FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului: Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor
pasarele pietonale

Localizarea proiectului : Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, Staţiunea Mamaia

Solicitant : UAT municipiul Constanţa

Proprietar : UAT municipiul Constanţa

Buget: Valoarea totală a proiectului = 10.592.525,58 lei, valoare eligibila nerambursabila
din FEDR 6.880.807,76 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

Stadiul de implementare: Finalizat

Perioada de implementare: 23.07.2012 - 23.06.2014

Plan/poza zona de referință
Pasarela Iaht

Pasarela iaht

Pasarela Năvod și pescăruși

Pasarela Val Retro

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului: creşterea atractivităţii turistice si creşterea calităţii
vieţii prin îmbunătățirea accesului in Stațiunea Mamaia, in contextul protejării mediului
înconjurător si al asigurării unei dezvoltări durabile.

Ca obiectiv specific, conceput in vederea atingerii obiectivului general, proiectul își
propune dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, turistice şi a serviciilor publice,
prin construirea a trei pasarele pietonale în stațiunea Mamaia.

Descrierea proiectului:
Proiectul reprezintă o necesitate a autorităţii publice locale de a realiza obiectivele
strategice prezentate în documentele de programare naţionale şi regionale româneşti, inclusiv
în strategia locală de dezvoltare, cu impact direct şi major asupra factorului social, astfel :
- este necesar pentru modernizarea şi dezvoltarea obiectivelor turistice pe malul lacului
Siutghiol.
- este necesar având în vedere situația traficului actual pe B-dul Mamaia.
- este în concordanţă cu prevederile Strategiei locale de dezvoltare, care prevede cresterea
atractivității stațiunii Mamaia prin îmbunătățirea accesului la facilitățile turistice de pe ambele
părți ale bulevardului Mamaia.

Rezultate:
- Facilitarea accesului arealului urban identificat cu potenţial turistic demonstrat, la zonele
atractive ale stațiunii, în vederea îmbunătățirii circulației pietonale și fluidizării traficului
- promovarea şi susţinerea implementării principiilor de dezvoltare durabilă și egalitate de
șanse conform Tratatului de la Amsterdam prin Crearea facilităților pentru accesul
persoanelor cu mobilitate redusă;
- Valorificarea potențialului turistic;
- sprijinirea dezvoltării sectorului turistic (ramura a economiei recunoscută pentru efectul de
spill over asupra sectoarelor complementare) prin îmbunătățirea accesibilității turiștilor la
obiectivele culturale și istorice din Municipiul Constanța.

Indicatori:
-

3 pasarele pietonale

-

6 locuri de muncă nou create.

Grup țintă:
Beneficiari direcți
-

Turiștii care vizitează sau tranzitează municipiul;

-

populația Zonei Metropolitane Constanța;

-

agenții economici care își desfășoară activitatea în vecinătatea obiectivului de
investiții;

-

inițiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanța.

Beneficiari indirecți
-

autorități publice locale (Consiliul Județean Constanța)

-

investitori privați din Regiunea Sud-Est.

