoltării cotei modale dedicate 

mersului pe  jos, si ciclistic, este necesară extinderea rețelei 

ciclistice in Orașul Năvodari.  

 În acest sens,  proiectul propune amenajarea pistelor 

de biciclete pe următoarele zone:  

ORAȘUL NĂVODARI - ZONA PENINSULA – STRADA 

PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) – 3833 ML; 

ORAȘUL NĂVODARI - ZONA STRĂZII LUMINEI (TRASEUL 2)                      

– 2365 ML. 

 Realizarea traseelor ciclistice va duce la incurajarea 

folosirii mijloacelor nemotorizate de  transport (plimbari si 

biciclete). 

Pistele pentru biciclete vor avea o lățime de cuprinsă între 

2,4 metri și 3 metri și vor fi organizate și în dublu sens în 

zonele în care suprafața amplasamentelor va permite acest 

lucru.  

Proiectul se înscrie în obiectivul specific al liniei de 

finanțare - Planului National de Redresare si Rezilienta, 

Componenta C10 – FONDUL LOCAL, apel de proiecte 

PNRR/2022/C10, tip de investiție I.1.4 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru 

biciclete la nivel local/metropolitan, realizarea acestuia 

participând în mod concret la:  

- Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană; 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate 



de transporturi;  

- Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin 

soluții digitale și ecologice de transport. 

Investiția va moderniza infrastructura de transport, 

asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de 

transport public cu emisii zero, în speță transportul cu 

biciclete.  Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar 

accesul va fi asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind 

vorba de accesul publicului larg la aceste obiective.  

Proiectul are în vedere nevoile pasagerilor care aparțin 

grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane 

în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii 

accesibilității acestora la facilitățile de transport și include de 

activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor 

persoanelor. 

 

 

 PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, 
PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
 

 

 

 



„ EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI” 

VALOAREA PROIECTULUI          16.899.017,50 LEI 

 

Componenta  

Prioritate de investiţie 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

COMPONENTA C1 - MANAGEMENTUL APEI 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

 

Cod proiect C1I100122000177 

Perioada de implementare 2023-2025 

Beneficiar  Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Navodari 

Descriere Proiect privitor la execuție canalizare menajeră zona de Nord 

a orașului Năvodari  

Obiectivul general al proiectului propus este realizarea unor 

investitii durabile - extinderea retelei de canalizare cu 6.605 

km in zona de  nord a orasului Navodari- care vor fi integrate 

in infrastructura existenta si corelate cu investitiile viitoare. 

Prezentul proiect se inscrie  in contextul general de realizare 

a infrastructurii de canal in zonele rezidentiale si a serviciilor 

de baza. Obiectivele generale ale proiectului sunt: reducerea 

riscurilor pentru sanatatea populatiei si racordarea a cat mai 

multi consumatori existenti. UAT Orasul  Navodari va tine 

cont de respectarea principiilor privid dezvoltarea durabila, 

egalitatea de sanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea, 

precum principiul DNSH. Proiectul propus este complementar 

cu investitii in derulare ale RAJA SA Constanta prin  POIM. 

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu se suprapun cu 

investitiile mentionate anterior, acestea fiind o continuare. 

- Lungime rețele de canalizare menajeră executate  la finalul 

proiectului 6.605 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. 

  

  RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL 
NAVODARI- LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8  

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – 

LOT 7 

VALOAREA PROIECTULUI         

  4.762.594,11 LEI / 967.476 EUR – LOT 7  

  4.252.247,95 LEI/  863.804 EUR – LOT 4 

10.993.540,86 LEI/ 2.233.233,96 EUR - LOT 5  

  11.546.424,81 LEI/2.345.547,12 - LOT 6 

 

Componenta  

Prioritate de investiţie 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

C5 – Valul Renovării 

OPERAȚIUNEA A3.1 - Renovare energetică moderată a 

clădirilor rezidențiale multifamiliale 

A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale  

multifamiliale 

Beneficiar ORAS NAVODARI 

Cod proiect C5-A3.1-2239 / 10.10.2022  

C5-A3.1-2643 /10.10.2022 

C5-A3.1-2239 /10.10.2022 

Perioada de implementare 2023-2025 

DESCRIERE PROIECT Proiectul a fost depus în vederea renovării energetice a 

următoarelor clădiri rezidemțiale:  

• BLOCUL DE LOCUINŢE CP 2  – ADRESA: 
STR.PESCĂRUȘULUI, NR. 90, BL. CP 2,  
LOCALITATEA NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA; 

• BLOCUL DE LOCUINŢE CAMIN CAZARE NR. 27 – 
STR. MIDIEI, NR. 27, CAMIIN CAZARE NR. 27,  
LOCALITATEA NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA; 



• BLOCUL DE LOCUINŢE B 2 D   : STR.CONSTANȚEI,  
BL. B 2D, LOCALITATEA NĂVODARI, JUDEȚUL 
CONSTANȚA; 

• BLOCUL DE LOCUINŢE G 4 – ADRESA: STR. MIDIEI, 
NR.13, BL. G 4, LOCALITATEA NĂVODARI, JUDEȚUL 
CONSTANȚA;  

• BLOCUL DE LOCUINŢE STRADA ALBINELOR NR.7 
SC.A ,B+ STRADA ALBATROS NR.2 SC.C,D,E, 
BL.33EST 

• BLOCUL DE LOCUINŢE ALEEA CRINULUI NR.4-11, 
BL59 STRADA CABANEI NR.5 BLOC C4 

• BLOCUL DE LOCUINŢE C 3  – ADRESA: STR. 
NUFERILOR, SC. A + STR. CONSTANTEI, SC B, BL. C 
3,  LOCALITATEA NĂVODARI, JUDEȚUL 
CONSTANȚA.  

• BLOCUL DE LOCUINŢE H 4 – ADRESA: STR. 
CONSTANTEI, BL, H 4, LOCALITATEA NĂVODARI, 
JUDEȚUL CONSTANȚA.  

• BLOCUL DE LOCUINŢE 29 EST  – ADRESA: STR. 
DELFINULUI, NR. 7, BL. 29 EST, LOCALITATEA 
NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA 

• BLOCUL DE LOCUINŢE C 28 – ADRESA: STR. 
CABANEI, NR. 28, BL. C 28, LOCALITATEA 
NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA.  

• BLOCUL DE LOCUINŢE C 6  – ADRESA: ALEEA 
CABANEI, NR. 10, BL. C 6, SC. A,  LOCALITATEA 
NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA.  

• BLOCUL DE LOCUINŢE  H 7   – ADRESA: STR. 
CONSTANTEI, BL. H 7, LOCALITATEA NĂVODARI, 
JUDEȚUL CONSTANȚA.  

• blocul de locuinţe C 4   – adresa: STR. CABANEI, 
NR. 5, BL. C 4, LOCALITATEA NĂVODARI, JUDEȚUL 
CONSTANȚA.  

Imobilele menționate sunt situate în Năvodari, judetul 

Constanța, și sunt încadrate din punct de vedere climatic şi al 

seismicităţii, astfel: 

• Categoria de importanta: 
Imobile cu destinaţia de Bloc de locuințe, se încadrează în 

categoria C "normala", în conformitate  H.G.R. 766/1997, 

Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).  

• Clasa de importanta: 
Imobilul cu funcţiunea de Bloc de locuințe, se încadrează 

în „clasa III de importanţă”, conform normativului de 

protecţie seismică P100-1/2019 respectiv în „Clădiri de tip 

curent, care nu aparţin celorlalte clase.”. Clasa de risc 

seismic: 

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din 



punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele 

evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III 

corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului 

de proiectare pot suferi degradări structurale care nu 

afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care 

degradările nestructurale pot fi importante.  

 LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE 

⇨ Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin 

înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei 

aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu 

performanță ridicată; 

⇨ Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 

termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației 

de 15 cm; 

⇨ Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin 

termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme 

termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Sarpanta): 

Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul 

existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 20 cm. 

⇨ Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie 

termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă 

este cazul): 

 Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu 

tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a 

parapeţilor; 

 Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este 

cazul): 

 - Se propune izolarea termică a planşeului peste 

subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, 

cu o grosime a termoizolației de 10 cm. 

- Se propune izolarea termică la pereții și tavanele 

comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu 

sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 

cm. 

⇨ Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor 

pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea 



apariției condensului pe elementele de anvelopă; 

⇨ Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din 

casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat 

deteriorate sau subdimensionate; 

⇨ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv 

tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă; 

⇨ Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare 

cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum 

instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii 

consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor 

de gaze cu efect de seră etc; 

⇨ Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, 

precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, 

pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a 

punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice; 

⇨ Recomandări propuse: 

 - Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul 

eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în 

zonele degradate; 

 - Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, 

inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a 

apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 

 -Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate 

aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora 

după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

 -Repararea elementelor de construcţie ale faţadei 

care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau 

afectează funcţionalitatea clădirii; 

 -Refacerea finisajelor interioare în zonele de 

intervenţie; 

 

  CONSTRUIRE BAZIN DE INOT ORAS NAVODARI  
 

 



 

 

CONSTRUIRE BAZIN DE INOT 

VALOAREA PROIECTULUI            29.607.867,85 LEI 

Axa prioritară 

Prioritate de investiţie 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau 

Social, SUBPROGRAMUL ”BAZINE DE ÎNOT” 

Beneficiar  UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS NAVODARI 

Descriere Orașul Năvodari are o remarcabilă tradiție sportivă pe 

care locuitorii orașului o prețuiesc atât prin prisma 

palmaresului echipei de rugby, cât și prin performanțele 

obținute în jocul de fotbal – echipa de fotbal a orașului 

activând o perioadă semnificativă în primele eșaloane 

sportive ale țării, în jocul de handbal prin remarcabilele 

premii obținute la nivel de copii și juniori sau canotaj – la 

Năvodari funcționând de zeci de ani Centrul Olimpic de 

Canotaj ș.a.. 

