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Municipiul Constanţa şi zona sa de influenţă, reprezentată de cele 14 localităţi care alcătuiesc Zona 
Metropolitană Constanţa, se află pe lista polilor de creştere la nivel naţional şi beneficiază prin 
intermediul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere, Domeniul  Major de Intervenţie 1.1. - Planuri integrate 
de dezvoltare urbană de asistenţă financiară în vederea realizării unor proiecte integrate de dezvoltare 
a zonei.
Finanţarea proiectelor integrate de dezvoltare a municipiului Constanţa şi a Zonei Metropolitane 
Constanţa se va realiza prin intermediul Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere a cărui 
viziune de dezvoltare are în vedere impunerea Zonei Metropolitane. Acesta stabileşte următoarele 
obiective strategice:

Obiectivul strategic 1: CONSTANŢA  LOCUITORILOR
Acest obiectiv vizează: 
ź îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor şi creşterea atractivităţii zonei;
ź accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate;
ź accesul la o locuinţă decentă în condiţii de siguranţă, accesul la servicii de sănătate, servicii de 
educaţie şi cultură şi servicii sociale de calitate, într-un mediu durabil.

Obiectivul strategic 2: CONSTANŢA TURIŞTILOR
Acest obiectiv vizează crearea unei zone turistice maritime, atractivă şi competitivă pentru turiştii 
români și străini prin: 
ź exploatarea potenţialului natural favorabil de care dispune municipiul Constanţa şi arealul său de 
influenţă
ź valorificarea patrimoniului cultural, istoric şi arheologic
ź dezvoltarea durabilă a turismului.

Obiectivul strategic 3: CONSTANŢA  INVESTITORILOR
Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei locale vizează dezvoltarea economică durabilă  
prin:
ź creşterea investiţiilor străine directe, dar şi autohtone, îndeosebi în ramurile cu potenţial de 
creştere economică mare
ź dezvoltarea cooperării transfrontaliere în cadrul Euroregiunii Mării Negre şi cooperare 
transfrontalieră România - Bulgaria
ź dezvoltarea resurselor mane, creşterea ratei de ocupare în meserii şi profesii de înaltă specializare.

Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Constanţa este însoţit de o listă de proiecte 
propuse a fi finanţate prin Programul Operaţional Regional, dar şi prin celelalte programe operaţionale 
şi PNDR. 
Alocarea financiară disponibilă pentru Polul de Creştere Constanţa este de 90,32 milioane de euro.

POLUL DE CREŞTERE CONSTANŢA
PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI DE CREŞTERE CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANȚA
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Proiectul “Parcare verde-Construirea unei parcări 
supraetajate în zona Spital Clinic Județean de Urgență 
județul Constanța” al cărui beneficiar este  Unitatea 
Administrativ Teritorială Municipiul Constanața  are ca 
obiectiv general creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului 
Constanţa prin reabilitarea infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor urbane, în contextul creării de noi 
locuri de muncă şi protejării mediului înconjurător.

Obiectivele specifice, concepute în vederea atingerii 
obiectivului general al proiectului vizează:

· Îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile 
publice de sănătate oferite de Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa prin construirea unei parcări supraetajate 
cu o capacitate de 265 de locuri; 

· Introducerea conceptului de Clădire Verde în spaţiul 
public urban prin construirea „Parcării Verzi” şi crearea noi 
locuri de muncă permanente.
Proiectul îşi propune prin realizarea acestei parcări 
supraetajate, să mărească capacitatea actualei parcări 
construite la sol, îmbunătăţindu-se astfel accesul cetăţenilor 
la serviciile medicale oferite de către Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Constanţa şi de Policlinica 1, contribuind totodată 
la descongestionarea circulaţiei pe Str. Nicolae Iorga, prin 
eliberarea spaţiilor de la marginea carosabilului ocupate în 
prezent de autovehicule parcate spontan, neregulamentar, 
autovehicule ce îngreunează circulaţia, inclusiv accesul 
ambulanţelor la Unitatea de Primire Urgenţe.
Valoarea totală a proiectului este aproximativ  17 mil.  lei , 
contribuţia Uniunii Europene fiind de aproximativ 11 mil. lei . 
Durata totală de implementare este de 17 luni.
Astfel, vor fi create 15 noi  locuri de muncă, 265 locuri de 
parcare, va fi redus timpul de călătorie în oraș cu 11% și va 
crește numărul de persoane care utilizează mijloacele  de 
transport în comun sau bicicleta, pentru deplasări în oraş de 
la 5 la 10%.

MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECTE CONTRACTATE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (2007-2013) 
AXA PRIORITARA 1 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘELOR - POLI  DE CREȘTERE

MUNICIPIUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA
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Proiectul “Modernizarea unor străzi în orașul Ovidiu”, 
beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ovidiu,  
are ca obiectiv general îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la 
o infrastructură urbană de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează modernizarea 
infrastructurii de transport și creșterea gradului de 
accesibilitate a orașului Ovidiu, prin intervențiile pe străzile 
Pajiștei, Cireșului, Fulgerului, Zefirului, Delfinului, Mugurel, 
Egretei, Randunicii, Lăstunului, Păunului, Vulturului, 
Cireșului, Amurgului, Altarului, Teiului, Primăriei, Izvolrului, 
Luminișului, Viorelelor, Insulei, Revoluției, Nicolae Iorga, 
Salcâmilor, Crinului, Poștei, Căminului, Primăverii, Albinelor, 
Cismelei, Frunzelor, Talazului, Aleea Fundăturii Geamiei, 
Aleea Geamiei.

Lucrările de reabilitare a străzilor vor avea ca scop aducerea 
părții carosabile și a trotuarelor la parametrii tehnici, 
asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime.

Valoarea totală a proiectului este de  9,6 mil. lei, valoarea 
finanțării nerambursabile  fiind de .

Durată totală de implementare este de16 luni.

Prin proiect va fi modernizată o suprafață de 61290 mp de 
străzi urbane, vor fi menținute la finalul implementării 2 
locuri de muncă. Va crește gradul de siguranță în trafic prin 
semnalizarea corespunzătoare și îmbunătățirea 
managementului trafiului și vor fi eliminate noxele. 

De această investiție vor beneficia un număr de 5502 locuitori 
ai orașului Ovidiu.

7,5 mil. lei

PROIECTE CONTRACTATE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (2007-2013) 
AXA PRIORITARA 1 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘELOR - POLI  DE CREȘTERE

ORAȘUL OVIDIU

ORAȘUL OVIDIUORAȘUL OVIDIU

ORAȘUL OVIDIU
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Proiectele ce vor fi finanțate din cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 1. Sprijinirea 
dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, domeniul major de intervenție 1.1 Planuri 
integrate de dezvoltare urbană – Sub-domeniul Pol de creștere Constanța  vizează reabilitarea 
infrastructurii publice urbane, îmbunătățirea serviciilor sociale, dezvoltarea infrastructurii turistice 
de agrement, precum și dezvoltarea centrelor de afaceri.

1. REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE
Investițiile privind reabilitarea infrastructurii publice urbane  au în vedere  reabilitări, modernizări de 
străzi, bulevarde, piețe, parcări, trotuare, pasarele, zone de promenade din stațiunile turistice, 
reabilitarea spațiilor verzi, reabilitarea și modernizarea  iluminatului public, amplasarea unui sistem 
integrat de monitorizare cu camere video în scopul creșterii siguranței publice în municipiul Constanța 
și Zona Metropolitană.

1.1 MODERNIZAREA  STRĂZILOR, PASAJELOR, ZONELOR PIETONALE 

Proiectele privind creșterea atractivității turistice și a calității vieții în zona metropolitană Constanța 
și  municipiul Constanța sunt următoarele:

-   „Modernizarea unor străzi din Orașul Techirghiol” , beneficiar UAT Oraș Techirghiol - valoare 
totală estimată de  5 mil. lei din care finanțarea  nerambursabilă estimată  aproximativ 4 mil. 
lei;

- „Modernizarea unor  străzi în orașul Mulfatlar”, beneficiar UAT oraș Mulfatlar - valoare totală 
estimată de  7 mil. lei, valoarea totală solicitată estimată  de  5,5 mil lei;

