FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului: Parcare verde - Construirea unei parcări supraetajate, zona Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, municipiul Constanţa, cod SMIS 29212

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, Strada Nicolae Iorga, zona Spitalul Clinic de Urgenta Constanta

Solicitant: UAT municipiul Constanţa

Proprietar: UAT municipiul Constanţa

Buget: 16.899.170,86 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: 17 luni/21.04.2011 - 20.09.2012

Plan/poza zona de referință

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii vieţii locuitorilor
oraşului Constanţa prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane,
în contextul creării de noi locuri de muncă şi protejării mediului înconjurător.
Ca obiective specifice, concepute în vederea atingerii obiectivului general, proiectul îşi
propune:
•

Îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile publice de sănătate oferite de Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa prin construirea unei parcări supraetajate cu o
capacitate de 265 de locuri.

•

Introducerea conceptului de Clădire Verde în spaţiul public urban prin construirea
„Parcării Verzi” şi crearea a 15 noi locuri de muncă permanente.

Construirea unei parcări supraetajate care să deservească Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe
Constanţa şi Policlinica 1 are ca scop asigurarea accesului pacienţilor şi vizitatorilor la
serviciile de interes public oferite de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Descrierea proiectului:
Necesitatea investiției a fost dată de situația existenta din punct de vedere al traficului
în municipiul Constanța, în special în zona Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.
Se putea observa o aglomerare accentuată a traficului având următoarele cauze:
- existența unui număr mare de autoturisme;
- concentrarea pe zone restrânse a unui număr mare de utilizatori;
- insuficiența spațiilor de parcare existente.
Ca urmare a acestor cauze, zona din imediata vecinătate a Spitalului Clinic Județean
de Urgente Constanta se confrunta cu o congestionare excesiva. Prin realizarea unei parcări
multietajate s-a mărit numărul locurilor de parcare și circulația de pe strada Nicolae Iorga a
fost decongestionată, prin eliberarea spatiilor de la marginea carosabilului ocupate de
autovehiculele parcate spontan, neregulamentar, autovehicule ce îngreunau circulația pe
această stradă și accesul ambulanțelor la Unitatea de Primire Urgențe. Este obligatoriu ca
ambulantele să poată pleca și veni nestingherite, în condițiile in care, conform ultimelor

statistici din anul 2006, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Clinic Județean de Urgente
Constanta s-au prezentat 154.849 pacienți (51.082 copii /103.767 adulți), din care 3.910 au
fost urgențe majore.

Indicatori:
-

un spațiu public nou creat / parcare cu o suprafață desfășurată 9582mp

-

265 locuri de parcare nou create

-

20 locuri de munca nou create.

Rezultate/impact:

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viață ale locuitorilor şi creşterea atractivităţii zonei, astfel încât
să devină un loc plăcut în care să munceşti, să studiezi, să trăieşti.
- Accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate (infrastructura public urbană,
infrastructura de bază ce deserveşte furnizarea serviciilor publice, infrastructura de transport,
infrastructura de comunicaţii etc.)
- Accesul la o locuinţă decentă în condiţii de siguranţă, accesul la servicii de sănătate, servicii
de educaţie şi cultură şi servicii sociale de calitate, într-un mediu durabil.
- Crearea a 265 de noi locuri de parcare
- Crearea a 15 locuri de munca permanente si a mai multor locuri de munca temporare
- Construcția/crearea de spațiu public nou
- Decongestionare traficului și înlesnirea accesului serviciului de ambulanta in zona Unității
de Primire Urgente și a Spitalului Clinic Județean de Urgențe Constanța
- Refacerea frontului stradal al intersecției Str. Nicolae Iorga / Bd. Tomis.
- Promovarea la nivelul populației Polului Național de Creștere Constanța a importanței
protecției mediului și a dezvoltării durabile prin introducerea conceptului de Clădire Verde în
spațiul public urban

Grup țintă:
Beneficiari direcți:
- locuitorii Municipiului Constanţa (pacienții/ vizitatorii, personalul medical al Spitalului
Clinic Județean de Urgente Constanta, riverani)
- turiştii care tranzitează oraşul

Beneficiari indirecți:
- locuitorii Zonei Metropolitane și a Județului Constanta
- agenți economici

