FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul proiectului: Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale
Naturii Constanța

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, municipiul Constanța

Solicitant: UAT Județul Constanța

Proprietar: UAT Județul Constanța

Buget: Valoarea totală a proiectului = 12.791.943,56 lei, valoare nerambursabilă din FEDR =
4.077.098,10 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: 35 luni / 30.01.2013 – 31.12.2015
Plan/poza zona de referință

Obiectivele proiectului:

În conformitate cu obiectivul strategic al POR şi cu obiectivele strategice ale Polului
Naţional de Creştere Constanţa, obiectivul general al proiectului: „Creşterea atractivităţii

turistice a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa” vizează creşterea calităţii
vieţii şi a contribuţiei turismului în Polul Naţional de Creştere Constanţa şi crearea de noi
locuri de muncă, prin crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi
a utilităţilor conexe, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a
antreprenoriatului oferite de către Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa Delfinariu, instituţie publică specializată cultural-educativ, ştiinţific, turistic, cu rol în
cunoaşterea şi cercetarea naturii din arealul: Polului Naţional de Creştere – Constanţa,
judeţului Constanţa, Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.
Prin acest proiect se propun următoarele obiective specifice:
-

închidere şi extindere gradene

-

acoperirea Delfinariului

-

extinderea spaţiilor de expunere de sub gradene, amenajare de grupuri sanitare şi a
unui spaţiu de acces pentru public

-

dotarea şi echiparea Delfinariului

-

extinderea utilităților (alimentare cu: energie electrică, apă, canalizare şi încălzire).

-

crearea de noi locuri de muncă

-

îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor turistice şi de agrement prin creşterea
numărului de turişti (din afara localităţii) şi de vizitatori (din localitate) pe o perioada
de 5 ani de la finalizarea investiției cu peste 15%, în deplină concordanţă cu
Orientările Strategice Comunitare, strategiile locale, regionale şi naționale în domeniu.

Descrierea proiectului:
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa (CMSNC) este o instituţie publică
de cultură aflată sub tutela Consiliului judeţean Constanţa şi reprezintă un obiectiv cultural –
educativ, ştiinţific şi turistic cu un rol deosebit în cunoaşterea şi cercetarea naturii din
România.
Delfinariul constănţean a demonstrat de-a lungul timpului că cercetarea acestor
extraordinare mamifere, în captivitate, oferă informaţii de mare valoare atât pentru înțelegerea
acestora cât şi pentru cercetarea vieţii marine, în implicarea specialiştilor instituţiei în
activităţi de protecţie a mediului marin şi educaţia ecologică a vizitatorilor, preocupările lor
abordând teme generoase de cercetare vizând domenii variate, de la studiul vertebratelor şi
nevertebratelor marine şi terestre la ecologia şi etologia captivității.

