FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului:

Construire parcare multietajată P+7+T, în stațiunea Mamaia, Zona

Cazino Albatros

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

Solicitant: UAT municipiul Constanţa

Proprietar: UAT municipiul Constanţa

Buget: 23.520.424,92 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 18.891.791,50 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: 29 luni/19.07.2013 - 31.12.2015

Plan/poza zona de referință

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii publice
urbane a Polului de Creștere Constanța prin dezvoltarea infrastructurii de transport și creșterea
gradului de accesibilitate în scopul transformării municipiului și arealului său de influență
într-o zonă turistică în expansiune, în vederea stimulării creșterii economice locale și
regionale în contextul protejării mediului înconjurător și asigurării dezvoltării urbane.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii publice urbane
în vederea modernizării serviciilor publice în general și al serviciilor turistice în special.

Descrierea proiectului:
Proiectul „Construire parcare multietajată P+7E+T în staţiunea Mamaia, zona CazinoAlbatros” este unul dintre proiectele importante pentru constănţeni şi turişti.
În perioada sezonului estival, staţiunea Mamaia devine aglomerată, existând
numeroase situaţii în este circulaţia rutieră este îngreunată, din cauza maşinilor parcate pe
marginea şoselei. Prin proiectul „Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea
Mamaia, zona Cazino Albatros”, turiştii care ajung pe litoral, dar și locuitorii Constanței vor
avea acces la locuri de parcare din clădirea construită prin acest proiect..
Clădirea va fi dotată cu instalaţii electrice, apă şi canalizare pentru scurgerea apelor
menajere şi pluviale. Accesul maşinilor în clădire se va realiza dinspre Bulevardul Mamaia de
pe o alee propusă, iar accesul pietonal în parcare se va realiza pe toate laturile construcţiei,
dinspre Bulevardul Mamaia, dinspre drumul local (drum de aprovizionare), cât şi dinspre
gradina de vară Albatros.
Limita de înălţime a autoturismelor care vor avea acces în parcaj va fi de maxim 2.00
m. Intrarea autoturismelor se va face trecând de o barieră acţionată pe baza de senzori de
prezenţă. Locurile libere precum şi dispunerea lor pe nivele vor fi afişate pe o tabelă
electronică poziţionată deasupra intrării. Circulaţia autoturismelor pe verticală se va face
prin intermediul a unei rampe drepte cu sens dublu, iar a persoanelor atât pe scări de acces, cât
şi cu două lifturi.

Indicatori:

-

un spațiu public nou creat/parcare cu o suprafață desfășurată de 14.197,73 mp

-

394 locuri de parcare nou create

-

9 locuri de muncă nou create.

Grup țintă:

-

locuitorii municipiului Constanţa, ai zonei metropolitane şi ai judeţului Constanţa;

-

turiştii care vizitează regiunea;

-

agenţii economici;

-

instituţiile publice.

