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EVENIMENT ÎNCHEIERE PROIECT
“REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA UNEI CLĂDIRI DIN 
ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA, LOCALITATEA VALU LUI 
TRAIAN, ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ACESTEIA  DREPT CENTRU 

PENTRU TINERET”
Cod SMIS 39516

Data – 2 OCTOMBRIE 2014
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Proiect finanţat prin 

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere, 

Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, 

Sub-domeniul – poli de creştere.
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� Beneficiarul finanţării: Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa

� Beneficiarul investiţiei: UAT comuna Valu lui 
Traian

� Grupul ţintă – 4039 tineri, cu vârsta cuprinsă 
între 14 - 35 ani, din comuna Valu lui Traian
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� Obiectivul proiectului
Reabilitarea şi dotarea unei clădiri, în prezent neutilizată, din comuna
Valu lui Traian, în vederea înfiinţării unui centru de tineret care să
furnizeze tinerilor alte modalităţi de învăţare, o educaţie informală care să
vină ca o completare la cunoştinţele pe care le acumulează în şcoli, să
asigure accesul la informaţie şi să reprezinte un loc de întâlnire pentru
desfăşurarea unor activităţi cultural - artistice şi educative

� Durata implementării   
proiectului – 22 luni
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� Rezultate:

1. Reabilitarea clădirii şi modernizarea acesteia într-un centru de tineret 
modern cu multiple zone funcţionale:

a) zona administrativă – centru de informare, sală de şedinţe, oficiu;

b) zonă consiliere şi educaţie – consiliere vocaţională şi consiliere pentru 
cultura antreprenorială, atelier de creație;

c) zonă pentru activităţi multifuncţionale – sală multifuncţională, sală 
activităţi culturale și sportive, sală instruire şi informare.



SECȚIUNE
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FAȚADA
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DOTARI ȘI ECHIPAMENTE
• 2. Dotarea centrului de tineret cu mobilier şi echipamente IT

a) mobilier: 

• 1 canapea - (hol intrare)

• 1 fotoliu - (hol intrare)

• 1 masa - (hol intrare)

• 115 scaune - (sala de spectacole, foaier, atelier creaţie)

• 12 birouri - (oficiu, atelier creaţie, birou)

• 11 dulapuri - (atelier  creaţie, oficiu)

b) echipamente IT, audio, video

• 1 calculator + tuner TV  - (sala de spectacol)

• 1 videoproiector + ecran – (sala de spectacol)

• 1 set boxe + 1 set microfoane sonorizare – (sala de spectacol)

• 1 televizor LCD – (sala de spectacol)

• www.inforegio.ro
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� Echipa de proiect:

• George Lupașcu – Manager de proiect

• Moga Loredana Maria  – Consilier financiar

• Ivan Claudia Gabriela            – Consilier implementare și proceduri

• Emin Gemur                 – Consilier tehnic

• Luiza Țigmeanu   – Consilier achiziţii publice 

• Andreea Arsenie          – Consilier promovare
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Vă mulţumim!

Viorica Ani Merlă 
Administrator Delegat Zona Metropolitană 

Constanţa 
Tel.: 0341/176.415
Fax:    0341/176.416

E-mail: ani.merla@zmc.ro
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Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat
de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României