- „Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi  din zona Vraja Mării-Cazino-
Port Tomis” - valoare totală de  16,7 mil. lei, finanțare nerambursabilă de  13 mil.lei;

- „Promenada turistică Eforie Nord” - valoare totală de aproximativ  9,9 mil. lei, finanțare 
nerambursabilă de  7,8 mil.lei;

- „Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale” - 
valoare totală de aproximativ 10,6 mil. lei, finanțare nerambursabilă aproximativ 8,4 mil.lei;

- „Promenada turistică Mamaia”-  valoare totală de aproximativ  65 mil. lei, finanțare 
nerambursabilă de  51 mil.lei;

-   “Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice – Piața Ovidiu” - valoare totală 
estimată de 14,8 mil. lei, finanțarea nerambursabilă  de 11,6 mil.lei.

- “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța”- 
valoare estimată de aproximativ 47,8 mil.lei, finanțare nerambursabilă de  37,6 mil. lei.

PROIECTE ÎN CURS DE CONTRACTARE DIN CADRUL PROGRAMULUI
OPERAȚIONAL REGIONAL (2007-2013) - POLUL DE CREȘTERE CONSTANȚA

ORAȘUL EFORIEORAȘUL  MURFATLAR MUNICIPIUL CONSTANȚA
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1.1 MODERNIZAREA STRĂZILOR, PASAJELOR, ZONELOR PIETONALE 
În cadrul Axei prioritare 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, domeniul 
major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană – Sub-domeniul Pol de creștere 
Constanța  s-au depus un număr de 3 proiecte care au care au în vedere creșterea calității vieții și a 
infrastructurii urbane, inclusiv transportul urban și a mobilității populației și anume:

-  „Modernizarea drumului județean între Ovidiu-Poarta Albă (DJ 228)”, beneficiar UAT 
Județul Constanța,

-  „Îmbunătățirea acesului între E60 și platforma industrială Năvodari prin modernizarea căii 
rutiere”, beneficiar UAT Oraș Năvodari

-  „Creșterea accesibilizării Portului Constanța prin reabilitarea pasajului Filimon Sârbu“, 
beneficiar UAT municipiul Constanța.

Prin proiectul de modernizare a drumului județean 228 A Poarta Albă-Ovidiu, UAT Constanța își propune  
fluidizarea traficului dintre localitățile Poata Albă și Ovidiu, reducerea timpilor de transport și 
eliminarea blocajelor. Totodată, ca urmare a dezvoltării în ultimii ani a comunei Poarta Albă și orașul 
Ovidiu, vor apărea oportunități de amplasare de noi obiective economice, de sport-agrement și 
turistice fiind oportună reabilitarea DJ 228A.
Valoarea estimată a investiției „Modernizarea drumului județean 228A Poarta Albă- Ovidiu este de 
aproximativ 30 mil.lei, din care finanțarea nerabursabilă este de  23,67 mil. lei.

Proiectul “Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin 
lărgirea și modernizarea Bulevardului Mamaia-Năvodari”, depus de UAT Năvodari, cu o valoare totală 
estimată de aproximativ 58 mil. lei, din care finanțarea nerambursabilă estimată în valoare de 
aproximativ 46 mil. lei,  intenționează să soluționeze problemele legate de traficul de-a lungul acestui 
drum.
Se preconizează că realizarea și implementarea proiectului va determina o creștere cu  10% a 
numărului de persoane care utilizează mijloacele de transport în comun sau bicicleta pentru transport. 
Investiția propusă de beneficiar vine în întâmpinarea acestor aspecte și propune lărgirea B-dului de la 
două benzi la patru benzi, plus benzi speciale pentru cicliști și trotuare pentru pietoni.

Prin reabilitarea pasajului Filimon Sârbu, investiție cu o valoare estimată de  16,5 mil lei, din care 
finanțare nerambursabilă de  13  mil. lei,  vor fi puse bazele unei îmbunătățiri a aspectului social, 
economic și de sporire a accesibilizării portului Constanța pentru toți operatorii naționali și 
internaționali. Creșterea siguranței în circulație se va face prin îmbunătățirea suprafeței de rulare 
asigurând condiții de mărire a vitezei de circulație, în limita normelor legale și în condiții sporite de 
confort și siguranță, se va asigura scurgerea apelor pluviale în condiții optime, se vor ameliora 
problemele de poluare a mediului prin refacerea suprafeței de rulare. 

