FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul proiectului: Modernizarea drumului judeţean între Ovidiu - Poarta Albă (DJ 228A)

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, Ovidiu-Poarta Albă

Solicitant: UAT Județul Constanta

Proprietar: UAT Județul Constanta

Buget: Valoarea totală a proiectului =29.942.320,80 lei, valoare nerambursabilă din FEDR =
18.596.649,94 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: 27 luni / 17.09.2013-16.12.2015

Plan/poza zona de referință

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului „Modernizarea drumului judeţean între Ovidiu - Poarta Albă
(DJ 228A)” vizează creşterea calităţii vieţii şi a infrastructurii urbane, inclusiv a transportului
urban şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor, serviciilor din Polul Naţional de Creştere

Constanţa, prin reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi crearea de noi
locuri de muncă, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile din arealul: Polului
Naţional de Creştere – Constanţa, judeţului Constanţa, Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.

Obiectivele specifice:
 reabilitarea şi modernizarea drumului județean DJ 228A Poarta Albă – Ovidiu;
 crearea şi menţinerea de noi locuri de muncă: în faza de execuţie a lucrării, precum şi
în faza de operare;
 fluidizarea traficului şi reducerea cu peste 15% a timpului de călătorie între localităţile
din arealul polului de creştere;
 creştere cu peste 10% a numărului de persoane care utilizează mijloace de transport în
comun.

Descrierea proiectului:
Prin implementarea acestui proiect de regenerare fizică relevant pentru formele de
transport practicabile in Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţul Constanţa cât şi
Regiunea de dezvoltare 2 Sud-Est, Consiliul Judeţean Constanţa doreşte sa îmbunătăţească
infrastructura nodală rutieră de transport constănțeană / regională, esenţială atât la nivel
naţional cat si internațional pentru „sprijinirea oraşelor, pentru ca acestea să-şi îndeplinească
funcţiile urbane, mai ales în cazul acelor oraşe polarizatoare, care au legături intense cu
arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe”.

Rezultate/impact proiect:
- Asigurarea transportului şi mobilității populaţiei prin reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene.
-

Accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate

-

Fluidizarea traficului şi reducerea cu peste 15% a timpului de călătorie între localităţi

-

Crearea de noi locuri de munca în faza de execuție si de operare a proiectului

-

Îmbunătățirea condițiilor de viața ale locuitorilor.

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare):

-

1 drum judeţean reabilitat/modernizat - 14.495 km

-

Fluidizarea cu 15% a traficului

-

creșterea cu 10% a numărului de persoane care utilizează mijlocul de transport în
comun

-

locuri de muncă nou create pentru 55 de persoane in faza de executie si pentru 8
persoane in faza de operare

Grup țintă:
Beneficiari direcți:

- Participanţii la trafic (vizitatori, transportatori etc.) în spaţiul administrativo-geografic
reprezentat de Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţul Constanţa, cât şi în Regiunea de
dezvoltare 2 Sud-Est;
- Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) – UAT Judeţul Constanţa;
- Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP);
- Locuitorii arealului Polului de Creştere Constanţa şi în special al spaţiului administrativogeografic Poarta Albă – Ovidiu;
- Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei;
- Salariaţii angajaţi în faza de operare a investiţiei;
- Operatorii economici care vor fi selectaţi conform legii să asigure execuţia de lucrări,
prestarea de servicii sau livrarea de bunuri/produse.

Beneficiari indirecți:
- Familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;
- Potenţiali investitori în arealul Polului Naţional de Creştere Constanţa, judeţului Constanţa,
cât şi Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est;
- Comunităţile locale din Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţul Constanţa, cât şi din
Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est.