Investiția  ,, CONSTRUIRE BAZIN DE INOT” presupune 

construirea unui bazin de înot în cadrul bazei sportive 

Năvodari, investiție ce se va amplasa pe terenul aflat în 

proximitatea Stadionului Flacăra a orașului Năvodari, 

zonă accesibilă atât circulației pietonale cât și accesului 

cu autovehicule sau mijloace de transport în comun (linia 

de transport Năvodari –Stațiunea Mamaia Nord – 

Stațiunea Mamaia – Constanța).  

Terenul pe care se propune a se finanța construirea 

bazinului didactic de înot și agrement este amplasat în 

Orașul Năvodari, str. Constanței nr. 2 bis, județul 

Constanța și este în proprietatea UAT Orașul Năvodari, 

fiind identificat cu număr cadastral 123739, având o 

suprafață de 12721 mp. Terenul este liber de construcții. 

Amplasamentul se află situat în intravilanul Orașului 

Năvodari și, prin execuția investiției, se propune 

executarea unei investiții cu următorii indicatori 



urbanistici:  

- Suprafață teren        – 12721 mp;  

- Suprafață de construcții amplasate pe teren                                

- 0 mp. 

- POT existent             - 0 % 

- CUT existent             - 0. 

Bazinul de înot se propune a se construit conform 

proiectului aflat în proprietatea Companiei Naționale de 

Investiții, proiect tip nr. 025 din 2021, elaborat de 

Concrete & Design SRL, adaptat la configurația 

amplasamentului și la necesitățile ce rezultă din forma și 

orientarea terenului.  

Accesul pe lot va fi diferențiat auto și pietonal și va fi 

controlat prin amplasarea unui punct de control – acces 

(cabina de poartă) Accesul se propune a fi efectuat prin 

drumul existent pe latura de Vest a terenului. Circulația 

auto în incinta terenului se va face printr-un carosabil cu 

lățimi de 5 metri și 7 metri ce permite accesul la locurile 

de parcare. Au fost prevăzute în propunerea de 

construire un număr de 50 de locuri de parcare pentru 

autoturisme dintre care 3 locuri de parcare destinate 

persoanelor cu dizabilități și spațiu de parcare pentru 

două autocare. Circulația pietonală se face în interiorul 

incintei pe alei amenajate ce permit accesul facil la toate 

punctele de interes ce urmează a fi construite.  

Conform specificațiilor din Proiectul Tip, clădirea va fi 

amplasată astfel încât latura lungă a acoperișului să fie 

orientată către sud pentru a permite orientarea corectă 

a panourilor fotovoltaice ce urmează să fie amplasate pe 

acoperiș. Astfel, accesul principal în clădire va fi orientat 

către nord.  

Indicatorii urbanistici conform propunerii de construire 

vor fi:  

1. Suprafață totală teren 12.721 mp.  

2. Construcție -caracteristici conform Proiectului Tip 

nr.025 din 2021, elaborat de către Concrete &  Design 

Solutions SRL;  



 Arie construită -  1289,13 mp.  

 Arie desfășurată fără subsol -1684,45 mp;  

  Arie desfășurată cu subsol - 2499,78 mp;    

 Arie utilă totală   1915,41 mp;  

 Regim de înățime S parțial + P + 1E;;  

 Inălțime totală cădire -  10,62 m;  

 Nr. de locuri de parcare pentru autoturisme  -    50; 

 Nr. de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilitati 

-  3;  

 Nr. de locuri de parcare pentru autocare                               

2;  

 Procent de ocupare teren propus (POT propus)  - 10,14% 

 Coeficient de utilizare teren propus (CUT propus)  -   

0,14 %. 

Ansamblul pentru bazinul de înot va cuprinde: 

 Clădirea pentru bazin, 

 Alei pietonale, 

 Alei carosabile și parcare, 

 Spații verzi. 

     Conform proiectului tip nr. 025/2021 pus la dispoziție 

de către Compania Națională de Investiții, investiția 

bazin de înot ce se propune a se construi va avea 

următoarele funcțiuni: 

  -va exista un acces principal și 2 secundare la cota 

trotuarului, precum și 4 accese secundare la nivelul 

subsolului. Din holul de acces va exista holul de 

distribuție al clădirii; accesul la etaj se va face pe o scara 

principală și pe 2 scări secundare. Accesele la subsol se 

vor face din exterior. 

  -la subsol, la cota -2.20 și, respectiv, -3.20 vor fi 

spații tehnice; la cota -1.40 va fi bazinul și spatial tehnic 

perimetral bazinului. 

  -la parter vor fi plaja bazinului și spațiile pentru 

sportivi. Bazinul va avea 15,40 m x 25,02 m, plajele 

laterale vor avea 2,00 m, cele de capăt vor avea 6,85 m. 



  -la etaj - care va fi o supantă - vor fi gradenele 

pentru 124 de spectatori, o sală de forță și una pentru 

gimnastică aerobică, precum și vestiare pentru acestea. 

   Realizarea investiției presupune execuția unui bazin de 

înot acoperit didactic și de agrement. Prin proiectare se 

vor lua toate măsurile care conform Legii 10/1995 

privind calitatea în construcţii, impune obligativitatea 

realizării și menţinerii pe întreaga durata de existență a 

construcţiilor a următoarelor cerinţe fundamentabile 

aplicabile: rezistența mecanică și stabilitate, securitate la 

incendiu, igiena, sănătate și mediu înconjurător, 

siguranţa și accesibilitate în exploatare, protecţia 

împotriva zgomotului, economia de energie și izolare 

termică.  

Bazinele de înot vor fi prevăzute cu instalaţii de încălzire 

a apei în aşa fel încât apa de îmbăiere să aibă 

temperatură de 22-24 grade. 

 Execuția investiției se propune a se finanța și 

realiza din fondurile alocate Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul 

”BAZINE DE ÎNOT”. 

         Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement, 

reprezintă o parte componentă a planului de creştere a 

calităţii vieţii cetăţenilor orașului; acesta este și motivul 

pentru care administrația locală a inclus în proiecte de 

dezvoltare și realizarea unor zone de agrement și 

practicare a sportului în mai multe zone ale oraşului. 

Având în vedere că: 

• Primăria Orașului Năvodari nu deţine un bazin acoperit 

aceasta fiind în contrast cu  gradul de interes al 

populaţiei pentru înotul de performanță și înotul de 

întreţinere; 

• Primăria Orașului Năvodari nu deţine o bază sportivă 

cu funcțiuni pentru mai multe ramuri sportive, ci doar o 

singură bază sportivă în care activitatea sportivă se 

desfășoară în condiții modeste deși există un grad ridicat 

de interes în rândul cetățenilor pentru activitățile 

sportive;  

• Pe o rază de 20 de km nu există niciun bazin de înot 

pentru a încuraja practicarea înotului de performanță, a 



înotului școlar, de întreținere sau de agrement, se 

evidențiază că unul dintre obiectivele necesare pentru 

dezvoltarea infrastructurii de agrement este construirea 

unui bazin de înot în Orașul Năvodari în zona Stadionului 

Flacăra Năvodari – str. Constanței. 

Investiția va asigura, totodată: 

• Îmbunătățirea accesului  populaţiei  comunităţii locale, 

a tuturor categoriilor de vârstă din  

Orașul Năvodari la practicarea activităților sportive de 

întreținere, respectiv a învățării și practicării înotului. 

• Îmbunătățirea bazei de selecţie din rândul tinerilor 

pentru înot pentru nivelul de performanță, prin 

creșterea numărului de  practicanţi, de la vârste mici; 

• Venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor 

tipuri de investiții. 

• Facilitățile oferite vor capta publicul, calitatea 

serviciilor precum și prin  spatiile amenajate, rezolvând 

nevoia de practicare a sportului, de mişcare și petrecere  

a  timpului  în aer liber  a populației  comunității locale a 

orașului Năvodari; 

 

 Concluzionând, din fonduri europene, fonduri structurale, fonduri guvernamentale sau 

fonduri atrase, UAT Orașul Năvodari  a solicitat finanțare, a obținut și / sau a implementat 

proiecte în anul 2022 în valoare totală de 250.302.174,13 lei reprezentând aproximativ 51 de 

milioane de euro.  

### 

 
POLIȚIA LOCALĂ 
 

• Sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate: 2579 

• Sancțiuni contravenționale constatate/applicate: 1190  

• Sesizări rezolvate: 1158  

• Acțiuni: 267  

• Acțiuni cu privire la respectarea de către participanții la trafic a regulilor privind circulația 
rutieră: 184 

• Acțiuni cu privire la respectarea de către conducătorii auto a indicatorului ,,Interzis peste 
3,5t”:   15 



• Acțiuni în Depozitul de lemne cu privire la depistarea și legitimarea persoanelor care 
locuiesc ilegal  -   2 

• Acțiuni specifice împreună cu lucrători IGPR  -  1 

• Acțiuni cu privire la verificarea agenților economici pe zona de litoral  -  25 

• Acțiuni specifice împreună cu lucrători  ISU  -  1 

• Acțiuni cu privire la înștiințarea deținătorilor de câini privind sterilizarea -  5 

• Acțiuni cu privire la depistarea comercianților ambulanți  -  22 

• Acțiuni specifice împreună cu lucrători  IGPR și Poliția Animalelor  -  1     

• Acțiuni cu privire la respectarea OLP - 2 

• Acțiuni cu privire la depistare autobuzelor și microbuzelor parcate pe raza orașului  
Năvodari  -  2   

• Intervenții în teren: 2579  

• Valoarea sanctiunilor aplicate (defalcate pe tipul de contraventie)  1.170.780 lei  
 
 

       GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

• Suprafata de spatii verzi amenajata cu gazon si sistem de irigații - 4800 mp. ( blocurile O- 

str.Ogorului şi bloc53- str. Dobrogei) 

