FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului: Promenadă turistică Mamaia

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, Municipiul Constanţa – zona Sat Vacanţă - zona cuprinsă între Bd. A. Lăpușneanu
și Bd. Mamaia și Staţiunea Mamaia – zona cuprinsă între Piaţeta Perla/Hotel Malibu și
complex hotelier Bicaz.

Solicitant: UAT municipiul Constanţa

Proprietar: UAT municipiul Constanţa.

Buget: Valoare totală 64.841.286 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

Perioada de implementare: 36 luni/18.08.2012-17.08.2015

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 Staţiunea
Mamaia 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 modernizarea şi reamenajarea promenadei
turistice din municipiul Constanța - zona Sat Vacanţă (cuprinsă între Bd. A. Lăpuşneanu şi
Bd. Mamaia) și Staţiunea Mamaia – zona cuprinsă între Piaţeta Perla/Hotel Malibu şi
complex hotelier Bicaz.

Descrierea proiectului:
Proiectul a avut ca scop dezvoltarea și promovarea turismului prin reabilitarea
infrastructurii publice urbane din stațiunea Mamaia, mai exact modernizarea și reamenajarea
promenadei turistice din Constanța - zona Sat Vacanță și stațiunea Mamaia (zona cuprinsă
între Piațeta Perla/Hotel Malibu și complex hotelier Bicaz).
Lucrările de reabilitare a promenadei turistice din stațiunea Mamaia au inclus
amenajarea trotuarelor și a pistelor pentru bicicliști, dar şi a unei parcări pentru autovehicule.
De asemenea, a fost creat un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale, s-au
înlocuit mobilierul urban (băncuțe, pergole, coșuri de gunoi), cișmelele și stâlpii de iluminat,
au fost amplasate indicatoare rutiere, panouri informative și indicatoare de orientare turistică.

Rezultate:
-

Lucrările de reabilitarea a promenadei Turistice din Staţiunea Mamaia au constat
în:

-

Tratarea în mod unitar a întregului traseu din punct de vedere al tipului de
structură rutieră (transversală, longitudinală și verticală) asigurându-se astfel
condiţii optime de siguranţă şi confort în circulaţia auto şi pietonală;

-

Amenajarea trotuarelor şi a pistelor pentru bicicliști la noile cote de sistematizare;

-

Zone special destinate parcării autovehiculelor, separate de spaţiul destinat
circulației pietonale și pistei de bicicliști;

-

Crearea unui sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale;

-

Amenajarea peisagistică unitară a întregului traseu;

-

Amenajarea de spații multifuncționale de recreere şi odihnă în piațete;

-

Înlocuirea mobilierului urban (băncuțe, pergole, coșuri de gunoi), a cişmelelor și
stâlpilor de iluminat cu elemente noi, având un stil unic care să se încadreze
arhitectural în noul mod de organizare a întregului traseu

-

Amplasarea de indicatoare rutiere, panouri informative și indicatoare de orientare
turistică;

Indicatori:

-

77.273 mp de promenadă modernizată şi reamenajată

-

540 locuri de parcare nou create

-

315.000 de locuitori care beneficiază de infrastructura reabilitata.

Grup ţintă:
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.

