RAPORT FONDURI EUROPENE
Raport întocmit conform prevederilor art. 63, alin. 3, din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare
Una dintre preocupările permanente ale Unității Administrativ Teritoriale Orașul
Năvodari a constituit-o depunerea de proiecte care să fie finanțate din fonduri
structurale, accesarea de fonduri europene reprezentând una dintre cele mai importante
preocupări ale administrației
locale.
Astfel,
Unitatea
Administrativ Teritorială a
depus un număr de 11
proiecte, astfel:
1. In cadrul Programului
Operațional Regional
2007 – 2013 au fost
depuse sau urmează a fi
depuse un număr de 9
proiecte, dintre care in
implementare se află 3
proiecte, dispuse în cadrul axelor prioritare ale Programului, astfel:
1.1. AXA PRIORITARĂ 1 – SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE A
ORAŞELOR
- POLI URBANI DE CREŞTERE,
DOMENIUL DE
INTERVENŢIE, 1.1 PLANURI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ,
SUB-DOMENIUL POLI DE CREŞTERE;
1.1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI
PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ŞI
MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NĂVODARI
DESCRIERE: Proiectul presupune modernizare și lărgirea drumului de legătură între
Orașul Năvodari și municipiul Constanța – stațiunea Mamaia, drumul urmând să aibă
două benzi de circulație pe fiecare sens de mers în parte, drumul urmând să ajungă chiar
și la o lățime de 24 de m, inclusiv piste de bicicliști și trotuare. Largirea propusa de
proiect se întinde de la iesirea din statiunea Mamaia (bariere) pâna la Tabara Delfinul.
Realizarea investitiei este determinata de faptul că în perioada estivala segmentul de
drum situat între statiunea Mamaia si Navodari este extrem de aglomerat, fiind necesara
largirea drumului de la doua benzi la patru benzi, cu doua benzi pe fiecare sens pe o
lungime de 6 269,76 ml. Profilul popus de proiect presupune o latime a drumului de 16
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– 24 m. De la km 0 + 000 m pâna la km 0 + 860 m partea carosabila va avea latimea de
12,00 m, cu spatiu verde pe ambele parti de 1,00 m si un trotuar de 2,00 m pe partea
dreapta. De la km 0 + 860 m pâna la km 6 + 269,76 m partea carosabila va avea latimea
de 14,00 m, piste de biciclisti de 2 m si trotuare de 1,5 m. Investitia va cuprinde si
lucrari de arta – construirea unei pasarele pietonale, dar si executia unui sistem
separativ de canalizare a apelor puviale aferent drumului de legatura.

Deoarece pe anumite portiuni din
proiect exista retele care nu permit
executarea lucrarilor de structura
aferente drumului nou proiectat, acestea
vor trebui deviate.
Conductele care vor suferi
devieri si refaceri sunt:
 Conducta de aductiune
din tuburi PREMO DN
600;
 Conducta de refulare din tuburi PREMO DN 800 si OL 500;
Pe anumite portiuni din proiect exista retele de medie tensiune (20 Kv) care nu
permit executarea lucrarilor de structura aferente drumului nou proiectat, ele urmand a
fi deviate, același lucru urmând a
se intâmpla inclusiv pentru retelele
subterane si aeriene de medie
tensiune (20 Kv) si joasa tensiune.
VALOARE
ESTIMATĂ
A
PROIECTULUI: 57.749.380 LEI
INCLUSIV TVA.
BENEFICIAR:
UNITATEA
ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ
ORAȘUL
NĂVODARI – LIDER DE
PROIECT,
UNITATEA
ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ MUNICIPIUL
CONSTANȚA – PARTENER.
DATA DEPUNERE: 09.06.2011
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COD SMIS: 37600
PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2014
CONTRIBUTIE UAT ORAȘUL NĂVODARI: 2 %.
STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: A AVUT LOC
DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII, FIIND
DESCHISE OFERTELE ȘI ANALIZATE OFERTELE, URMÂND SĂ SE SOLICITE
CLARIFICĂRI OFERTANȚILOR. IN CADRUL PROCEDURII AU FOST
FORMULATE DOUĂ CONTESTAȚII.
CERERI DE RAMBURSARE: A DEPUSĂ NOTIFICARE PRIVIND DEPUNEREA
CRERERII DE PREFINANȚARE IN VALOARE DE 2 339 837,02 LEI ȘI CEREREA
DE RAMBURSARE NR. 1 IN VALOARE DE 787.043,69 LEI.