• Cantitatea de flori plantate : Flori de primăvară- vară (petunii, gazania, cineraria, begonia, 

mușcate curgătoare - 42.000 fire; Bulbi lalele, zambile, narcise – 15.000 buc 

• Locuri de joacă amenajate/terenuri de sport: Cartier Peninsula -1 loc de joacă; strada 

Frunzelor-reabilitare loc de joaca bloc F4; 

Compartiment Administrare Cimitire 

• Locuri de veci transmise in concesiune =374 

• Înhumari =276 

• Avize de lucrări funerare =212 

Copartiment Ecarisaj 

• Câini cazaţi în adǎpostul UATO Nǎvodari  =97 

• Cȃini microcipaţi = 97 

• Cȃini adoptaţi +revendicați = 62  

• Cȃini sterilizaţi =59 

 

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 
 

• Cereri înregistrate în Regista, soluționate: 10750; 

• Copaci toaletați: 533 

• Copaci plantați: 180 

• Pomi fructiferi distribuiți cetățenilor prin programul „Un pom pentru fiecare om. Un pom 

pentru fiecare casă”: 1000 

• Locuri de parcare nou construite, rezidențiale: 570 

• Locuri de parcare nou construite, parcometre: 271 

• Vizări taloane de parcare: 4952 

• Coșuri de gunoi stradale montate: 50 



• Montare platforme subterane: 10 

• Pubele atribuite la cererea asociațiilor de proprietari: 40 

• Tineri care au beneficiat de Legea 15: 17 

• Locuințe sociale atribuite: 15 

• Persoane care au beneficiat de cadastru gratuit: 357 

• Acorduri de dezmembrare: 25 

• Acorduri de intabulare: 118 

• Autorizații/ acorduri agenți economici: 65 

• Întocmire contracte de concesiune: 255 

• Întocmire contracte de concesiune cimitir: 496 

• Persoane fizice/ juridice înscrise in Registrul de evidenta a sistemelor individuale adecvate 

pentru colectarea si epurarea apelor uzate la Orașului Năvodari: 521 

• Lucrări de asfaltare: 29.749,97 mp (zona Promenada si parcări noi) 

• Montat borduri: 2360 ml 

• Trotuare pavele: 267 mp 

• Scarificare si împietruire: 3800 mp 

 

SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE 
 

• Total certificate fiscale emise la persoane fizice și juridice = 7.900 

• Total chitanțe emise =  50.452 

• Chitanțe emise la ghiseu cu numerar = 22.678 

• Chitanțe emise la ghiseu cu POS =10.182 

• Chitanțe emise prin ETAX =6.378 

• Ordine de plata operate =11.214 

DECLARATII DE IMPUNERE OPERATE ÎN SISTEM: 

• Declaratii cladiri persoane fizice si juridice = 23.698 

• Declaratii auto persoane fizice si juridice = 9.696 

• Declaratii teren persoane fizice si juridice = 24.984 

• Declaratii de taxa salubrizare = 9.186 

• Modificari/completari de roluri persoane fizice si juridice = 18.888 

• Somatii +titluri executorii persoane fizice = 4859 

• Amenzi contraventionale operate in sistem = 7794 

• Amenzi acordate pentru depunerea cu intarziere a declaratiilor = 1056 

• Adrese de infiintare poprire pe venituri pers.fizice = 896 

• Dosare de transformare a amenzilor in munca in folosul comunitatii = 62 

• Adrese  diverse = 3874 

• Dosare de scutire plata persoane cu disabilitati=269 

 

S.P.C.L.E.P NĂVODARI  
 

• Cereri pentru eliberare acte de identitate inregistrate - 6181 

• Acte de indentitate  înmânate - 5860 



• Acte  de naștere înregistrate - 57, acte de  casatorie înregistrate - 267, acte de  deces 

înregistate - 207, cereri  divorturi înregistrate - 12  

• Sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale întocmite -310. 

 
JURIDIC 
 

• În anul 2022, s-au derulat pe rolul instanţelor judecătoreşti şi de contencios aproximativ 

610 de dosare active, aflate în diferite stadii: pe fond, în apel, in recurs, dosare în care din 

punct de vedere al codului de procedură civilă avem obligaţia de a formula apărări scrise,  

avem dreptul de a solicita proba cu acte şi interogatoriu. Dosarele se află atât pe rolul 

instanţelor din Constanta, cât şi din alte oraşe, în funcţie de competenţa teritorială a cauzei 

supusă judecării. 

• Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două planuri. 

Există atât procese în care avem calitatea de pârât cât şi procese în care avem calitatea de 

reclamant. Acţiunile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor 

compartimente ale instituţiei şi au drept scop promovarea litigiilor pentru apărarea 

intereselor instituţiei şi restabilirea legalităţii. 

 
AUDIT 
 

• Prelucrare date primate de la entitatea audită și documentelor specifice 

• Actualizare PAIC, întocmire buget afferent anului 2023 pentru activitatea de audit 
public intern și elaborare de procedure specific 

• Studierea legislației pentru misiunea în curs, a ghidurilor și a procedurilor precum și 
îmbunătățirea cunoștințelor 

 
 
URBANISM 
 

• Au fost întocmite 1055 Certificate de urbanism 

• Au fost întocmite 518 Autorizații de construire 

• Au fost întocmite 215 Procese verbale de recepție finală 
 
 
TERMICA 
 
În anul 2022 Sc TERMICA Năvodari Distribuție SRL a amenajat 13.059 mp de parcări și a montat 
1.640,50 metri liniari de borduri astfel: 
 

• parcare si alee acces balon sportive -623,20 mp 

• parcare str. Hanului , lot 1 – 1596 mp 

• parcare str. Hanului , lot 2 – 1675 mp 

• parcare str. D10 trup 8 – 1027 mp 



• parcare str. D10 trup 9- 1032 mp 

• parcare str. Promenada intre B1-B5 – 4614,80 mp 

• parcare str. Promenada intre B1-A5 - 2491,00 mp 

S-au asfaltat 18.962,08 mp de asfalt de 5/7 cm din care: 

• 2.920,00 mp-  DJ 226 inters str. Portului cu UAT Corbu 

• 2.201,60 mp - Pod rutier peste canal intre sens giratoriu si troiță 

• 1.285,20 mp - Str. B7 

• 899,35 mp - B-dul Navodari 

• 419,01 mp- Alei front canal între str. Rândunelelor si str. Mării 

• 3.179,52 mp - Str. Ceferistului intre str. Bujorului si str. Constanței 

• 1.234,40 mp - Str. Pescarilor 

• 1.000,00 mp- Str. Primăverii 

• 1.494,00 mp- Aleea Materna 

• 2.479,00 mp- Str. Locomotivei 

• 1.850,00 mp- Str. Rasaritului 

Total asfalt – 30.346,08 mp 

Total borduri – 4.199,77 metri liniari  

 
CLUB SPORTIV NĂVODARI 
 
Rezultatele înregistrate de sportivii de la CS Năvodari în competițiile oficiale din anul 2022: 

Rezultate Box 2022 

• Cojocariu Nadia Andreea Cadeta  Locul I Turneul International Gheorghieni , Locul V 
Campionatul European Erzurum Turcia, Locul I Campionatul National Feminin Navodari, 

• Telteu Cristina Cadeta Locul I Turneul International Gheorghieni ,  Locul III Campionatul 
European Erzurum Turcia, Locul I Campionatul National Feminin Navodari, 

• Trigos Bucur Rocio Cadeta Locul II Turneul International Gheorghieni ,Locul II  
Campionatul European Erzurum Turcia, Locul I Campionatul National Feminin Navodari, 

• Cioaba Samuel Emanuel Cadet Locul I Turneul International Gheorghieni , Locul I 
Campionatul National de cadeti Craiova, 

• Petrea Edwin Cadet Locul I Turneul International Gheorghieni, Locul I Campionatul National 
de cadeti Craiova, 

• Marin Cosmina Georgiana Cadeta locul II Turneul International Gheorghieni , 

• Tabirca Cristian Alexander Cadeti Locul II Turneul International Gheorghieni, Locul I 
Campionatul National de cadeti Craiova, 

• Neagu David Cadet Locul III Turneul International Gheorghieni , 

• Costea Maria Cadeta Locul I Campionatul National Feminin Navodari, 

• Cimpoeru Maria Gheorghita Tineret Locul I Campionatul National Feminin Navodari, Locul 
V Campionatul Mondial  Nucia Spania, 

• Panaitescu Stefan Senior Locul III Campionatul National Under 22 Brasov, 

• Ghita Andreea Tineret Locul II Campionatul National Feminin Navodari, 

• Alexandru Valentina Tineret Locul II Campionatul National Feminin Navodari, 

• Cocosila Madalina Tineret Locul III Campionatul National Feminin Navodari, 

• Oghinciuc Ariana Cadeta Locul III Campionatul National Feminin Navodari, 



• Agache Catalina Senioara Locul III Campionatul National Feminin Navodari, 

• Chiriches Maria Junioara Locul III Campionatul National Feminin Navodari, 

• Tirizica Andreea Cadeta Locul III Campionatul National Feminin Navodari, 

• Contu Andreea Senioara Locul III Campionatul National Feminin Navodari, 

• Potoceanu Andrei Gabriel Cadet Locul III Campionatul National Cadeti Braila, 

• Ungureanu Ioan Damian Junior Locul III Campionatul National Juniori Braila. 
 

