FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului: Restaurarea ṣi reamenajarea promenadei ṣi a spaṭiilor verzi din zona Vraja
Mării – Cazino – Port Tomis

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, municipiul Constanța

Solicitant: UAT Municipiul Constanṭa

Proprietar: UAT Municipiul Constanṭa

Buget: - Valoare totală proiect = 14.790.098,44
-

Valoare totală eligibilă = 11.898.985,90

-

Contribuṭie proprie = 295.747,54

Sursa de finanţare : POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul:
Poli de creştere

Perioada de implementare : 30 luni/ 11.05.2012 – 10.11.2014

Plan/poza zona de referință

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea si valorificarea
patrimoniului cultural si arhitectonic din Municipiul constanta in vederea stimulării creșterii
economice locale si regionale si creării de noi locuri de munca in contextul protejării mediului
înconjurător si asigurării dezvoltării durabile.
Obiectivul specific al proiectului a fost restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a
spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis. În acest sens au fost executate
următoarelor lucrări: reparaţii şi refacere ziduri de sprijin, parapet metalic, balustradă, bolarzi
retractabili, reţele edilitare, amenajare alee promenadă faleză, modernizare alei pietonale în
parc şi zid de sprijin, mobilarea cu mobilier urban şi amenajare spaţii verzi.
Prin implementarea proiectului a fost realizată reabilitarea infrastructurii publice
urbane degradate, măsură esenţială pentru creşterea atractivităţii turistice a zonei.

Descrierea proiectului
Soluția propusă pentru acest proiect a urmărit restaurarea și reamenajarea zonei,
având la baza idea de recreere a atmosferei anilor 1900, prin crearea unor elemente noi în
stilul Art Nouveau, cât și prin încercarea de a „redesena” elemente dispărute, care au
constituit la începutul anilor 1900 puncte de reper și de interes.
Studiind cronici istorice și fotografii vechi s-au identificat câteva elemente importante
care au dispărut și care ar putea fi replicate aproape în forma lor inițială și amplasate pe
poziția lor de la vremea respectivă, acolo unde este posibil:


Arcul de triumf ridicat în cinstea regelui Carol;



Chioșcuri și foișoare;



Stâlpii de iluminat de pe terasa Acvariului



Stâlpii de iluminat din parc;



Băncile;



Fântâna;



Statuia Carmen Sylva și fata cântând la harpă;



Balustrada;



Panouri informative.

Rezultate:
-

Promovează şi susţine implementarea principiilor de dezvoltare durabilă si
egalitate de șanse conform Tratatului de la Amsterdam prin Crearea facilităților
pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusa.

-

Facilitează accesul arealului urban identificat cu potenţial economic si social
demonstrat, la zonele functionale ale orasului, în vederea accelerării creşterii
economice şi creşterii calităţii vieţii;

-

Contribuie la regenerarea unei zone urbane degradate prin rezolvarea deficientelor
de accesibilitate si mobilitate cu impact asupra dezvoltarii de ansamblu a orasului.

Indicatori:
-

14.491 mp promenadă restaurată şi reamenajată

-

8.300 mp de spații verzi reamenajate

-

470 ml de rețea de alimentare nou creată

-

600 ml canalizare pluvială nou creată

-

4 locuri de muncă menţinute în faza de operare

Grup țintă:
Beneficiari direcți
-

Populația reprezentată de 8.000 persoane;

-

Turiștii care vizitează sau tranzitează orașul;

-

Agenții economici care își desfășoară activitatea vecinătatea obiectivului de investiții;

-

Inițiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanța

Beneficiari indirecți
-

Autorități publice locale (Consiliul Județean Constanța)

-

Investitori privați din Regiunea Sud-Est.