1.1.2. CANTINĂ SOCIALĂ ŞI CENTRU DE ZI ÎN LOCALITATEA NĂVODARI-

REABILITARE ŞI MODERNIZARE;
B
DESCRIERE: Executia investitiei are în vedere reabilitarea si modernizarea Cantinei
sociale aflate in proximitatea Grupului Scolar Lazar Edeleanu Navodari. Realizarea
proiectului presupune realizarea de
lucrari de consolidare pentru corpul B
si corpul de legatura, precum si
lucrari de recompartimentare si
modernizare a spatiilor destinate
serviciilor sociale ale caror beneficiari
directi vor fi persoanele defavorizate
din orasul Navodari. Sunt cuprinse
deopotriva lucrari de suprastructura,
de consolidare a structurii de
rezistenta,
de
refacere
a
termosistemului, de reparatie si
înlocuire a instalatiilor sanitare si a
instalatiilor electrice precum si alte lucrari prevăzute de proiectul tehnic.
Obiectivul general al proiectului al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea
calităţii infrastructurii serviciilor sociale din oraşul Năvodari şi ridicarea acestor servicii
la standarde
europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la aceste servicii, contribuind
astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite de cantina socială şi
centrul de zi.
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Beneficiari direcți ai proiectul vor fi 200 de persoane provenite din familii
nevoiașe care pot primi cel puțin o masă caldă pe zi, cel puțin 25 de copii cărora li se
vor acorda servicii socio-educative, 60 de persoane care pot beneficia zilnic de servicii
sociale.

În ceea ce privește funcțiunile, în cadrul Cantinei sociale vor funcționa:
- Centru de zi pentru persoane în vârstă;
- 2 Centre de zi pentru copii;
- Cabinet psihologic;
- Cabinet stomatologic;
- Cabinet medicină generală;
- Sala tratamente medicale;
- Cantina socială.

VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 4.765.000 lei LEI INCLUSIV TVA.
CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 2 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL
NĂVODARI.
DATA DEPUNERE: 30.05.2011
COD SMIS: 37 599
PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013.
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STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: PROIECTUL SE AFLĂ ÎN
IMPLEMENTARE, INVESTIȚIA ȘI LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE AFLÂNDUSE ÎN DESFĂȘURARE, OBIECTIVUL URMÂND SĂ FIE FINALIZAT LA FINELE
LUNII MAI 2013.
CERERI DE RAMBURSARE: A DEPUSĂ CRERERE DE PREFINANȚARE IN
VALOARE DE 192557,19 LEI ȘI CEREREA DE RAMBURSARE NR. 1 IN
VALOARE DE 125 000 LEI.

