
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul Proiectului: Parc de recreere în oraşul Ovidiu 

 

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

Constanţa, județul Constanța, orașul Ovidiu 

 

Solicitant: UAT Orașul Ovidiu 

 

Proprietar: UAT Orașul Ovidiu 

 

Buget: 8.180.802,70 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: 9 luni/ 24.03.2015 – 23.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 



 

 

Plan/poza zona de referință: 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă factorilor de mediu și a calității vieții în 

orașul Ovidiu. 

Obiectivul specific al investiției este amenajarea unui teren viran de pe malul lacului 

Siutghiol în vederea creării unui parc contemporan, atractiv. Această investiție se înscrie în 

viziunea de dezvoltare a orașului și va conduce la creșterea calității vieții cetățenilor orașului 

Ovidiu prin transformarea zonei de maximă circulabilitate din oraș în spațiu pentru 

promenadă și petrecerea timpului liber. 

 

Descrierea proiectului  

 

Orașul Ovidiu este situat în extremitatea de Sud-Est a României (jud. Constanța), în 

partea de Vest a lacului Siutghiol. Amplasamentul se află pe malul lacului în vecinătatea 

insulei Ovidiu.  

Terenul propus este în prezent neamenajat, fiind caracterizat de o vegetație spontană 

fără specii protejate. Malul lacului este stabilizat prin amplasarea unor piloni din beton de-a 

lungul lacului. 



 

 

Pe acest teren se urmărește amenajarea unui parc. Acesta va fi dotat cu alei asfaltate, 

platforme pentru concerte și expoziții, amfiteatru și scena,  iluminat nocturn, amplasare piese 

de mobilier specific, puncte de colectare pentru deșeuri, locuri de joacă și de relaxare și 

grupuri sanitare etc. 

Pentru realizarea Parcului de recreere în orașul Ovidiu a fost alocat un teren aparținând 

domeniului public, situat între str. Pescarilor și malul Lacului Siutghiol și cu o suprafață de 

5.727,00m2. 

Parcul va cuprinde trei zone: 

- Zona A – Acces/Belvedere/Amfiteatru/Scena 

Se află in partea de Nord a amplasamentului. Aici se afla si accesul principal in Parc, 

acces ce se face din strada Cișmelei. Imediat in apropierea accesului se afla o zona de 

„Belvedere” – platforma de observare.  

Se propune amenajarea unui amfiteatru cu scena pentru concerte sau spectacole de 

mica anvergura. În vecinătatea amfiteatrului se va amenaja și o terasă verde – zonă de 

relaxare – prevăzuta cu bănci și vegetație specifică. 

- Zona B – Piațetă/Loc de joacă pentru copii/Mese șah/Telescop 

Se va realiza loc de joacă pentru copii cu locuri de stat – bănci perimetrale, o zona 

verde dotată cu mese pentru șah, o fântână arteziana.  

Se propune amplasarea unui telescop pentru observare și de grupuri sanitare. 

- Zona C – Concerte/Expoziții/Zona relaxare 

Acest tronson cuprinde două platforme ce  pot găzdui spectacole, concerte, târguri sau 

expoziții.  

 

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 Ovidiu 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 2.316 m2  

- 15.549 persoane care beneficiază de infrastructura urbană reabilitată și 

modernizată 

- crearea de alei pietonale cu o suprafață de 1.987,24 m2  

- crearea a 30 locuri de muncă temporare 

- achiziționare dotări parc: 79 buc. bănci ornamentale, 54 buc. coșuri gunoi, 15 buc. 

panouri expoziționale, 6 buc. cișmele ornamentale, 7 buc. mese șah cu câte 2 

locuri, 1 buc. leagăn dublu, 2 buc. balansoare, 2 buc. tobogane, 4 buc. telescoape 

panoramice. 

 

Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți:  

- locuitorii orașului Ovidiu, respectiv 15.549 de persoane. 

 

Beneficiari indirecți:  

- agenții economici care-și desfășoară activitatea în orașul Ovidiu 

-  personalul angajat pentru întreținerea parcului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