• Rezultate Kempo 2022 
 
• Campionatul National de Semi Kempo 5 Martie  
• Schiopu Eduard locul I 
• Marin Cosmina locul I 
• Cojocariu Bogdan locul I 
• Cojocariu Vlad locul I 
• Cojocariu Nadia locul I 
• Jipeanu Aida locul I 
• Trigos Bucur Rocio locul I 
• Ungureanu Damian locul I 
• Alexandru Valentina locul I 
• Balan Darius locul I 
• Rosu Georgiana locul II 
• Telteu Cristina locul II 
• Tabirca Cristian locul II 
• Ghita Andreea locul II 
• Seceleanu Rares locul II 
• Vrancianu Eric locul III  
 
• Campionatul Național de Kempo k1 28.05.2022 
• Bălosu Razvan 7 ani 40 kg. medalie de aur  
• Jipeanu Fabian 9 ani 30 kg medalie de aur  
• CăpățaÎnă Eduard 40/45 kg două medalii de bronz  
• Șchiopu Robert 50/55 kg o medalie de aur si una de bronz  
• Cioabă Daniel 12 ani 35 kg o medalie de argint  
• Tăbîrcă Cristian 13 ani 40 kg o medalie de aur  
• Buzoianu Alin 12 ani 45/50 kg două medalii una de aur  și una de argint  
• Cioabă Samuel 13 ani 45/50 kg două medalii de argint  
• Ilinca Andrei 12 ani 55/60 kg două medalii una de argint  si una de bronz  
• Șchiopu Eduard 11 ani 65/70 kg două medalii de aur  
• Cojocariu Vlad  12 ani 70/75 kg o medalie de bronz  
• Cojocariu Bogdan 12 ani 70/75 kg două medalii una de argint și una de bronz  
• Bucăluță Dacian 15 ani 90 kg o medalie de bronz 
• Ungureanu Damian 15 ani +95 kg o medalie de aur  
• Silviu Streinu Senior +95 kg o medalie de argint  
• Jipeanu Aida 9 ani 30/35 kg două medalii de aur  
• Telteu Cristina 13 ani 40 kg o medalie de aur 
• Marin Cosmina 12 Ani 45 kg o medalie de aur  
• Cojocariu Nadia 13 ani 50/55 kg două medalii de aur  
• Trigos Maria 14 ani 55/60 kg două medalii una de aur și una de argint  
 
 La CAMPIONATUL NATIONAL DE FULL KEMPO din BUCURESTI sportivii noștri au venit acasă 
cu 3 medalii de aur, 9 medalii de argint și 7 de bronz. 



Cupa României de SEMI-KEMPO  din 17 septembrie 2022 a adus la Năvodari 12 locuri I, 6 
locuri II și 1 loc III.  
 La concursul “CUPA ROMANIEI DE KEMPO K1” din 8 octombrie 2022, au fost obținute 14 
locuri I, 6 locuri II și 4 locuri III. 
 
• Campionatul Mondial ICO desfășurat în Ungaria  în perioada 14-16 octombrie 2022  
 
 Jipeanu Fabian Mateo 
• Locul 1 la Light Kontact  
• Locul 1 la low kick 
• Locu 1 Light 
• Locul 3  box Light 
 
 Buzoianu Alin Mihai 
• Locul 1 la Box 
• Locul 1 la low kick 
• Locul 2 la k1 Light   
 
• Campionatul Mondial XFC Italia desfășurat în perioada  20-23 octombrie 
 
• Jipeanu Fabian Locul 1 K1 si Locul 1 Box 
• Capatana Eduard Locul 1 K1 si Locul 1 Box 
• Cioaba Daniel locul 1 K 1 si Locul 1 Box 
• Tabirca Cristian Locul 1 K1 si Locul 1 box 
• Buzoianu Alin Locul 1 K1 si Locul 1 Box 
• Ungureanu Damian Locul 1 K1 si locul 1 Box 
• Trigos Bucur Rocio Locul 1 K1 si locul 1 Box 
• Cojocariu Nadia Locul 1 K1 si Locul 1 Box 
• Ilinca Andrei Locul 1 K 1 si Locul 1 Box 
• Schiopu Eduard Locul 1 K1 si Locul 1 Box 
• Schiopu Robert Locul 1 K1 si Locul 1 Box 
• Calin Ianis Locul 1 K1 si locul 1 Box 
• Ghita Andreea Locul 1 k1 si locul 1 box 
• Cimpoeru Maria locul 1 box 
• Balas Luca Locul 1 Box 
 
Ultimul concurs de Kempo din anul 2022 la care au participat sportivii noștri a fost CUPA 
FEDERATIEI ROMANE DE KEMPO din 26 noiembrie 2022, la care sportivii au câștigat 5 locuri 
I și 3 locuri II. 
 

 
Rezultate Handbal 2022 
 

• Sala Sporturilor din Năvodari a găzduit pe 5 și 6 februarie, întrecerile Campionatului 
Județean de mini-handbal la care au participat cele mai cunoscute formații juvenile din 
județul Constanța. 

• Evenimentul a fost organizat de Asociația Județeană de Handbal Constanța, în parteneriat 
cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Inspectoratul Școlar Județean 
Constanța și CS Năvodari. 



• Au evoluat echipe feminine și masculine formate din copii născuți în anul 2011 și mai mici, 
accentul punându-se pe bucuria celor mici de a juca handbal și mai puțin pe rezultatele 
înregistrate. 

• CS Năvodari a participat cu două echipe în competiția feminină, antrenate de prof. Dorin 
Coman și cu o formație în întrecerea masculină, pregătită de prof. Diandra Adam. 

 
Rezultate Rugby  2022 
 

• Niță Marian și Codrin Bercu legitimați la C.S. Năvodari au fost selecționați pentru echipa 
națională de rugby 7. 

• Romania 7's a participat în perioada 27.02-01.03 la Campionatul European de Rugby pe 
zăpadă, disputat la Moscova. 

 

• Tinerii rugbyști de la CS Năvodari pregătiți de antrenorii Robert Diaconescu și Onal Agiacai 
au avut pe 25 și 26 iunie un weekend plin de meciuri. 

            La ambele turnee, tinerii rugbyști de la CS Năvodari au reușit victorii în partidele jucate 
lăsând o bună impresie și anunțându-se jucători de perspectivă, capabili să facă pasul spre 
performanță. 
 

• Echipa de rugby seniori a CS Năvodari a participat în iulie la Turneul Internațional de rugby 
beach, "A.O.Kavala” ediția a IV-a, desfășurat în localitatea Kavala din Grecia. 

La start s-au aliniat grupări din trei țări: România, Bulgaria, Grecia, iar echipa clubului nostru a 
reușit sa câștige toate cele cinci meciuri fără înfrângere, adjudecânduși trofeul pus în joc.  
Este prima participare pentru echipa năvodăreană la acest gen de turneu, iar băieții noștri au 
reușit să facă senzație pe terenul amenajat chiar pe malul mării Egee. 
Echipa de rugby seniori CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase) s-a 
clasat pe locul al 3-lea (play-out) la prima participare în Liga Națională de Rugby, alături de cele 
mai bune formații din țară. 
 
𝐂𝐒 𝐍Ă𝐕𝐎𝐃𝐀𝐑𝐈 are doi câștigători la „𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐋𝐀𝐓𝐈𝐕𝐄𝐋𝐄 𝐃𝐈𝐍 𝐑𝐔𝐆𝐁𝐘𝐔𝐋 𝐑𝐎𝐌�̂�𝐍𝐄𝐒𝐂” 

• La secțiunea „Jucător român în Liga Națională de Rugby – PLAY-OUT”, cele mai multe voturi 
le-a obținut Marian Niță de la CS Năvodari cu 674, urmat de Teodor Ursu (U Cluj) cu 612 și 
Andi Radu (Știința Petroșani) cu 302 voturi. 

• Secțiunea „Cel mai bun arbitru” a fost câștigată de Robert Diaconescu – 739 voturi, urmat 
de Alexandru Ionescu – 371 și Vlad Iordăchescu – 355 voturi. 

            Robert Diaconescu este și antrenor la echipele de rugby juniori ale CS Năvodari. 
 
Rezultate Șah  2022 
 

• Orașul Năvodari a găzduit, în luna ianuarie, primul concurs din cadrul proiectului național 
"Șah în școală" organizat la nivelul județului Constanța. 166 de elevi, cu vârsta cuprinsă 
între 6-15 ani, s-au întrecut cu entuziasm în cele șase runde ale concursului desfășurat la 
Școala Gimnazială "George Enescu" Năvodari.  

• 6 medalii au fost câștigate de șahiștii de la CS Năvodari: 1 medalie de aur, 2 de argint și 3 
de bronz. În total, 36 cei mai buni copii au obținut premiile speciale ale concursului școlar, 
fiecare dintre ei câștigând: diplome, medalii, trofee, manuale de șah, tricouri și vouchere 
valorice pentru articole sportive.  

• Toți participanții la Campionatul Județean "Șah în școală" de la Năvodari au fost premiați  
cu manuale de șah, diplome și tricouri pentru exemplul de curaj și determinare de care au 
dat dovadă în competiția județeană de șah școlar de la Năvodari.  

 



• Clubul Sportiv Năvodari a fost reprezentat de șahistul 𝐒e𝐫𝐠𝐢𝐮 𝐈𝐨𝐫𝐝𝐚𝐜𝐡𝐞 la Cupa 
Mărțișorului, o competiție de șah organizată în perioada 26-27 februarie la Mangalia, de 
către Prof. Andrei Furcă. La doar 6 ani, Sergiu Iordache a reușit să obțină media de bronz, 
acesta concurând cu alți 16 sportivi de pana la 10 ani. 

 

• 5 martie Șahiștii de la CS Năvodari au luat parte la etapa organizată în Constanța, a 
proiectului național "Șah în școală". După cele 7 runde în fața tablei de șah și un joc bun 
prestat de tot lotul nostru, au reușit să se remarce: 

Bolohan Sara - medalie de argint; 
Panfil Delia - medalie de bronz; 
Bumbul Eric - medalie de bronz; 
Iordache Sergiu - medalie de bronz. 
 

• 6 martie șahiștii noștri au onorat invitația de a participa la Memorialul Ion Lungu, un 
veteran al șahului constănțean. De la CS Năvodari a participat cel mai tânăr concurent al 
turneului, Sergiu Iordache, care la doar 6 ani a reușit să obțină 2 victorii cu 2 adversari mult 
mai experimentați. 