În aceeaşi măsură, Delfinariul din Constanta, unicul din România, a reprezentat încă
de la înfiinţare (1972) unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate repere de atractivitate atât
pentru vizitatorii constănțeni cât şi pentru zecile de mii de turişti naţionali sau internaţionali
care au optat pentru efectuarea vacanţelor pe litoralul românesc.
În perioada anterioară implementării proiectului, facilităţile existente (învechite, uzate
moral) nu mai satisfăceau nevoile operaţionale ale instituţiei. Lipsa de acoperire a bazinului
de demonstraţii facilitau proliferarea algelor şi a altor microorganisme, apa din bazine fiind
frecvent schimbată, ceea ce nu era întotdeauna posibil datorită condiţiilor de mediu (salinitate
redusă a apei de mare, încărcătură organică mare, turbiditate ridicată, etc.) fapt ce favoriza
scăderea calităţii condiţiilor de viaţă oferite animalelor aflate în captivitate. În aceeaşi măsură
lipsa unui bazin acoperit pentru demonstraţii limita considerabil numărul de reprezentaţii.
În aceste condiţii, susţinerea la finanţare a proiectului „Creşterea atractivităţii turistice
a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa” a apărut ca o necesitate atât pentru
cunoaşterea şi promovarea ştiinţifică a naturii acvatice din România (prin îmbunătăţirea
facilităţilor existente în conformitate cu recomandările legislaţiei naționale şi internaţionale
privind bunăstarea animalelor; prin îmbunătăţirea tehnicilor de cercetare şi educare a
publicului), cât şi pentru punerea în valoare corectă, actualizată a unui obiectiv de maxim
interes pentru turismul practicat în Polul Naţional de Creştere – Constanţa, judeţul Constanţa,
Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est sau în România.
Prin extinderea spaţiilor de expunere de sub gradene, proiectul va conduce la
stimularea iniţiativelor antreprenoriale, acestea putând fi preluate de firme comerciale care la
râdu-le vor crea şi menţine locuri noi de muncă.
Totodată acoperirea şi extinderea gradenelor cu 783 de locuri noi va genera fonduri
suplimentare bugetului instituţiei, fonduri care vor putea să fie reinvestite în amortizarea
costurilor ridicate pe care le presupune funcţionarea unui delfinariu adaptat tendinţelor actuale
științifico-muzeale şi turistice dar şi pentru că va putea răspunde cererii mereu ridicate de
locuri la spectacolele prestate, iar reprezentațiile se vor putea organiza pe tot parcursul
anului.
În acelaşi timp, prin echiparea şi dotarea Delfinariului Constanţa cu facilităţi pentru
persoanele cu dizabilităţi, proiectul propune alinierea la legislaţia naţională şi europeană în
domeniu, eliminând în acest sens unul dintre neajunsurile majore ale cunoscutului punct de
atracţie turistică.

Rezultate/impact proiect:
-

Creșterea calităţii condiţiilor de viaţă oferite animalelor aflate în captivitate

-

Cunoaşterea şi promovarea ştiinţifică a naturii acvatice din România prin:
îmbunătăţirea facilităţilor existente, în conformitate cu recomandările legislaţiei
naționale şi internaţionale privind bunăstarea animalelor, îmbunătăţirea tehnicilor de
cercetare și educarea publicului

-

Punerea în valoare corectă, actualizată a unui obiectiv de maxim interes pentru
turismul practicat în Polul Naţional de Creştere – Constanţa, judeţul Constanţa,
Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est sau în România

-

Stimularea iniţiativelor antreprenoriale și crearea de locuri noi de muncă

-

Creșterea numărului de locuri la spectacolele prestate

-

Creșterea numărului de spectacole prestate.

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare):
-

extinderea și modernizarea Delfinariului cu o suprafață de 1.043,14 m2

-

783 locuri noi şi funcţionale (dintre care se vor asigura 6 locuri pentru persoanele cu
handicap)

-

1348 de scaune spectatori, număr extins de la 600 la locuri

-

112 locuri de muncă în faza de execuţie

-

36 de locuri de muncă create/menținute (20 de locuri de muncă la bazin; 16 locuri
suplimentare)

-

1 lift special hidraulic pentru persoanele cu dizabilităţi;

-

1 instalaţie hidranţi de incendiu;

-

1 instalaţie ventilaţie – climatizare;

-

1 instalaţie dezumidificatoare de aer, cu maşină frigorifică

Grup țintă:
Beneficiari direcți
• Vizitatorii (din localitate) şi turiştii (din afara localităţii) români şi străini;
• Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa;
• Consiliul Judeţean Constanţa – UAT Judeţul Constanţa;

• Cercetătorii, studenții și elevii care sunt prinși in programul de cercetare sau educaţional al
CMSNC;
• Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei;
• Salariaţii angajaţi în faza de operare a investiţiei;
• Firmele private care-şi vor desfăşura activitatea în incinta Delfinariului Constanţa.
Beneficiari indirecți
• Familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;
• Primăria municipiului Constanţa – taxe, impozite;
• Agenții economici, operatorii care își desfășoară activitatea în turism;
• Potenţiali investitori în Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţului Constanţa cât şi a
Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.

