FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului: Parc de recreere în oraşul Techirghiol

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, județul Constanța, orașul Techirghiol

Solicitant: UAT Orașul Techirghiol

Proprietar: UAT Orașul Techirghiol

Buget: 2.644.792,17 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: 25 luni/ 25.10.2012 – 24.11.2014

Plan/poza zona de referință

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă factorilor de mediu și a calității vieții în
orașul Techirghiol.

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea unui spațiu verde degradat în
vederea creării unui parc contemporan, atractiv. Această investiție se înscrie în viziunea de
dezvoltare a orașului şi va conduce la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor orașului Techirghiol
prin transformarea zonei de maximă circulabilitate din oraș în spaţiu pentru promenadă şi
petrecerea timpului liber.

Descrierea proiectului
Orașul Techirghiol este situat în extremitatea de Sud-Est a României (jud. Constanța),
în partea de vest a lacului Techirghiol. Amplasamentul parcului se află pe malul lacului.
Proiectul prevede crearea unui parc de recreere în zona aflată pe malul lacului
Techirghiol și amenajarea parcului terapeutic existent.
Prima zonă propusă spre amenajare în prezentul proiect a fost cea cuprinsă între
bulevardul Victor Climescu și aleile pietonale din imediata apropiere a scărilor care permit
accesul pe malul lacului, care se afla într-o stare de degradare moderată.
Lucrările de modernizare a parcului de recreere din orașul Techirghiol constau în
refacerea aleilor degradate, refacerea treptelor scărilor de acces, înlocuirea mobilierului urban
(montarea de bănci noi de lemn, locuri de joacă pentru copii, stâlpi noi de iluminat public,
coșuri de gunoi, aranjamente de flori).
Zona parcului terapeutic este situată la sud de cea descrisă mai sus.
Amplasamentul obiectivului este în centrul civic al orașului Techirghiol, între
bulevardul Dr. V. Climescu, malul lacului, pavilionul de băi reci și aleea din dreptul străzii
Albăstrelelor din fața Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol.
Acest parc a necesitat realizarea unei rețele de irigație a acestui spațiului verde, care
reprezintă o pondere importantă din suprafața parcului. Au fost înființate locuri de joaca
pentru copii, acestea lipsind din peisaj.

Rezultate:

-

Minimizarea efectelor poluării mediului prin crearea de spatii verzi si folosirea de
tehnologii prietenoase cu mediul (lemn, nisip etc.);

-

Contribuie la creşterea valorii în cadrul ecosistemul urban al orașului Techirghiol prin
funcțiile sale: funcţia ecologică (habitat pentru specii de plante şi animale, purificarea
aerului, reducerea zgomotului, îmbunătăţirea climatului etc.), funcţia de recreere şi
agrement, funcţia culturală, funcţia estetică, funcţia sportivă

-

Contribuie la creșterea numărului de parcuri din județul Constanta reabilitate si
modernizate

-

Contribuie la creșterea importantei sensibilizării populației asupra patrimoniului
natural.

Indicatori:
-

reabilitarea unei suprafețe verzi de 2.300 m2

-

7.292 persoane care beneficiază de infrastructura urbană reabilitată și modernizată

-

crearea a 30 locuri de muncă temporare

-

4 locuri de muncă create/menținute permanent

-

achiziționare dotări parc: 40 buc. bănci de lemn, 30 buc. coșuri gunoi, 6 buc.
ansambluri de joacă, 1 buc. trambulină elastică, 35 buc. gradene lemn, 74 buc.
stâlpi de iluminat public)

Grup țintă:
Beneficiari direcți:
-

locuitorii orașului Techirghiol, respectiv 7.292 de persoane.

Beneficiari indirecți:
-

agenții economici care-și desfășoară activitatea în orașul Techirghiol

-

personalul angajat pentru întreținerea parcului.

