FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului: Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al
municipiului Constanța

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

Solicitant: UAT Municipiul Constanța

Proprietar: UAT Municipiul Constanța

Buget: 37.934.638,30 lei, din care 29.807.506,65 asistenţă financiară nerambursabilă
solicitată

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: 37 luni/11.05.2012-10.06.2015

Plan/poza zona de referință

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea turismului în
Polul de Creştere Constanţa prin reabilitarea infrastructurii publice urbane din zona istorică a
Municipiului Constanţa în vederea stimulării creşterii economice locale şi regionale şi creării
de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului înconjurător şi asigurării dezvoltării
durabile.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reamenajarea integrata a zonei pietonale
din centrul istoric al municipiului Constanța.

Descrierea proiectului:
Structura rutieră din centrul istoric al municipiului Constanța era din compus din beton
asfaltic care nu evidenția spiritul epocii interbelice și nu punea în valoare edificiile culturale
din zonă. Stratul asfaltic era afectat de degradări precum fisuri, crăpături, tasări. Trotuarele se
aflau într-o stare avansată de degradare, fiind afectate de lucrările de intervenţie la reţelele
edilitare din zonă. În zonă se mai observau alte deficiențe: iluminat public neadecvat
caracteristicii zonei, acces limitat în zonă pentru persoanele cu dizabilități, mobilier urban
insuficient și inadecvat specificului zonei.
Proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului
Constanţa” a avut ca scop următoarele obiective: realizarea unei structuri rutiere adaptate cu
precădere la circulaţia pietonală, mobilarea zonei cu mobilier urban în stilul arhitectonic Art
Nouveau, crearea reţelei de canalizare pluvială şi iluminat public.

Rezultate:
Valoarea adăugată a proiectului constă în următoarele acţiuni ale acestuia:
-

Promovează şi susţine implementarea principiilor de dezvoltare durabilă şi egalitate de
şanse conform Tratatului de la Amsterdam prin Crearea facilităţilor pentru accesul
persoanelor cu mobilitate redusă;

-

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

-

Contribuie la regenerarea unei zone urbane degradate prin rezolvarea deficienţelor de
accesibilitate şi mobilitate cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului.

Indicatori:
- 65.786 m2 de suprafață structură urbană reamenajată
- 5.333,77 ml de străzi reabilitate
- 30 locuri de muncă temporare
Grup țintă:
Beneficiari direcţi:
-

Populaţia Zonei Metropolitane Constanţa;

-

Turiştii care vizitează sau tranzitează oraşul;

-

Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în vecinătatea obiectivului de
investiţii;

-

Iniţiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanţa

Beneficiari indirecţi:
-

Autorităţi publice locale (Consiliul Judeţean Constanţa)

-

Investitori privaţi din Regiunea Sud-Est.