Podiumul feminin a fost ocupat integral de fetele noastre: Benczedi Raluca - medalie de aur, Panfil 
Delia - medalie de argint, Sterpu AnaMaria - medalie de bronz . 
 

• Secția de șah a CS Năvodari a participat în perioada 26-27 martie la Festivalul International 
de șah "Cupa Satori Art Slobozia."O competiția puternică, de prestigiu, la care au reușit să 
se remarce următorii noștri sportivi:  

           Iordache Sergiu, locul 1 - U7 (4/6 puncte); 
           Sterpu Gabriel, locul 2-5 - U 12 (4,5/6 puncte); 
           Dospin Diana, locul 2 - F8 (3,5/5 puncte); 
           Lazăr Sara, locul 3 - F8 ( 2,5/5 puncte). 
 

• Sub egida "Șah în școală", Inspectoratul Școlar Județean Constanța a organizat duminică – 
27 martie, la Palatul Copiilor, etapa județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la 
șah. Sportiva legitimată la C.S. Năvodari, eleva școlii gimnaziale "George Enescu", Raluca 
Benczedi, a obținut medalia de argint.  

 

• Timp de două zile, pe parcursul a 7 runde, 20 de șahiști din Năvodari și Cumpăna s-au 
confruntat în fața tablei de șah și totodata au făcut schimb de experienta în vederea unei 
mai bune prestații la Finala de juniori ce stă să înceapă. Podiumul a fost ocupat de Gabriel 
Sterpu, Raluca Benczedi și Ioana Averiți. 

 

• 7 mai-  clubul nostru a fost reprezentat de juniorul Cristian-Andrei Diaconescu la Cupa DN1 
Value Center organizată la Balotești. Turneul a adunat la start 23 sportivi din diferite colțuri 
ale țării. Acesta a reușit o prestație excelentă terminând pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului. 

 

• 10 mai- aproximativ 100 de jucători au luat parte la Campionatul Județean Școlar organizat 
la Medgidia.  Clubul nostru a fost reprezentat cu brio de cei 8 sportivi prezenți, care au 
reușit 4 clasări pe podium.  Lazar Sara și Dospin Diana și-au adjudecat locurile 2, respectiv 3 
la categoria fete clasele I-IV. Sterpu Anamaria a obținut medalia de bronz la categoria fete 
clasele V-VIII.Sterpu Gabriel s-a clasat pe a 3-a treaptă a podiumului. 

 
 

• 1 iunie – Campionatul Județean de Șah  



            Iordache Sergiu, locul 2, U8; 
            Diaconu Rareș, locul 3, U10; 
            Dospin Diana locul 2, F10; 
            Lazăr Sara, locul 3, F10;  
            Sterpu Gabriel, locul 3, U12; 
            Piștea Iulia, locul 2, F12; 
           Averiți Ioana, locul 1, F14; 
           Benczedi Raluca, locul 2, Open;  
 
Rezultate Fotbal 2022 
 

• Echipa de fotbal juniori A1 CS Năvodari este campioana județului Constanța la U19. 
Antrenorul Florian Adam a reușit cu această echipă un parcurs de excepție: 94 de puncte, 31 de 
victorii, 2 egaluri și o înfrângere, golaveraj 214-17. 
 
Echipa antrenată de Florin Adam a avut un parcurs constant foarte bun în acest sezon, la sfârșitul 
turului din cele 19 meciuri câștigând tot atâtea și aflându-se pe primul loc al clasamentului cu 57 
de puncte și un golaveraj impresionant, 168 – 6. 
 

• Echipa de seniori CS Năvodari se numără printre cele mai bune formații din Liga a 4-a, 
reușind să promoveze numeroși tineri de la echipele de juniori ale CS Năvodari. 

 

• 8 iulie Stadionul Flacăra a găzduit festivitatea de premiere a echipei de fotbal CS Năvodari, 
juniori E2, vicecampioană județeană. 

Formația antrenată de Marius Claudiu Dinicu s-a clasat pe locul secund, (după Kinder Constanța) 
având o linie de clasament foarte bună, cu 22 meciuri, dintre care 19 victorii, 1 egal și 2 înfrângeri, 
golaveraj 131-30 și 58 de puncte. 
Cupele, medaliile, diplomele și tricourile de vicecampioni ai județului Constanța au fost înmânate 
în cadrul festivității de premiere de către edilii orașului Năvodari și conducerea Clubului Sportiv 
Năvodari.  
 

• 17 octombrie Pe terenul sintetic „Chimia” s-au încheiat meciurile din cadrul ediției a 5-a, a 
„Cupei Prieteniei”, cea mai mare competiție fotbalistică pentru amatori a orașului 
Năvodari. 

Au fost meciuri spectaculoase, cu goluri multe în acest turneu organizat de Primăria orașului 
Năvodari, Consiliul Local și CS Năvodari, la care au participat opt echipe și peste 100 de fotbaliști 
amatori. 
În finala mică, Midia a învins fără emoții pe Nevada cu 10-5, după care a urmat finala mare, mult 
mai disputată, în care FCS 2017 a dispus de NGM cu 2-0. 
Festivitatea de premiere a fost efectuată de primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, echipele 
primind treninguri, șorturi, mingi, tricouri, cupe, medalii și diplome. 
 
Rezultate Lupte 2022 
 

• Sportivul Marian Prodan de la CS Năvodari a obținut medalia de bronz la Cupa României de 
Lupte Greco Romane, la categoria de U17.  

Compeția a avut loc în perioada 1-3 aprilie la Târgu Mureș, clubul nostru fiind reprezentat de 3 
sportivi: Prodan Marian, Prodan Gabriela, Gorcea Sebastian. 
 

• Sebastian Gorcea a cucerit medalia de argint la Cupa României de Lupte Greco Romane 
U15, concurând la categoria de 100kg.  



Competiția s-a desfășurat la Odorheiu Secuiesc în perioada 7-10 aprilie, clubul nostru fiind 
reprezentat de Sebastian Gorcea, Vladislav Maliuc și Alexandru Tănase.  
 

• Clubul Sportiv Năvodari a fost prezent în perioada 9-11 septembrie la Turneul Internațional 
de lupte greco-romane, Cupa "Ștefan cel Mare"  

Deacu Albert a câștigat medalia de aur la categoria U13.  
Prodan Marian a obținut medalia de bronz la categoria U17.  
 

• În perioada 14-16 octombrie 2022 în Sala Polivalenta din Târgu Mureș s-a desfășurat Finala 
"Campionatului Național Individual Juniori 4", la lupte Greco Romane. 

Clubul nostru a reușit doua clasări pe podium: 
Albert Deacu-locul 1 la categoria de 55kg, 
Maximus Danciu-locul 2 la categoria de 85kg. 
 

• În perioada 11-13 noiembrie, la Odorheiul Secuiesc, a avut loc Finala Campionatului 
Național de Lupte U17, competiție la care au participat peste 300 de sportivi. 

Sportivii Clubului Sportiv Năvodari au câștigat două medalii de bronz:  
Gorcea Sebastian la categoria de 92 kg. 
Prodan Marian la categoria de 60 kg. 
 
Rezultate Volei 2022 
 

•  Campionatul Național de volei cadete - tur 
Etapa 1, 24.09. CS Năvodari - Axiopolis Cernavodă, 3-0 
Et.2, 1.10. CS Chitila - CS Năvodari, 3-2 
Et.3, 8.10. CS Năvodari - LPS Brăila, 0-3 
Et.4, 5.11. CS Năvodari - CSO Voluntari, 3-0 
Et.5, 3.12. CSM CSS 1 Constanța - CS Năvodari, 3-0  

 

• Campionatul Național de volei junioare-tur 
Etapa 1, 25.09. CS Năvodari-CS Laguna Constanța 0-3, 
Etapa 2, 09.10. CS Năvodari-CSM CSS 1 Constanța 0-3, 
Etapa 3, 23.10. CS Top Volei 05 Constanța- CS Năvodari 3-0 
Etapa 4, 20.11. CS Năvodari-CSS Tulcea 0-3, 
Etapa 5, 10.12. CS Medgidia-CS Năvodari 3-0  

 
 
 

• Prima ediție a evenimentului ”Sport în familie” a avut loc în stațiunea Mamaia Nord. 
Toți copiii, prezenți la evenimentul ”Sport în familie” au participat la tombole și concursuri cu 
premii, fiind recompensați cu bilete de intrare în parcul acvatic JT Water Sports, rucsacuri sportive, 
articole sportive: mingi de handbal, baschet, volei, fotbal, rugby; porți handbal și fotbal; coș de 
baschet; genunchiere volei, mănuși kempo și de box, pantofi de lupte, kimono pentru judo și 
medalii. Evenimentul ”Sport în familie” a fost organizat de Primăria Orașului Năvodari, în 
parteneriat cu CS Năvodari, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Inspectoratul 
Școlar Județean Constanța, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Family Runners, Heaven, având 
alături sponsori importanți: Decathlon, JT Water Sports, Kangen Center Dobrogea și MiniFarm. 
 

• 31 MAI “Cupa copiilor”, la Năvodari  
Primăria Năvodari a organizat „Cupa copiilor”, eveniment dedicat zile de 1 Iunie și care a reunit 
peste 500 de copii de toate vârstele. 



În cadrul evenimentului s-au desfășurat activități sportive de fotbal, volei, rugby, handbal, șah și 
baschet.  
Au participat copii din școlile generale din oraș, sportivi juniori legitimați la CS Năvodari și cluburile 
Real Năvodari, Sporting Năvodari, Blacksea Năvodari. 
Au fost acordate premii constând în diplome, cupe, medalii și articole sportive. 
 

• Duminică, 24 iulie, începând cu ora 10, copiii și adulții din Năvodari au participat la cea de-a 
V-a ediție a Crosului Năvodariului. Evenimentul organizat de Primăria Năvodari nu a avut 
caracter de competiție. Prin cursele organizate s-a dorit încurajarea sportului și 
promovarea alergării în orașul nostru. 