PROIECTE ÎN CURS DE CONTRACTARE DIN CADRUL PROGRAMULUI
OPERAȚIONAL REGIONAL (2007-2013) - POLUL DE CREȘTERE CONSTANȚA

PLATFORMA NĂVODARIPOARTA  ALBĂ -OVIDIU PASAJUL FILIMON SARBU
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   1.3 MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC 

Deși iluminatul public reprezintă unul din criteriile de apreciere a nivelului de civilizație dintr-o 
anumită zonă geografică, în prezent, există unele cartiere din Municipiul Constanța în care se constată 
un iluminat deficitar, înregistrându-se un consum energetic prea mare pentru realizarea acestui 
serviciu public. În acest sens, investiția propusă prin proiectul ”Reabilitarea și modernizarea 
iluminatului public în unele localități ale zonei Metropolitane Constanța” își propune să rezolve o 
serie de probleme  din municipiul Constanța și zona Metropolitană, precum disfuncționalități și dese 
întreruperi în furnizarea iluminatului, ineficiență energetică, randament luminos scăzut al corpurilor 
de iluminat existente, costuri mari de întreținere și punere în funcțiune, date de uzura componentelor. 
Asfel, prin implementarea proiectului, va crește siguranța publică, vor scădea costurile de operare 
pentru serviciile de iluminat, va fi acoperită o parte semnificativă a municipiului Constanța cu servicii 
de furnizare a energiei electrice prin extinderea capacității și a lungimii rețelelor de alimentare, va 
crește calitatea și eficiența serviciilor furnizate. Valoarea totală a proiectului este de  15,1 mil. de lei, 
finanțarea nerambursabilă fiind de aproximativ 12 mil. de lei.

1.4  SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE CU CAMERE VIDEO ÎN ZONA METROPOLITANĂ 
CONSTANȚA

Investiția  “Sistem integrat de monitorizare cu camere video în zona Metropolitană Constanța”, cu 
o valoare estimată de  aproximativ 4 mil lei, finanțarea nerambursabilă fiind de  3,1 mil. de lei,  constă 
în implementarea unor sisteme integrate de supraveghere video în 33 de unități de învățământ și la 
nivelul instituțiilor publice din localitățile Constanța, Eforie, Murfatlar, Techirghiol, Agigea, Cumpăna, 
Lumina, Poarta Albă și Tuzla, precum și îmbunătățirea capacității de reacție și intervenție a organelor 
publice cu atribuții în domeniul siguranței și ordinii publice prin monitorizarea traficului rutier în cele 9 
localități ale Zonei Metropolitane Constanța. Crearea unui dispecerat central de monitorizare video și a 
nouă dispecerate locale de monitorizare video la nivelul secțiilor de poliție locală va contribui la 
eficientizarea acțiunilor specifice de prevenire și combatere a criminalității și va permite totodată 
intervenția operativă și a altor organisme abilitate.

PROIECTE ÎN CURS DE CONTRACTARE DIN CADRUL PROGRAMULUI
OPERAȚIONAL REGIONAL (2007-2013) - POLUL DE CREȘTERE CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA
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2.  ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SOCIALE

În vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor sociale și ridicarea lor la standarde europene 
s-au depus un număr de 13 proiecte astfel:
- un număr de 9 proiecte care au ca și obiectiv reabilitarea, extinderea și dotarea unor clăriri din 
localitățile Mihail Kogălniceanu, Poarta Albă, Agigea, Tuzla, Corbu, Cumpăna, Lumina, Valu lui Traian, 
Constanța, în vederea utilizării acestora drept centre pentru tineret;
- un număr de 3 proiecte prin care sunt reabilitate, modernizate centre sociale.
Prin  reabilitarea, extinderea și dotarea unor clădiri se vor  amenaja  spații destinate organizării de 
evenimente și activități de socializare, biblioteci cu săli de lectură, în vederea utilizării acestora drept 
centre pentru tineret. 
Investițiile al căror beneficiar este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 
Constanța” au următoarele bugete estimative:

- “Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, Localitatea 
Lumina, în vederea utilizării acesteia drept centru  pentru tineret” - valoarea totală a 
proiectului   3,1 mil.lei, valoarea  nerambursabilă de 2,3 mil.lei;

- “Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, Localitatea 
Mihail Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru  pentru tineret” - valoarea 
totală a proiectului   7,4 mil.lei, valoarea  nerambursabilă de   5,8 mil.lei;

- “Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, Localitatea 
Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia drept centru  pentru tineret ”- valoarea totală a 
proiectului  este de  2,7 mil.lei, valoarea  nerambursabilă de aproximativ  2,1 mil.lei;

- “Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, Localitatea 
Corbu, în vederea utilizării acesteia drept centru  pentru tineret” - valoarea totală a proiectului  
este de  2,6 mil.lei, valoarea  nerambursabilă de aproximativ  2 mil.lei;

- “Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, Localitatea 
Agigea, în vederea utilizării acesteia drept centru  pentru tineret” - valoarea totală a 
proiectului  este de  2,8 mil.lei, valoarea  nerambursabilă de aproximativ  2,2 mil.lei;

- “Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, Localitatea 
Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia drept centru  pentru tineret” - valoarea totală a 
proiectului  este de  1,9  mil.lei, valoarea nerambursabilă de   1,4 mil.lei;

- “Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, Localitatea 
Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru  pentru tineret” - valoarea totală a 
proiectului  este de   3,9  mil.lei, valoarea nerambursabilă de aproximativ 3 mil.lei;

- “Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, Localitatea 
Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru  pentru tineret”- valoarea totală a proiectului  
este de   3,9  mil.lei, valoarea nerambursabilă de aproximativ 3 mil.lei;

- “Centru multifuncțional educativ pentru tineret” - valoarea totală a proiectului  este de  10,4 
mil.lei, valoarea nerambursabilă de aproximativ 7,8 mil.lei;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE ÎN CURS DE CONTRACTARE DIN CADRUL PROGRAMULUI
OPERAȚIONAL REGIONAL (2007-2013) - POLUL DE CREȘTERE CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA



2.  ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SOCIALE

Pentru  îmbunătățirea serviciilor sociale din municipiul 
Constanța și zona Metropolitană Constanța prin reabilitarea/ 
extinderea infrastructurii sociale s-au depus următoarele 
proiecte:
- “Parcul Seniorilor” -  valoarea totală  aproximativă de 6,3 mil 
lei, din care finanțare nerambursabilă de aproximativ 5 mil. lei;
- “Cantină socială și centru de zi în localitatea Năvodari 
–reabilitare și modernizare” - valoarea totală  de 4,7 mil. lei ,  
din care finanțare nerambursabilă de 3,7 mil. lei;
- “Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de 
îngrijire  a persoanelor cu afecțiuni Alzeimer” - valoarea totală   
de 6,7 mil. lei,  din care finanțare nerambursabilă de aproximativ 
5  mil. lei;

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța,  prin 
Investiția “Parcul seniorilor” intenționează să modernizeze și să 
extindă cu un corp nou Căminul pentru persoane vârstnice 
Constanța. Ca urmare a acestei investiții  va crește calitatea 
serviciilor sociale și vor fi create noi locuri de muncă pentru 
personal. 

Proiectul “Cantină socială și centru de zi în localitatea Năvodari 
–reabilitare și modernizare” prevede lucrări de consolidare și 
protejare a corpului A al centrului de zi precum și lucrări de 
compartimentare, refacere a instalațiilor sanitare, electrice, 
termice etc., dotarea cantinei și a centrului de zi.
Investiția va contribui la dezvoltarea sistemului de servicii 
sociale din zona Metropolitană prin creșterea calității serviciilor 
oferite prin  atragerea de personal specializat la cantina socială 
cât și la centrul de zi. 