1.1.3. PARC DE RECREERE IN ORASUL NAVODARI;
DESCRIERE:
Realizarea unui
parc de recreere in localitatea
Navodari, presupune reabilitatea a
doua parcuri existente si realizarea
a doua parcuri noi care se vor
dezvolta la sudul celor doua
existente, la Vest de Bulevardul
Navodari
(fost
DJ226).
In
concluzie pentru o mai clara
intelegere a suprafetelor pe care se
va desfasura investita, viitorul parc de recreere s-a impartit in 4 zone distincte, dupa
cum urmeaza:
-zona A – cuprinsa intre intersectia strazii Marii cu Bulevardul Navodari, pana la
intersectia strazii Randunelelor cu Bulevardul Navodari. In aceasta zona exista in
prezent un parc, parc care se va utila cu noi spatii de joaca, spatii de fitness urban, 9
foisoare de lemn, banci, cosuri de gunoi, alei pietonale, piste pentru biciclisti, 2 parcari
precum si cu noi spatii verzi gazonate, plantari de arbori si arbusti, etc. Suprafata totala
a zonei amenajate, respectiv zona A este de 16490mp.
Pe suprafetele amenajate cu nisip, precum si pe cele sintetice se vor monta
ansambluri de joaca pentru copii, constituite din leagane, tobogane, labirinturi, etc.
Pe suprafata de spatiu verde se vor monta trambuline pentru sarituri, aceste
trambuline vor avea plasa de protectie.
In spatiul verde din aproprierea Bulevardului Navodari, acolo unde exista deja
vegetatie matura constituita din arbori si arbusti se vor monta 4 foisoare din lemn.
Cele doua parcari propuse sunt destinate numai vizitatorilor parcului. Acestea se
vor amenaja pe aceeasi suprafata pe care exista si acum.
Parcarile propuse au o capacitate totala de 20 de autoturisme, cate 10 locuri
pentru fiecare parcare, iar accesul cu autoturismul pe fiecare dintre parcari se realizeaza
pe doua alei diferite. Astfel aleea principala a parcului va fi destinata numai pietonilor,
accesul autoturismelor fiind interzis. Cele doua parcari propuse sunt despartite de spatii
verzi si alei pietonale.
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-zona B – aceasta zona se afla la sud de parcul mai sus desris si incepe la sud de
intersectia strazii Randunelelor cu Bulevardul Navodari. Si in aceasta zona exista un
parc, se numeste parcul Ion Dobre. Si acest parc se va utila cu un nou loc de joaca
pentru copii modern si care sa se alinieze la cerintele europene. De asemenea se vor
reface aleile pietonale existente, se vor inlocui bordurile deteriorate, se vor realiza
gazonari si plantari de arbori si arbusti si se va utila cu mobilier urban nou. Suprafata
totala a zonei amenajate
va fi de 9.567mp.
-zona C – aceasta zona
se afla la Sud de zona B
(parcul Ion Dobre),
fiind
despartita
de
aceasta zona de o
suprafata amenajata de
curand intre zona B si
Zona C, o suprafata de
aproximativ 1590mp,
unde s-a amplasat o
statuie a lui Mihai
Viteazul. In zona C in
prezent nu exista nici o
amenajare, fiind teren
liber
de
orice
constructie,
drept
urmare
prezenta
investitie isi propune in
aceasta zona realizarea
unui parc modern utilat cu toate cerintele necesare unui spatiu de agrement cum ar fi:
-realizare de alei pietonale.
-realizare piste de biciclisti.
-realizarea unei fantani arteziene.
-realizarea unui spatiu de joaca pentru copii, modern, a carui suprafata va fi sintetica din
poliuretan. Aceasta suprafata va avea sistem de iluminat prin pardoseala, locurile de
joaca se vor constitui din ansambluri de joaca cu tobogane, leagane, minitiroliene,
precum si cu saltele pentru sarituri, dotate cu plasa de protectie.
-realizarea unui teren de sport pe suprafata sintetica. Pa acest teren se pot practica
diferite sporturi cum ar fi basket, handbal sau minifotbal. Aceasta suprafata este
preferata celei din beton prezentand numeroase avantaje cum ar fi aderenta mai mare la
schimbarile bruste de directie ale jucatorilor, dar si suprafata mai putin dura care da un
confort mai mare jucatorilor in timpul practicarii sporturilor.
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-realizarea unei zone de odihna cu gradene si vegetatie cataratoare. Aceste gradene se
vor realiza din lemn protejat impotriva intemperiilor si ignifugat. In imediata vecinatate
a gradenelor se va planta vegetatie cataratoare care sa tina umbra.
-realizare retea de iluminat public a intregului parc, separat de iluminatul prin
pardoseala a terenului de joaca;
-dotare cu mobilier urban constituit din banci, mese, cosuri de gunoi etc.
-realizarea unui foisor de lemn. Aceasta se va monta exact ca in situatia descrisa
mai sus in zona A.
Toate cele trei zone descrise mai sus vor avea un sistem de irigatie, sistem
absolut necesar irigarii
spatiilor verzi nou create,
precum si a spatiilor verzi
existente. In prezent
irigarea spatiilor verzi in
parcurile existente se
realizeaza periodic cu
cisterne.
Noul sistem de
irigatie va fi compus
dintr-o retea de irigatie
constituita din conducta
de polietilena de inalta
densitate
(PEID)
cu
diametrul exterior DE
90mm. Lungimea totala a
retelei
de
irigatie,
masurata pentru toate cele
trei zone descrise mai sus,
va fi de
1100ml.
-zona D - aceasta zona se
afla la Sud de zona C ,
fiind despartita de aceasta
zona de o suprafata de
aproximativ 2500mp, pe
aceasta suprafata aflanduse stalpi de inalta tensiune
si conducte supraterane de mari dimensiuni.
In aceasta zona in prezent exista doua fantani arteziene, iar restul spatiului este
spatiu verde care are un aspect neingrijit, nefiind amenajat. Suprafata totala ocupata de
aceasta zona este de 19.394mp.
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Lucrarile care se propun in aceasta zona sunt realizarea de alei pietonale si piste
de biciclisti. Suprafata totala a parcului de recreere, insemnand suma suprafetelor celor
patru zone descrise mai sus, va fi de 48.575mp.
VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 2.646.713,10 LEI INCLUSIV TVA.
CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 2 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL
NĂVODARI.
DATA DEPUNERE: 16.11.2011
COD SMIS: 39 517
PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2014
STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: A FOST EFECTUATĂ VIZITA
DE PRECONTRACTARE, URMEAZĂ SĂ FIE SEMNAT CONTRACTUL DE
FINANȚARE

