FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului: Promenadă turistică Eforie Nord

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

Solicitant: UAT Orașul Eforie

Proprietar: UAT Orașul Eforie

Buget: 9.895.834,17 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/ 04.12.2013 – 03.12.2015

Plan/poza zona de referință:

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea și valorificarea
patrimoniului cultural și arhitectonic din Eforie Nord în vederea stimulării creșterii economice
locale și regionale și creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului
înconjurător și asigurării dezvoltării durabile.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă amenajarea aleii de promenadă, din zona
cuprinsa între hotelurile Acapulco și Belona.

Descrierea proiectului
Amplasamentul este situat în România, județul Constanța, localitatea Eforie. Eforie
este situată pe fâșia litorală aflată între Lacul Techirghiol și Marea Neagră.
Aleea de promenadă inițială, în lungime de 821,50 m, amplasată în zona cuprinsă între
hotelurile Acapulco și Belona, cu o lățime de doar 3,5 m, era insuficientă pentru traficul
pietonal estival. Aleea era degradată, cu un aspect inestetic și neîngrijit și afectată de diferite
fenomene de instabilitate:
-

balustradele (parapete cu grindă) înclinate către plajă;

-

alei pietonale din pavele deplasate, tasate, crăpate sau cu bucăți de pavele lipsă;

-

sistemul de drenaj colmatat şi întrerupt, iar canalele de colectare şi evacuare a apelor
de suprafaţă fisurate.

Rezultate:
-

Sprijină dezvoltarea sectorului turistic prin îmbunătățirea accesului turiștilor la
obiectivele culturale și istorice din orașul Eforie

-

Accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate prin refacerea zonelor
pietonale și spațiilor verzi și reabilitarea străzilor pentru accesul în zona istorică.

Indicatori:
-

reabilitarea unei suprafețe totale de 6.750 m2

-

9.294 persoane care beneficiază de infrastructura urbană reabilitată și modernizată

-

crearea a 15 locuri de muncă temporare

Grup țintă:
Beneficiari direcți:
-

locuitorii orașului Eforie, respectiv 9.294 de persoane.

Beneficiari indirecți:
-

agenții economici care-și desfășoară activitatea în orașul Eforie.