 

• Sala Sporturilor din Năvodari a găzduit pe 17 decembrie, o nouă ediție a „Cupei 
Sărbătorilor de Iarnă”, competiție ale cărei meciuri s-au disputat pe parcursul săptămânii în 
bazele sportive din oraș. 

Aproximativ 900 de tineri sportivi de la toate secțiile Clubului Sportiv Năvodari au primit cadouri 
de la Moș Crăciun, iar Primarul orașului, Florin Chelaru, i-a felicitat pentru rezultatele foarte bune 
pe care le-au reușit în acest an. 
În cadrul CS Năvodari se organizează selecții pentru tineri sportivi la secțiile judo, baschet, 
handbal, tenis de camp, toate antrenamentele fiind gratuite. 
 
 
CASA DE CULTURĂ PONTUS EUXINUS  
 
Evenimente organizate: 
 

• Ne vedem la bibliotecă! 

• Cunoașteți biblioteca din orașul tău! 

• Aniversarea scriitorului Ionel Teodoreanu – pe Ulița Copilăriei  

• Ziua culturii naționale (5 ianuarie 1859 – 15 ianuarie 2022) - 163 de ani de la nasterea 
poetului fara de pereche Mihai Eminescu. 

•  Ziua Unirii – sau cum este cunoscută ca Mica Unire a lui - Evenimentul a avut loc la Liceul 
Lazar Edeleanu unde am fost primiti de cele doua clase ale liceului coordonate de profesor 
romana 
director-adjunct Filip Roxana. 

• 26 Ianuarie 2022 –,, Deschiderea anului cultural prin participarea oamenilior de cultura 
scriitori ,poeti si cantareti ai Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovschi alaturi de 
elevi ai liceului Lazar Edeleanu si elevi ai scolii generale Tudor Arghezi 

• 31 ianuarie – Eveniment dedicat Ion Luca Caragiale – poezi si scenete de teatru din opera 
marelui dramaturg. 

•  Ziua internationala a lecturii  

• Dragobete saruta fete  

• In lumea lui peter pann 

• Spiritul lui caragiale  

• Ziua mamei – 08 martie expozitie de felicitari  

• Ora de poveste cu atelier  

• 27 martie ziua mondiala a teatrului  

• Ziua internationala a cartii pentru copii si tineret  

• Un dar din suflet pentru suflet „Eveniment organizat pentru copiii refugiati din ucraina  

• Proiectul „Prietenie pe o sfoara virtuala” a X-a editie  

• Spectacol – Parada –Eco  



• Ziua internationala a bibliotecarului si a bibliotecii si cartii  

• Protocol de parteneriat intre Asociacion Bibliocub Arganda-Madrid-Spania, si Casa de 
Cultura Pontus Euxinus Navdoari Romania 

• 6-10 mai Saptamana Internationala a voluntariatului  

• 09 mai Ziua internationala a Europei  

• Zilele scolii altfel  

• Ziua internationala a copilului „zambeste copil frumos 

• 04 iunie festivalul de arta dramatica editia i-a  

• Ziua universala a iei – sanzienele  

•  „In lumea satului oltean pe tarm dobrogean”  

• Zilele orasului navodari  

•  „Biblioteca vine in scoala ta”  

• 14 noiembrie „Ziua Dobrogei”  

• Un copil care citeste devine un adult care gandeste. 

•  1 decembrie „ziua nationala a romaniei”  

• Aho, aho, din dobrogea!!!!  
 
SERVICIUL MONITORIZARE – REGISTRATURĂ ARHIVĂ-ORGANIZARE EVENIMENTE 
  Registratură: 

• Număr doc. interne între direcții, servicii, compartimente, birouri: 97 014; 

• Număr de cereri depuse de cetățeni: 11 680; 
 

Proiecte și activități:  

• “Năvodariul citește”- 2 982 de copii din 3 școli au beneficiat de proiect 

• “Ghiozdanul pentru toți” :  4945 de copii din cadrul grădinițelor, școlilor și al liceului au 
beneficiat de proiect  

• “Ziua Eroilor” 

• “Zilele Orașului Năvodari”+ Premierea a 79 de elevi olimpici   

• “Festivalul Peștelui” 

• “1 Decembrie Ziua Națională a Romaniei” 

• Artificii Parcul Central în noaptea dintre ani   
 

ASISTENȚA SOCIALĂ 
 
Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială 
 

   Anchete sociale:  

• 533 anchete sociale pentru încadrarea/reîncadrarea în grad de handicap a persoanelor 
adulte cu handicap/copiilor/orientare şcoală  

• 165 monitorizari privind activitatea asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 

• 84 monitorizări plan de abilitare-reabilitare a copiilor cu handicap  

• 21 anchete sociale pentru angajare asistent personal al persoanei cu handicap grav  

• 511 anchete sociale în vederea verificării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului lunar de energie în sezonul rece 2021-2022,  

• 209 anchete sociale în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie 
electrică pentru sezonul rece 2022-2023 



• 230 anchete sociale în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor de acordare a ajutorului de 
urgenţă în cadrul programului “Cald în casa ta”  

• 214 anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului 
alocaţia pentru susţinerea familiei / la ajutorul social, fiind efectuate la interval de 6 luni  

• 36 anchete sociale pentru încheierea/prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe 
sociale 

• 21 anchete sociale pentru completare dosar indemnizaţie creştere copil/stimulent de 
inserţie 

• 7 anchete sociale pentru programul “Bani de liceu”  

• 9 anchete sociale pentru acordare tichete sociale pe suport electronic pentru nou-năcuţi 
 

• Beneficiari ajutor pentru încălzirea locuinţei sezon rece 2022-2023:   663



Tichete sociale Crăciun 2022: 2256 beneficiari 

• Beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei: 194 

• Beneficiari de ajutor social: 54 

• Persoane peste 60 ani fără venituri: 145 

• Persoane cu handicap grav sau accentuat: 462 

• Pensionari cu venituri < 1.000 lei: 743 

• Pensionari cu venituri între 1.001 - 1.450 lei: 658 

• Total valoare tichete: 199.280 lei         
                  

• Tichete sociale Paşte 2022: 2177 beneficiari 

• Beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei: 198 

• Beneficiari de ajutor social: 43 

• Persoane peste 60 ani fără venituri: 132 

• Persoane cu handicap grav sau accentuat: 466 

• Pensionari cu venituri < 1.000 lei: 721 

• Pensionari cu venituri între 1.001 - 1.450 lei: 617 

• Total valoare tichete:  118.280 lei 
 

• Pachete distribuite în cadrul POAD, tranşa IV: TOTAL: 343 

• Beneficiari de alocatie pentru susţinerea familiei: 194 

• Beneficiari de ajutor social: 42 

• Copii handicap grav cu asistent personal: 93 

• Lista suplimentară: 14 (cazuri sociale confirmate prin acnheta sociala) 

• Pachete distribuite în cadrul POAD, tranşa V (decembrie 2022): TOTAL: 343 

• Beneficiari de alocatie pentru susţinerea familiei: 197 

• Beneficiari de ajutor social: 56 

• Copii handicap grav cu asistent personal: 90 (urmând a fi distribuite în luna ianuarie 
2023).  

 

• În anul 2022 au fost acordate 13 ajutoare de urgenţă pentru acoperirea cheltuielilor 
de înmormântare, aprobate prin dispoziţie a primarului şi 2 ajutoare de urgenţă 
pentru probleme medicale deosebite, aprobate prin hotărâre a consiliului local. 
 

Protecția Copilului: 
 
Compartiment Protectia Copilului – nr. anchete sociale/vizite la domiciliu in 2022 
- 98 anchete sociale efectuate la solicitarea DGASPC Constanta, Politie, Spital, alte pers., 
- 87 vizite in teren pentru monitorizarea copiilor aflati in situatie de risc/ dificultate, 
- 58 vizite de monitorizare a situatiei mamelor minore, 
- 12 vizite de verificare a situatiei copiilor refugiati din Ucraina (neînsoțiți de 

părinte/reprezentant legal), la solicitarea DGASPC Constanta, 
- 33 vizite de monitorizare in situația copiilor cu măsura de protectie stabilita-tutelă, 

respectiv cu  reintegrare copil în familia naturală, 
- 32 deplasări la domiciliul copiilor aflați în situație de risc abandon școlar, la solicitarea 

școlii 



- 90 de vizite în teren privind monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinatate. 

 
 
Autoritate Tutelară 
 
Numărul de anchete sociale efectuate în 2022-  

• 173 vizite la domiciliu pentru efectuarea anchetelor sociale solicitate de Judecatorie 
sau Notariate în dosarele având ca obiect: divorț cu minori, ordonanțe președințiale/ 
modificări măsuri minori (program vizită, stabilire domiciliu, exercitare autoritate 
părintească, pensie de întreținere), punere sub interdicție-tutelă, 

• 14 anchete sociale în vederea instrumentării dosarelor privind numirea unui curator 
pentru minori/ persoană adultă bolnavă, asistare persoană vârstnică la Notariat la 
încheierea unor acte juridice.  

 
 
CENTRU DE ZI PENTRU COPII (CZC) 
 

• 33 copii sunt beneficiari ai serviciilor Centrului de Zi pentru Copii la data de 
31.12.2022 

• 43 copii sunt beneficiari unici pe parcursul anului 2022 

• 18 copii au fost admiși la Centrul de Zi pentru Copii  pe anul 2022 

• Pentru 15 copii a încetat acordarea de servicii  pe anul 2022 

• 206  pachete au fost distribuite cu diferite ocazii beneficiarilor  

• 22 de anchete sociale au fost efectuate pentru înscriere/ reînscrierea  copiilor, după 
caz, beneficiari in cadrul Centrului. 