1.1.4. IMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI

ÎNTRE E 60 ŞI PLATFORMA
INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN MODERNIZAREA CĂII RUTIERE;

DESCRIERE: Investiția presupune modernizarea drumului dintre Năvodari și drumul
european E 60 – localitatea Ovidiu. Șoseaua care urmeaza să fie largita si modernizata
leaga localitatea Ovidiu ca nod de descarcare al autostrazii A2 in nordul judetului
Constanta prin zona de racord din
drumul european E60 de localitatea
Navodari trecand prin comuna
Lumina si prin DJ 226C de
platforma Midia-Navodari.
In ultimii ani drumul este din
ce in ce mai utilizat datorita
dezvoltarii zonei de turism limitrofe
statiunii Mamaia ceea ce a dus la
solicitarea excesiva a drumului de
catre riverani, locuitorii zonei
Metropolitane, ai Orasului Ovidiu, ai
Comunei Lumina si ai Orasului Navodari.Traficul a crescut foarte mult in ultimii 10
ani. Capacitatea drumurilor existente de a prelua aceasta crestere este limitata. In
perioada estivala segmentul de drum este extrem de aglomerat, fiind necesara largirea
drumului de la doua benzi la patru benzi, cu doua benzi pe fiecare sens.
În vederea solutionarii tuturor problemelor legate de trafic si tinand cont de
tendintele de dezvoltare a zonelor cu functiune de locuire de vacanta de-a lungul acestui
drum dar si de dezvoltarea arealelor industriale caracteristice zonei este necesara
extinderea drumului de la un profil existent de 7 m cu cate o banda pe sensul de mers la

8

care se adauga acostamente de latime variabila, la un profil transversal de 17-21 m, care
va cuprinde doua benzi de circulatie pe sens, pista de biciclisti si un trotuar in scopul
fluidizarii traficului si a maririi capacitatii drumului in vederea preluarii intregului
trafic, care este foarte ridicat.
VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 50.069.246,96 LEI INCLUSIV TVA.
CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: UAT ORAȘUL NĂVODARI 1,23 % DIN
CHELTUIELILE ELIGIBILE, UAT
JUDEȚUL CONSTANȚA 0,62% DIN
CHELTUIELILE ELIGIBILE, UAT ORAȘUL OVIDIU 0,16 % DIN CHELTUIELILE
ELIGIBILE
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL
NĂVODARI.
DATA DEPUNERE: 04.01.2012
COD SMIS: 40 523
PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2015
STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: URMEAZĂ SĂ SE
EFECTUEZE VIZITA DE PRECONTRACTARE IN LUNA IUNIE DUPĂ
APROBAREA PREALABILĂ PRIN HOTARARE A CONSILIULUI JUDETEAN
CONSTANTA ȘI PRIN HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI
OVIDIU A INDICATORILOR MODIFICAȚI IN URMA PROCEDURI DE
EVALUARE.

1.2.

