
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul Proiectului: Modernizarea unor străzi în orașul Murfatlar 

 

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

Constanţa, județul Constanța, orașul Murfatlar 

 

Solicitant: UAT Orașul Murfatlar 

 

Proprietar: UAT Orașul Murfatlar 

 

Buget: 5.448.336,8 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: 16 luni/ 03.05.2012 – 02.09.2013 

 

Plan/poza zona de referință: 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 



 

 

Obiectivele proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructură urbană de calitate. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii de transport 

și creșterea gradului de accesibilitate a orașului Murfatlar. 

 

Descrierea proiectului  

Cele 10 străzi propuse pentru modernizare erau singurele rămase izolate, 

nemodernizate, străzile de legătură din jurul lor fiind modernizate. Circulația auto și pietonală 

se desfășura cu precădere pe străzile adiacente modernizate, întrucât cele nemodernizate nu 

asigurau condițiile, posibilitățile tehnice și fluenta necesare, astfel încât locuitorii din cartier le 

evitau, preferând să circule pe străzile amenajate. 

În urma modernizării suprafeței carosabile a celor 10 străzi, care era deteriorată, 

prezentând  gropi , șanțuri, văluriri, viteza de deplasare a autovehiculelor în acest areal a 

crescut, ducând la fluidizarea traficului. 

Prin proiectul de modernizare s-a redimensionat lățimea carosabilului care permite 

circulația pe două sensuri, au fost reglementate colectarea, dirijarea și evacuarea apelor 

pluviale, lăsând liberă  suprafața carosabilului . 

 

Rezultate: 

- reabilitarea a 10 străzi urbane din orașul Murfatlar, cu o lungime totală de 2.893 ml; 

- reabilitarea spațiilor pietonale aferente străzilor reabilitate (trotuare); 

- îmbunătățirea sistemului de marcaj rutier (marcaje rutiere longitudinale simple si 

duble, marcaje rutiere longitudinale transversale, indicatoare/semne rutiere; 

- reabilitarea sistemului de preluare a apelor pluviale. 

- minimizarea efectelor congestionării urbane asupra mediului prin ameliorarea 

aspectelor existente: reducerea emisiilor de noxe ca urmare a decongestionării traficului, 

amenajarea de spații verzi, preluarea controlata a apelor pluviale; 

- ameliorarea confortului și siguranței participanților la trafic prin fluidizarea traficului 

si adoptarea măsurilor de siguranță prevăzute de normele comunitare; 

- promovarea creării de noi locuri de munca prin asigurarea conexiunii și accesibilității 

zonelor culturale, istorice si turistice ale orașului Murfatlar; 



 

 

- diminuarea costurilor de întreținere ale autovehiculelor ca urmare a  decongestionării 

traficului. 

 

Indicatori: 

- modernizarea a 10 străzi urbane cu o lungime 2.893 ml și o suprafață 24.409,13 m2 

(reabilitarea străzilor și a trotuarelor adiacente, îmbunătățirea sistemului de marcaj 

rutier, reabilitarea sistemului de preluare a apelor pluviale) 

- 20 locuri de muncă create în faza de execuție 

- 1 loc de muncă menținut la finalul implementării 

- 10.943 de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului 

 

Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți: 

- operatorii de vehicule (participanții la trafic): medie 3931 vehicule / 24 ore, 

reprezentați de: persoane fizice deținătoare de vehicule; transportatori; mijloace de 

transport in comun 

- agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Murfatlar; 

- turiștii care vizitează sau tranzitează orașul; 

- populația orașului reprezentată de 10.216 persoane (conform recensământului din 

2011). 

-  

Beneficiari indirecți:  

- inițiatorul proiectului – UAT Orașul Murfatlar 

- investitori privați din Regiunea Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