• Au fost efectuate 35 rapoarte de vizita/intrevedere/convorbire telefonice / fise de 

informare si consiliere 

• Trimestrial are loc monitorizarea evoluției copilului care implica întocmirea de: Fise 

de monitorizare, Rapoarte  trimestriale de evaluare, Fise de evaluare/reevaluare, 

Program personalizat de intervenție, Fise de servicii, Program educațional 

personalizat, Fisa de evaluare psihologica,  Plan de consiliere 

 

ACȚIUNI CULTURAL-SOCIO-EDUCATIVE 

    
     Data  

 
             Denumire  
 

                       
                            Descriere  

     
      15  
februarie 

 
 Ziua Națională a Lecturii 
 

Coșulețul cu Povești – activitati atractive 
organizate pentru copiii inscrisi la centru pentru 
a încuraja lectura. 
 

21 martie  Ziua Internațională a Poeziei 
 
 

Copiii, împreună cu personalul de specialitate, 
au compus o poezie specifică Centrului de Zi cu 
ajutorul unor cuvinte date. Activitatea 



 
 
 
Ziua Mondială a Marionetiștilor 
și a Păpușarilor 

marchează  Ziua Internațională a Poeziei, fiind 
un bun prilej de promovare a citirii și scrierii în 
rândul beneficiarilor.  
Copiii au confectionat păpuși din linguri de 
lemn. 

21 martie  Ziua Mondială a Sindromului 
Down 

Copiii au confecționat păpuși și șosete 
desperecheate în semn de susținere a 
persoanelor cu sindrom Down. Copiilor le-a fost 
oferite informații despre boală și încurajarea 
acceptării și susținerii copiilor cu diagnosticați. 

 
 
       28 
     martie 

  
     Ziua Mondială a Teatrului 

 Copiii și Seniorii de la Centru de Zi, activitate 
intergenrationale , au fost actori pentru o zi. Cu 
ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, acestia au 
participat la jocuri de improvizație,  fiind invitată 
actrița Georgiana Mazilescu. 

       
     20 
  aprilie   

 
Ești un copil minunat, bun și 
frumos ! 
 

Sărbătorile Pascale au fost așteptate cu 
nerăbdare de către beneficiarii Centrului de Zi 
pentru Copii.  În Săptămâna Mare aceștia au 
avut parte de activități specifice: de la 
confecționat obiecte decorative, la încondeiat 
ouă ( fiind organizată și o tombolă cu premii ). 

        29 
    aprilie 

Ziua Internațională a Dansului Cu această ocazie, copii de la Centru de Zi au 
avut parte de o activitate recreativă și atractivă, 
în cadrul căreia au fost îndrumați în arta pașilor 
de dans. Copii au învâțat că dansul presupune 
disciplină, muncă, instrucție, comunicare și  
multă dăruire. Invitat coregraf profesionist din 
partea Școlii de Dans Prestigeos Constanța. 

9 – 13 mai  Săptamâna Națională a 
Voluntariatului 

Sub egida ”E timpul să fim altfel” personalul DAS 
și tineri voluntari  în parteneriat cu unitățile de 
învățământ au derulat acțiuni interactive , 
încheiandu-se cu ”Marșul Voluntarilor” în 
centurl orașului.  

   
     
1 iunie  

 
 
 Ziua Internaționala a Copilului 
 

 Sub egida ”Dragă copile, râzi din toată inima, 
bucură-te de fiecare moment” personalul centru 
a oferit copiilor o petrecere surpriză.  

28 iulie Ziua Internațională a Prieteniei Activitate intergenerationala  - Povestea 
prieteniei 

18 august ”Locuim în povestea imaginației” Intr-un decor special amenajat, copiii si-au 
compus propria poveste, pe care ulterior, 
fiecare dintre ei, au prezentat-o în cadrul 
grupului. Prin astfel de metode se formeaza 
abilități necesare atat in viata de zi cu zi, cat și în 
mediul scolar. 

6 septembrie ”A început școala” Inceperea anului scolar a readus in plim plan si 
organizarea acitivtăților centrului de zi in funcție 



 

ACȚIUNI SOCIALE 

 
1 august -  
26 iulie 

 
Seri  interculturale 
 

Parteneriat cu Creative Plus și Liceul Lazăr 
Edeleanu  cu invitati si voluntari ai partenrilor dar 
si din cadrul centrului, fiind organizate acțiuni 
interactive de cunoastere a Turciei, Franta, 
Romania, Germania 

22 septembrie  Ziua Meseriilor  ”Meseriile profesioniștilor de maine – Pași spre 
viitor” , acitivtate în partenriat cu voluntarii din 
cadurl proiectului ”Community Challenge ” 

       5 
octombrie 
 

 
Ziua Educației  

Activitate intergenerațională – ”Cei șapte ani de 
acasă” – joc al bunelor maniere intre cele două 
generații, un schimb de învățături menite să le 
imbogatească și să consolideze cunoștințele. 

 

de programul scolii. 

20 octombrie  Ziua Internațională a Bucatarului 
și Cofetarului 

”Bucurie in farfurie” – o zi delicioasa în care 
copiii s-au declarat fericiti și încântați că au luat 
parte la această activitate – au preparat clătite,  
pe care le-au și mâncat.  

28 octombrie  Halloween la Centru de Zi pentru 
Copii 

O zi a distracției ce le-a adus zambete pe 
chipurile copiilor – organizare petrecere cu 
costume tematice,  și le-au fost oferite fotografii 
in care copiii erau personajele  principale. 

14 noiembrie Ziua Dobrogei ”Dobrogea in straie de sarbatoare” – au fost 
pregătite activități și bucate alese care să 
demonstreze diversitatea etnică și culturală a 
tărâmului nostru.  

1 decembrie  Ziua Naționala a României Sub egida ”Ce-și doresc eu ție dulce Românie”, 
activitate intergenrațională, beneficiarii 
centrului au marcat ziua prin cântece, picturi 
specifice. 
S-a transmis prin retelele de socialilzare un 
mesaj video montat de copii. 

6 decembrie  Ziua lui Mos Nicolae Sub egida ”Dorinte dintr-o gheata” , Moș 
Nicolae i-a vizitat, pe toti copiii și le-a lasăt în 
cizmulete cadouri și dulciuri. 

14 decembrie  Activitate intergenerationala  Impodobirea bradului este unul dintre cele mai 
speciale momente ale anului, asadar, copiii si 
varstnicii  cu ornamente create de ei au dat 
viața acestei acțiuni.  

      22 
decembrie 

 Marcarea perioadei   
 Sărbătorilor de Iarnă.                         

Sub egida ”Bucuria Craciunului ” copiii s-au 
bucurat de surprize si daruri alaturi de ei fiind 
oameni cu suflet mare care le-au oferit cadouri.  



CAMPANII DE SENSIBILIZARE A COMUNITĂȚII 

 
      15 
  martie 

 
Ziua Mondială a Asistenței 
Sociale 
 
 

 Proiect derulat de către DAS si serviciile 
sociale din subordine în parteneriat cu 
unitățile de învățământ si voluntari sub 
egida ”Recunostință și Ajutor reciproc” 

03 noiembrie – 
16 noiembrie  

 
 Campanie “Stop bulling- Aleg 
să mă implic” 
 
 

Activitati desfașurate pentru a-I invăța pe 
copii cum să înțeleaga ce este bulling-ul, cum 
să-l recunoască, să–I facă față și cum să se 
implice pentru a sprijini victimele acestui 
fenomen.S-au desfașurat jocuri și exercitii 
pentru echilibrare emoțională si creșterea 
încrederii în sine. A fost elaborat un kit de 
ajutor pentru situatii de bulling care a fost 
distribuit copiilor. 
 

 

ACȚIUNI MEDICALE 

07 aprilie   Ziua Mondială 
a Sanatatii  
 

Copiii au fost învatati cum pot oferi ajutor în 
situatii de stop cardio-respirator, de 
sufocare cu alimente, sub egida ”Micii 
salvatori” 
 

27 iunie  Preventia salvează vieții. Testare gratuita pentru infectiile cu hepatită 
tip B sau si HIV in parteneriat cu Fundatia 
Baylor Marea Neagra 

13 
 noiembrie 

  Donare de sânge Parteneriat cu Centrul de Trasnfuzii 
Constanta privind cresterea nr de donatori  
La data organizarii campaniei au participat  
70 de persoane. 

 

 
 
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ (CZPV) 
 

• 23 seniori sunt beneficiari ai serviciilor Centrului de Zi pentru Persoane În Vârstă la 
data de 31.12.2022 

• 25 seniori au fost beneficiari unici pe parcursul anului 2022   

• 2 seniori nu au mai beneficiat  de serviciile centrului 

• Au fost distribuite 69 de pachete cu diferite ocazii 

• Trimestrial are loc monitorizarea situației vârstnicului care a implicat întocmirea a  

996 fișe de evaluare/reevaluare, 996 planuri de intervenție și 996 fișe de 

monitorizare 



ACTIVITĂȚI  SOCIO-OCUPAȚIONALE ȘI CULTURALE 

Dată Denumire Descriere 

 
Ianuarie-decembrie 2022 
 

Activități de socializare și 
terapie ocupațională  

Ludoterapie, expresie corporală, 
grafoterapie, expresie verbală, 
ergoterapie, meloterapie, art-terapie, 
expresie grafică, socializare cu teme 
presabilite, șezătoare muzicală, educație 
artistică, completare rebus, discuții libere 

Ianuarie-decembrie 2022 
 
 

Sărbătorirea zilelor de 
naștere ale sărbătoriților 
lunii  

Toți seniorii/beneficiarii centrului au fost 
serbați prin pregătirea unui tort aniversar 
și a unei atmosfere de sărbătoare (suport 
asigurat prin bunăvoința unui sponsor) 

14 ianuarie 2022 ”Ziua culturii românești” Serbarea luceafărului poeziei naționale – 
Mihai Eminescu 

21 ianuarie 2022  
 

Ziua Unirea Principatelor 
Române 

Intonare cântece, dansuri populare 
românești din Muntenia și Moldova, joc de 
rol, scenetă 