1.2.1

AXA PRIORITARĂ 4- SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI DE
AFACERI REGIONAL ŞI LOCAL, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 4.1DEZVOLTAREA DURABILĂ A STRUCTURILOR DE SPRIJINIRE A
AFACERILOR DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ ŞI LOCALĂ:

CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI IN ORASUL NAVODARI
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DESCRIERE: Centrul de afaceri Oras Navodari va cuprinde atat zone destinate
birourilor, dar și
spații cu un
caracter socialcultural
materializate
prin propunerea
unor zone de
expoziție, zone
libere
pentru
desfașurarea
diferitelor
activități
si
evenimente și
săli
de
conferințe
cu
capacități
variabile.
Compozițional, ansamblul arhitectural este generat de intersecția axei principale,
paralele cu drumul ce leaga
municipiul Constanta de
Navodari –Bdul Mamaia
Nord
–cu
o
axa
perpendiculara pe acesta,
compozitia fiind asimetrica;
la intersectia celor doua axe
se obtine atat accesul
principal si secundar, dar si
volumul care contine sala
mare de conferinte si
spectacole.
Cladirea
asfel
obtinuta este retrasa la o
distanta considerabila fata de drum, pentru a obtine o zona spatiala de primire exterioara
pentru publicul pietonal si o parcare protejata in zona vestica a complexului.
Accesul principal al publicului in cladire se realizeaza prin mai multe puncte
direct in foaierul central al cladirii. Acesta va comunica direct cu zonele de birouri si
spatiile de expozitie prezente la acest nivel, cu zona libera aflata sub atriumul central ce
ilumineaza in interior corpul principal de birouri.
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Tot la parter se va poziționa punctul de informare si paza, accesul spre un punct
de alimentatie publică – restaurant, si o zona generoasa dedicată publicului amenajata
ca zona in care se pot desfasura diverse activitati.
Peretele estic vitrat si atriumul generous vor asigura ca zona destinata publicului
sa fie perceputa deschisa spatial si luminoasa, dar si transparenta inspre exterior.
Accesul principal este cel vestic pentru cei care folosec parcarea si cel estic
pentru pietoni, in ambele zone de acces se află accesul spre o circulatie verticala prin
scari și lifturi. Circulatia pe vericala se va face prin 4 scari și 2 lifturi.
Accesul auto se face prin 2 zone in partea de nord-est si sud-est ce vor forma un
perimetru in jurul cladirii cu acces spre zona de parcare vestica.
Parcarile auto vor fi dispuse in partea vestica a cladirii si sunt dimensionate
corespunzator cu spatiile de birouri luand in considerare aportul de vizitatori.
Vor fi prevazute si doua parcari pentru autocare si parcari pentru persoane cu
dizabilitati.
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VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 27.892.693 LEI INCLUSIV TVA.
CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 50 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL
NĂVODARI.
DATA DEPUNERE: 09.12.2010
COD SMIS: 32 294

12

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2015
STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: PROIECTUL ESTE IN
IMPLEMENTARE, DOCUMENTATIA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ FIIND REMISĂ
CĂTRE ANRMAP PENTRU PUBLICARE IN SISTEMUL PUBLIC AL
ACHIZIȚIILOR PUBLICE.
CERERI DE RAMBURSARE: A FOST FORMULATĂ NOTIFICARE PRIVIND
DEPUNEREA CERERII DE PREFINANȚARE IN VALOARE DE 3.799.210,39 LEI.

1.3.

AXA 5-DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI,
DOMENIUL
DE
INTERVENŢIE,
5.2-CREAREA,
DEZVOLTAREA,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM
PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE ŞI CREŞTEREA
CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE

1.3.1 CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT.
DESCRIERE: Proiectul propune realizarea unui Centru de agrement in intravilanul
orasului
Navodari, in imediata vecinatate a Taberei de copii, cu o oferta variata de servicii
pentru petrecerea timpului liber.
Centru de agrement ofera o gama variata de activitati pentru cei ce-si doresc sa
se relaxeze si sa se distreze. Cei ce vor sa se imbaieze au la dispozitie piscina
surprizelor, bazinele pentru copii, river ride-ul, piscina pentru inot , bazinul kamikaze si
piscina exterioara
separata in zona
pentru adulti si
zona pentru copii.
Pentru cei ce isi
doresc sa participe
la
cursuri
de
scubadiving o pot
face
in
zona
acvatica
special
amenajata pentru ei
pentru partea practica a cursului, iar pentru partea teoretica va fi amenajata o sala de
curs la situat in zona de supanta din holul de primire.
Serviciile conexe acestor bazine ofera activitati ca fitness, unde se pot desfasura
activitati de mentinere si imbunatatire a sanatatii, tonifiere a musculaturii, slabire,
cresterea conditiei fizice. Sala de forta ofera posibilitatea practicarii acestei ramuri
sportive pentru a obtine o performanta cat mai buna.
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Saloanele de chinetoterapie pot ajuta la vindecarea diverselor urmari de nivel
motric, rezultate ca urmare a unor accidente. Cromoterapia, o practica medicala noua,
foloseste culorile pentru stimularea sau inhibarea diversilor centrii nervosi.
Saloanele de masaj ofera posibilitatea relaxarii intr-un mediu placut. In cadrul
acestor saloane vor fi adaugate si doua aparate de bronzat: unul orizontal si unul
vertical.
Terenurile de tenis aduc un flux ridicat pe practicanti ai sportului alb.
Terenul de fotbal atrage si el un numar mare de utilizatori.
Combinsarea tuturor acestor servicii oferite de Centrul de agrement dau o
multime de solutii avantajoase si satisfacatoare clientilor, acestia gasind intr-un singur
loc servicii
variate.
Centrul de agrement este situat pe 3 nivele + subsol tehnic. Impartirea
functionala pe
nivele este:
• nivelul tehnic care include: echipamentele aferente bazinelor acoperite si a celui
descoperit, centrala termica, rezerva de apa.
• parter care include zona de acces, zona de vestiare comune pentru femei, vestiare
comune pentru barbati, cabine schimb pentru familii sau persoane cu dizabilitati, cabine
de schimb de o persoana, zona de dusuri, grupurile sanitare, zona de Welness ( dus
vichy, dus subacval, bai de struguri/plante/aromaterapie, dus ciclonic), zona de
electroterapie- nemectron, diadinamice, zona de tratament prin masaj.
• etaj 1 care include zona de birouri, zona rezervata cursurilor teoretice de
scubadiving, sectorul de manichiura/pedichiura, exfoliere epidermica cosmetica,
cromoterapie, sauna cu zona de odihna cu aport mare de aer proaspat, pat cu
ultraviolete si bazine pentru picioare, vestiare cu dusuri si grupuri sanitare pentru
personalul centrului de agrement.
• etaj 2 include sectorul de fitness si aerobic, grupuri sanitare, vestiare.
VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 27.795.685 LEI INCLUSIV TVA.
CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 50 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL
NĂVODARI.
DATA DEPUNERE: 09.12.2010
COD SMIS: 32 295
PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2015
STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: URMEAZĂ SEMNAREA
CONTRACTULUI DE FINANȚARE. A FOST FORMULATA O SESIZARE CU
PRIVIRE LA TERENUL PE CARE URMEAZA A SE REALIZA CONSTRUCTIA
OBIECTIVULUI. SE LUCREAZA LA EFECTUAREA UNUI RAPORT
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TOPOGRAFIC
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1.3.2 AMENAJAREA MALULUI MĂRII NEGRE ÎN ZONA DE LITORAL A
ORAŞULUI NĂVODARI – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM DE
UTILITATE PUBLICĂ
DESCRIERE: Spatiul amenajat in apropierea Malului Marii, ca si traseu turistic
destinat circulatiei pietonale si pentru foisoare de observatie si fotografiere/filmare,
recreere si contemplare a obiectivului natural, are scopul de transforma oraşul Năvodari
intr-o veritabilă staţiune turistică, si este conceput să se întindă pe o lungime de 5,9 km,
cu zid de protecţie, lampadare, spatii de odihna si relaxare si foisoare de observatie.
In aceste conditii autoritatile publice locale considera ca lucrarile de amenajare a
spatiului dinspre malul marii necesara si benefica. Lucrarile propuse pot rezolva
concomitent mai multe probleme, respectiv:
- Delimitarea stricta a plajei de zona rezidentiala.
- Consolidarea terenului in zona accesului pe plaja, acolo unde au aparut rupturile sau
denivelari.
- Crearea infrastructurii de turism de utilitate publica, in folosul populatiei din zona si a
turistilor.
- Asigurarea accesului pietonal de-a lungul malului marii in zona de litoral a orasului
Navodari.

De asemenea, crearea de spatii verzi si spatii pentru foisoare de observatie si
fotografiere/filmare, recreere si contemplare a obiectivului natural, judicios amenajate
in lungul zonei va avea efecte deosebite asupra turistilor si a locuitorilor din zona. Prin
implementarea acestui proiect, turistii Navodari si locuitorii din zona pot beneficia de
un spatiu natural, in care se pot plimba si recrea. Studiul propune amenajarea spatiului

15

ca traseu turistic, cu zone de odihna si socializare. Chiar si pe timp de seara, locuitorii
pot beneficia de acest sit, tot ansamblul fiind utilat cu retea de iluminat public.
De asemenea, de-a lungul zonei amenajate vor fi realizate retele de apa si
canalizare, permitand astfel proprietarilor din zona limitrofa sa dezvolte mici afaceri in
scopul satisfacerii cerintelor turistice.

