FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului : Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice Piața Ovidiu

Localizarea proiectului : Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, județul Constanța, municipiul Constanța.
Solicitant : UAT Municipiul Constanta

Proprietar : UAT Municipiul Constanta

Buget: Valoare totala 14.863.355,95 lei, valoare eligibila nerambursabila din FEDR –
9.578.689,99 lei

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

Stadiu de implementare: Finalizat
Perioada de implementare: 24 luni/11.05.2012-10.05.2014

Plan/poza zona de referință:

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului: creşterea atractivităţii turistice si creşterea calităţii vieţii
prin reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate din Centrul istoric al Municipiului
Constanta, arie de însemnătate istorica si culturala majora, in contextul protejării mediului

înconjurător si al asigurării unei dezvoltări durabile.

Obiective specifice:
Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice Piața Ovidiu, concret a următoarelor
obiecte:
1. Piața Ovidiu;
2. Strada Vasile Canarache;
3. Strada Marcus Aurelius;
3. Scări de acces din Piața Ovidiu către Portul Tomis;
4. Scări de acces din Piața Ovidiu către strada Termele Romane ;
5. Mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi, scrumiere, stâlpi de iluminat, panouri informative;
6. Canalizare pluviala;
7. Instalații electrice;
8. Spații verzi – taluze.

Rezultate:
Piața Ovidiu și-a recăpătat, la finalizarea proiectului, farmecul anilor ’20, devenind
punct de atracție atât pentru turiști, cât și pentru constănțeni. Numărul turiștilor care au
vizitat-o a crescut simțitor în comparație cu anii trecuți (aprox. cu 80.000 pe an), printre
aceștia regăsindu-se și pasagerii veniți cu navele de croazieră acostate la Terminalul de
pasageri din Portul Constanța.
Deoarece Piața Ovidiu a devenit exclusiv arie pietonală, constănțenii de toate vârstele
au găsit aici un loc de relaxare, mai ales copiii amatori de joaca cu role, biciclete sau
skateboard. Prezența în număr mare a acestora atestă faptul că apreciază transformarea acestui
spațiu public.
În cadrul proiectului nu au fost create locuri de muncă. Dar, urmare a reabilitării
acestui spațiu public, a crescut numărul turiștilor și al locuitorilor orașului care îl vizitează,
fapt care a condus la dezvoltarea, în zona, a serviciilor, în special a celor de alimentație
publică.

De asemenea au fost repuse în valoare clădirea Muzeului de Istorie Națională și
Arheologie Constanța și statuia marelui poetului al antichității Publius Ovidius Naso, simbol
al Tomisului.

Indicatori:
-

15.300 mp de suprafață pietonală reabilitată

-

30 locuri de munca temporare

Grup țintă:
1. Turiștii care vizitează sau tranzitează orașul;
2. Populația Zonei Metropolitane Constanța;
3. Agenții economici care își desfășoară activitatea în vecinătatea obiectivului de
investiții.