18 februarie 2022 Marcarea aniversara a 
sculptorului Constantin 
Brancusi  

Vizionare film documentar „Constantin 
Brâncuși – coloana sau lecția despre infinit 

24 februarie 2022 
 

Ziua de Dragobete – 
sărbătorirea dragostei la 
români 

Vizionarea filmului documentar realizat de 
istoricul Daniel Roxin, pictură pe elemente 
din bambus 

01 martie 2022 Organizare și la expoziția 
„Poiana narciselor” 

Acțiune desfășurată în cadrul Casei de 
cultură „Pontus Euxinus” 

21 martie 2022 Ziua internațională a 
poeziei  

Participarea varsnticilor beneficiari la 
evenimentul de lansare de carte la Casa de 
cultură „Pontus Euxinus” p 

28 martie 2022 Ziua Mondială a Teatrului Activitate interactivă și intergenerațională 
vârstnici/copii (CZPV/CZC) 

09 mai 2022 Ziua Europei Dezbateri și impresii despre bătrânul 
continent  

18 mai 2022 
 

Ziua Internațională a 
Muzeelor 

Importanța și rolul acestor așezăminte în 
conservarea pieselor și obiectelor de artă 
și cultură 

07  iunie 2022 Ziua Mediului și a 
Oceanului Planetar 

Discuții interactive pe marginea acestui 
subiect 

23 iunie  2022 Serată dansantă ”Trecat-
au anii” 
 

Dans, voie bună și socializare 

24 iunie 2022 Ziua Universală a Iei 
Românești 

Terapie prin muzică, petrecută în poiana cu 
lavandă din Năvodari-Lumina 

20 iulie 2022 Mozaic cultural Vizionare spectacol de dans și muzică 



populară desfășurat în cadrul Centrului 
multifuncțional Jean Constantin 

Iulie – dececembrie 2022 Workshop Lutul – element de meșteșug, artă și 
știință, terapie 

28 iulie 2022 Cum mă simt în Cercul 
Prieteniei (Ziua 
Internațională a 
Prieteniei) 

Activitate intergenerațională 

29 iulie 2022 
 

Ziua Imnului Național Zi solemnă de comemorare a celor cinci 
imnuri de stat pe care românii le-au 
intonat de-a lungul istoriei 

29 septembrie2022 /  
01 octombrie 2022 

Ziua Internationala a  
Vârstnicului -  

Serată dansantă ”Trecut-au anii” cu 
tematica”20+20+20+”  cu dans, voie bună 
și socializare și audiții muzicale asigurate 
live de un artist  

05 octombrie 2022 Ziua Educației 
 

Discuții despre formele de educație 

06 decembrie 2022 
 

Dorință într-o gheată -
Sfântul Nicolae 

Discuții despre semnificația religioasă a 
zilei și acordarea de cadouri beneficiarilor, 
(asigurate de un sponsor) 

15 decembrie 2022 Serată dansantă   ”Trecat-
au anii” 

Serata cu tematica de iarna ”HO, Ho, HO ”  
cu dans, voie bună și socializare și audiții 
muzicale asigurate live de un artist și alte 
surprize. 

22 decembrie 2022 Crăciunul – semnificație 
religioasă, colinde și 
cadouri din suflet 

Un grup de colindători i-a vizitat pe 
vârstnici care au cântat colinde la rândul 
lor, iar ziua s-a încheiat cu oferirea de 
daruri asigurate de un sponsor. 

 
 
 
ACȚIUNI MEDICALE 

 

Ianuarie – decembrie 2022 
 

Monitorizare parametrii 
fiziologici: TA, greutate 

Aceste servicii de asistență medicală 
primară se acordă trimestrial fiecărui 
beneficiar și la nevoie/cerere 

07 aprilie 2022   Ziua Mondială 
a Sanatatii  
 

Informare medicala adaptata varstei a III 
a  

27 iunie  Preventia salvează vieții Testare gratuită pentru infecțiile cu 
hepatită tip B sau si HIV in parteneriat 
cu Fundatia Baylor Marea Neagra 

13 
 noiembrie 

  Donare de sânge Parteneriat cu Centrul de Trasnfuzii 
Constanta privind cresterea nr de 
donatori  Aprox. 70 de persoane înscrise 

 



ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI CONSILIERE SOCIALĂ/FACILITARE ACCES LA ALTE SERVICII ȘI 

PRESTAȚII SOCIALE 

20 ianuarie 2022 Campania IEC – DSP Cța 
 

Informații legate de sănătatea mintală 

27 ianuarie .2022 Informare asupra măsurilor de 
protecție contra virusului 
COVID-19 
 

Prezentare măsuri 

21 februarie .2022 Informare din partea DSP 
Cța/testare gratuită Babeș 
Papanicolau 

Oferire detalii și facilitare acces 

martie Informații legate de Unitatea 
de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice 

Informații legate de procedura de accesare, 
condițiile de eligibilitate și facilitare acces 

17 martie .2022 Informații privind 
recensământul și facilitare 
acces 

Descriere procedură 

mai Informare cu privire la serviciul 
social asigurat de cantina de 
ajutor social 

Informații legate de procedura de accesare, 
condițiile de eligibilitate și facilitare acces 

01 august 2022 Informare cu privire la 
programul „Restart la viață” și 
facilitare acces 

Prezentare concept proiect 

La cerere Facilitare acces la salonul de 
înfrumusețare ”Antonia” 
/sponsor 

Sesiuni de tuns 

 
Martie/noiembrie 

Informare cu privire la 
beneficiile reprezentate de 
tichetele sociale 

Facilitare acces 

 

UNITATEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU (UID) 

• 9 seniori sunt beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Unității de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice  

• 15 seniori au fost beneficiari unici pe parcursul anului 2022 

• 14 vârstnici care au fost admiși la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu  în anul 2022 

• 6 seniori au fost beneficiari pentru care a încetat de acordarea de servicii sociale în 
cadrul Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu  pe anul 2022 

• 15 deplasări pe teren pentru efectuare de anchete sociale 

• 15 planuri în care au fost cuprinse serviciile de îngrijire acordate 

• 630 fise de monitorizare in care sunt incluse planurile de activități/tip de ajutor 

• Au fost distribuite 27 de pachete cu diferite ocazii 
 
ACȚIUNI DIVERSE: marcare zile naștere, vizite la domiciliu, monitorizare parametrii 

fiziologici, asigurare transport și însoțitor pentru deplasare la unități spitalicești, sprijin, 



îndrumare și facilitare rezolvare/accesare situații/beneficii în folosul direct al beneficiarilor și 

al aparținătorilor, după caz 

Dată Denumire Descriere 

 ianuarie – decembrie 2022 Întâlniri  beneficiar / 
îngrijitor la 
domiciliu/asistent 
social la domiciliul 
vârstnicului 

Cel puțin o dată pe lună s-au efectuat vizite la 
domiciliu pentru socializare și în vederea 
efectării unei reevaluări a situației/nevoilor 
beneficiarilor dar și pentru efectuarea de 
informări pe diferite teme (drepturi, procedură 
de prelungire contract, regulament de 
organizare și funcționare a Unității) 

ianuarie – decembrie 2022 
 

Program de integrare 
și participare socială 

Asigurare transport și însoțitor pentru 
deplasare la unități spitalicești 

ianuarie – decembrie 2022 
 

Marcare zile naștere 
 
 

Aceste zile s-au desfășurat într-un mod aparte: 
s-a pus accentul pe comunicare/apropiere, un 
gest de suflet (o poză cu mesaj, prăjituri) 

06 decembrie 2022 Ziua Sfântului 
Nicolae 

Au fost oferite cadouri, iar vizita a fost 
efectuată în echipă mixtă: asistent 
social/asistent medical. S-a realizat 
monitorizarea funcțiilor vitale) măsurarea și 
tensiunii arteriale și testarea glicemiei)   

22 decembrie 2022 ”De Crăciun nimeni 
nu e singur” 

Au fost oferite cadouri sub formar de pachete 
alimentare, dar și pachete cu produse 
farmaceutice asigurate de un sponsor . 

 
ACTIVITATE SPECIFICĂ PENTRU APLICAREA UNOR MĂSURI DE SPRIJIN ȘI ASISTENȚĂ 
UMANITARĂ 
 

• În perioada aprilie - decembrie 2022 au fost depuse 6004 cereri cu valoare totală de 
38 milioane lei 

• Mecanismul de decontare cuprinde urmatoarele etape, cu mențiunea ca prevederile 
legislative obliga UAT sa primeasca cererile in primele 3 zile lucrătoare ale lunii 
curente pentru luna anteriorară și trasmiterea centralizatorului în următoarele 3 zile  

• Informare persoane interesate cu respectare prevederi legale 

• Primire cereri de decont si documentele justificative 

• Verificarea eligibilitatii acestora și înregistrarea acestora 

• Refuz la plata si informare pentru cererile neeligibile 

• Calcul sume cuvenite pe fiecare cerere 

• Intocmire centralizator si transmitere acestuia catre Inspectoratul Teritorial pentru 

Situatii de Urgență Dobrogea 

• Îndosarierea cererilor și transmiterea lor către Direcția Economică în vederea 

efectuării plăților; 

• Primirea și soluționarea petițiilor legate de modalitatea de aplicare a normelor 

privind decontarea cheltuielilor; 



• Colectarea, centralizarea și transmiterea datelor privind situația minorilor din 

Ucraina aflați pe teritoriul Orașului Năvodari 

• Verificări în teren (vizite) pentru certificarea realității datelor consemnate în cererile 

de decont; 

• Sesizarea organelor de control cu privire la neregulile constatate cu privire la 
realitatea datelor consemnate în cereri 

 
Vă mulțumesc pentru timpul acordat parcurgerii Raportului de actvitate!  
Vă asigur de toate disponibilitata și susținerea mea și vă doresc tuturor ce îmi doresc și 
mie: un an plin de proiecte duse la bun sfârșit! 
 
 
 

 