Prin proiectul “Extindere Unității de Asistență Medico Socială 
Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire  a persoanelor cu 
afecțiuni Alzeimer”, UAT Județul Constanța are în vedere 
extinderea pavilionului medical pe verticală, prin mansardare și 
pe orizontală prin realizarea unui corp compus din demisol, 
parter si un etaj, dotarea și echiparea noului corp de clădire al 
unității de asistență medico-socială Agigea. Prin realizarea 
acestui proiect, persoanele care se ocupă în prezent în cadrul 
familiilor de bolnavi Alzeimer, vor putea să beneficieze în egală 
măsură cu aceștia de creștere a condițiilor calitative ale vieții. 
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 3. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE  DE 
AGREMENT 

Pentru  îmbunătățirea infrastructurii turistice de agrement 
din municipiul Constanța și orașul Techirghiol s-au depus 
următoarele proiecte:
- „Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal 
de Științe ale Naturii Constanța” - valoarea totală  
aproximativă de 13 mil. lei ,  din care finanțare 
nerambursabilă de aproximativ 5,1 mil. lei;
- “Centrul multifuncțional de turism balneo-fiziologic 
Techirghiol ” - valoarea totală  aproximativă de 17,4 mil. lei,  
din care finanțare nerambursabilă de aproximativ 6,5 mil. 
lei;

Prin obiectivele propuse, proiectele  privind modernizarea  
Complexului Muzeal de Științe al Naturii Constanța 
–Delfinariu  și construirea  unui centru multifuncțional de 
turism balneo-fiziologic în stațiunea Techirghiol,  contribuie 
la modernizarea infrastructurii turistice de agrement.

Investiția  „Creșterea atractivității turistice a Complexului 
Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” are în vedere 
acoperirea Delfinariului, închiderea și extinderea gradenelor 
cu 783 de locuri noi și funcționale, dotarea și echiparea 
delfinariului, precum și crearea de noi locuri de muncă. 

Proiectul “Centrul multifuncțional de turism balneo-
fiziologic Techirghiol ” propune o structură de agrement 
turistic care va oferi servicii de wellness și spa, menite să 
diversifice oferta turistică de agrement locală și de la nivelul 
litoralului. 

Ambele investiții vor sprijini dezvoltarea sectorului de 
turism, bazat pe resursele locale competitive și astfel, pe 
termen lung vor contribui la dezvoltarea economică durabilă 
a regiunii.
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4. DEZVOLTAREA CENTRELOR DE AFACERI

Pentru dezvoltarea mediului antreprenorial, pentru 
impulsionarea activităților economice și crearea de noi locuri 
de muncă, cu impact asupra creșterii competitivității 
arealelor urbane degradate, dar și pentru susținerea 
activităților turistice și de agrement s-au depus următoarele 
proiecte:
- “Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea 
activităților turistice și de agrement Ovidiu” - valoarea 
totală  de 7,5 mil. lei ,  din care finanțare nerambursabilă de 
aproximativ 3 mil. lei;
- “Centrul de excelență în turism și servicii Tomis“ - 
valoarea totală  aproximativă de 6 mil. lei ,  din care 
finanțare nerambursabilă de aproximativ 2,2 mil. lei.

Proiectul “Centrul productiv meșteșugăresc pentru 
susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu” 
propune construirea unui centru de afaceri pentru 
dezvoltarea și readucerea la viață a unor ocupații vechi, 
precum și pentru reintegrarea activă a persoanelor cu nevoi 
speciale. Prin proiect se vor construi și dota corespunzător 
hale de producție pentru prelucrarea lemnului,  a metalului 
și a răchitei și a unor spații auxiliare pentru depozitare și 
pentru asigurarea funcțiunilor administrative. Obiectivul se 
înscrie în categoria investițiilor care are drept scop 
dezvoltarea locală și care asigură creșterea gradului de 
civilizație a orașului.

Conștientizând că importanța investițiilor în structuri 
moderne de consultanță în afaceri este un instrument cheie 
pentru stimularea mediului de afaceri local, generând astel 
un grad cunoscut al competitivității nu doar pe plan local ci și 
la nivel regional, prin proiectul “Centrul de excelență în 
turism și servicii Tomis“  se propune realizarea și dotarea 
unui centru modern de consultanță în afaceri, în special în 
domeniul turismului, asigurând astfel atragerea capitalului 
privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale 
comunității locale, precum și crearea de noi locuri de muncă. 
Centrul de consultanță va dispune de spații pentru 
organizarea unor conferințe, întâlniri, birouri și anexe 
administrative necesare desfășurării activităților specifice 
mediului de afaceri. 
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