Imaginea este oferită cu titlul exemplificativ.
VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 61.345.838,5 LEI INCLUSIV TVA.
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL
NĂVODARI.
DATA DEPUNERE: 14.03.2012
COD SMIS: 41 356
PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2015
STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: A FOST FINALIZATĂ
EVALUAREA. DOCUMENTAȚIA VA FI INAINTATĂ CĂTRE MINISTERUL
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DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI SPRE VERIFICARE DE CĂTRE OI ADRSE
BRAILA, URMAND SĂ SE COMUNICE NOTIFICARE PRIVIND INAINTAREA
PROIECTULUI TEHNIC
PROIECTE CARE URMEAZĂ SĂ FIE REDEPUSE
1.3.3. DEZVOLTAREA TURISTICĂ A ORAŞULUI NĂVODARI PRIN
ECOLOGIZAREA ŞI AMENAJAREA MALULUI LACULUI TAŞAUL

DESCRIERE: Proiectul are în vedere valorificarea potențialului turistic al Lacului
Tașaul prin amenajarea ochiului de apă, realizarea aleilor pietonale și a acceselor,
amenajarea lacului Tașaul (mobilier urban, împrejmuire zonă adiacentă lac, plantații și
spații verzi, locuri de joacă, pasarele pietonale și platforme de lemn, platformă pontoon,
foișoare observație, foișor socializare, realizare sistem de irigații.
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VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 13.914.287 LEI INCLUSIV TVA.
CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 2 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE
BENEFICIAR:
NĂVODARI.

UNITATEA

ADMINISTRATIV

TERITORIALĂ

ORAȘUL

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2014-2015
STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: PROIECTUL SE VA
REDEPUNE DUPĂ APROBAREA ÎN CONSILIUL LOCAL A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI.

1.4.

AXA 5-DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI,
DOMENIUL DE INTERVENŢIE, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.3 –
PROMOVAREA
POTENŢIALULUI
TURISTIC
ŞI
CREAREA
INFRASTRUCTURII
NECESARE,
ÎN
SCOPUL
CREŞTERII
ATRACTIVITĂŢII
ROMANIEI
CA
DESTINAŢIE
TURISTICĂ,
OPERATIUNEA CREAREA CENTRELOR NAŢIONALE DE INFORMARE
ŞI PROMOVARE TURISTICĂ (CNIPT) ŞI DOTAREA ACESTORA

PROIECTE CARE URMEAZĂ SĂ FIE DEPUSE

1.4.1. CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA
(CNIPT NAVODARI)
DESCRIERE: Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea orasului
Navodari ca o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural
prin construirea unui Centru National de Informare si Promovare Turistica care va
promova pe de o parte numeroasele resurse turistice ale orasului, iar pe de alta parte va
contribui la promovarea imaginii Romaniei si a brandului de tara.
Navodari dispune din plin de zone turistice, traditii culturale si resurse naturale. Pentru
cresterea atractivitatii si accesibilitatii pentru turisti in aceasta parte a litoralului
romanesc al Marii Negre si atragerea de investitii private ulterioare se impune crearea
unui centru national de informare si promovare turistica care sa ofere servicii utile si
materiale promotionale turistilor.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:
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Promovarea potenţialului turistic al orasului Navodari în vederea creşterii
numărului de turişti în aceasta parte a litoralului romanesc al Marii Negre cu
peste 25 % intr-o perioada de 5 ani;



Dezvoltarea servicilor de informare şi promovare turistică la nivelul orasului
Navodari prin crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică
Navodari si dotarea acestuia;



Instituirea unui sistem integrat şi informatizat al ofertei turistice din orasul
Navodari prin creşterea gradului de acoperire cu informaţii turistice;



Promovarea brandului de tara odata cu prmovarea resurselor si serviciilor
turistice disponibile in orasul si statiunea Navodari;



Atragerea de noi investitii in serviciile turistice in zona prin crestere
numarului de turisti.

VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 303.396,78 LEI INCLUSIV TVA.
CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 2 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL
NĂVODARI.
PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2014-2015
STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: PROIECTUL SE VA DEPUNE
DUPĂ FINALIZAREA MODIFICĂRILOR LA STUDIUL DE FEZABILITATE.

2. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-

BULGARIA 2007- 2013, AXA PRIORITARĂ 3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ
ȘI SOCIAL, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 3.1. SPRIJINIREA COOPERARII
TRANSFRONTALIERE IN MEDIUL DE AFACERI SI PROMOVAREA UNEI
IMAGINI SI IDENTITATI REGIONALE.

2.1 „CROSS BORDER BUSINESS CENTER FOR TOURISM AND RELATED
ACTIVITIES DEVELOPMENT OF AGRI-FOOD FISH MARKET” / „CENTRU
TRANSFRONTALIER DE AFACERI IN TURISM SI ACTIVITATI CONEXEPIATA DE PESTE SI PRODUSE DIN PESTE”, cod proiect: 2(4i)-3.1-25, MIS
ETC 599 – proiect aflat în implementare.
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DESCRIERE: Proiectul are in vedere construirea in zona din proximitatea
Canalului Poarta Alba – Midia- Navodari a unui Centru Transfrontalier de Afaceri care
va cuprinde ca principala componenta functionala o piata agroalimentara de peste.
Constructia va fi deosebit de interesanta, avand forma unui peste in sectiune si
cuprinzand pe langa piata de peste o expozitie – posibil muzeu al pestelui, precum si un
restaurant cu specific pescăresc.
Proiectul a fost depus de municipalitatea Navodari , in parteneriat cu Institutul
EUREKA din Dobrich, valoarea sa ridicandu-se la 1.469.161,14 euro, iar cofinantarea
Orasului Navodari nefiind decat 2,18%.
Intregul amplasament, inclusiv locuri de parcare va avea 4.110 mp., lucrarile de
constructii urmand a fi demarate in aproximativ 3 luni
VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 1.469.161,14 EUR INCLUSIV TVA.
CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 2,18 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL
NĂVODARI, LIDER DE PROIECT, INSTITUTUL EUREKA DOBRICH
BULGARIA – PARTENER.
PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2014 – 15 LUNI.
STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: PROIECTUL SE AFLĂ IN
IMPLEMENTARE, SE DESFĂȘOARĂ PROCEDURILE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR ȘI ULTERIOR, DUPĂ REDACTAREA
PROIECTULUI TEHNIC, PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR. A FOST
FORMULATĂ CERERE DE AVANS.

3. PROGRAMULUI

OPERATIONAL
COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE

SECTORIAL

CREȘTEREA
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3.1 PROIECT ,,MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE
PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC”
DESCRIERE: Proiectul presupune motarea de stalpi si de corpuri de iluminat
fotovoltaic in orașul Năvodari, investiția urmând să determine scăderea consumului de
energie electrică în ceea ce privește iluminatul public. Proiectul urmareste reabilitarea
sistemului de iluminat stradal al orasului Navodari, prin implementarea de tehnologii
noi de producere, stocare si utilizare a energiei electrice obtinuta din resurse
regenerabile. Actualul proiect isi propune implementarea sistemului de producere a
energiei electrice obtinuta din resurse regenerabile - energie solara prin utilizarea
panourilor fotovoltaice, stocarea energiei cu ajutorul acumulatorilor, si utlizarea
energiei electrice cu ajutorul lapilor performante cu LED-uri. In cadrul proiectului au
fost cuprise un numar de 98 de strazi principale si secundare ale orasului Navodari,
totalizand un numar de aproximativ 3200 sisteme de iluminat independente.
VALOARE ESTIMATĂ A
PROIECTULUI:
30.587.275,46 LEI
INCLUSIV TVA.
CONTRIBUȚIE
BENEFICIAR: 2 % DIN
CHELTUIELILE
ELIGIBILE.
BENEFICIAR: UNITATEA
ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ ORAȘUL
NĂVODARI
PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2015
COD SMIS: 20 428
STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: A FOST APROBATĂ
FINANȚAREA ȘI URMEAZĂ SĂ AIBĂ LOC VIZITA DE PRECONTRACTARE,
IN LUNA MAI 2013.
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