
 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului: Centru productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și 

de agrement Ovidiu 

 

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

Constanţa, orașul Ovidiu 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța 

 

Proprietar: UAT Județul Constanța  

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 7.571.052,64 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

2.303.889,22 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: 29 de luni si 19 zile/ 12.07.2013 – 31.12.2015  

 

Plan/poza zona de referință 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 



 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general  

Vizează creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea structurilor 

de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului din Polul Naţional de Creştere Constanţa. Prin 

crearea acestui centru productiv meşteşugăresc UAT judeţul Constanţa şi UAT Ovidiu au în 

vedere sprijinirea mediului de afaceri pentru dezvoltarea şi readucerea la viaţă a unor ocupaţii 

vechi, precum şi pentru integrarea în viaţa activă a persoanelor cu nevoi speciale şi a femeilor 

în particular.  

 

Obiectivele specifice: 

- construire imobil s+p+1 în care va funcţiona centrul de producţie meşteşugăresc, 

alcătuit dintr-o hală de producţie şi depozitare  

- dotarea si echiparea noului corp clădire 

      - extindere utilităţi – pe strada Crizantemei, locul unde se află terenul cu suprafaţa de 

1000 mp, propus pentru a beneficia de investiţia din acest proiect, nu există reţele de utilităţi 

şi este necesară aducerea reţelelor de apă, canalizare, gaze şi a reţelei electrice (de la 200-

350m) în dreptul construcţiei propuse.  

      - crearea / menţinerea de noi locuri de muncă: în faza de execuţie 73 de persoane, iar în 

faza de producţie 42 de persoane, inclusiv personalul administrativ.  



 

 

Descrierea proiectului:  

UAT Constanţa, pentru a asigura sustenabilitate planurilor integrate de regenerare 

urbană, sprijină dezvoltarea mediului antreprenorial pentru impulsionarea activităţilor 

economice şi crearea de noi locuri de muncă, cu impact asupra creşterii competitivităţii 

arealelor urbane degradate, având în vedere că beneficiarul proiectului, cunoaşte cel mai bine 

tipurile de activităţi economice necesare şi adecvate pentru valorificarea resurselor locale. 

Asigurarea sustenabilităţii regenerării zonelor urbane implică susţinerea activităţilor 

antreprenoriale prin dezvoltarea infrastructurii pentru afaceri. 

Crearea Centrului productiv meşteşugăresc pentru susţinerea activităţilor turistice şi de 

agrement în oraşul Ovidiu va deveni cu timpul un motor local de dezvoltare care se va putea 

dezvolta şi care va furniza atât pentru operatorii de turism din zonă cât şi pentru cei din restul 

ţării produse realizate aici (articole de mobilier de grădină sau pentru plajă, mese, scaune, 

şezlonguri, produse de mic mobilier – cutii de depozitare, rafturi, rogojini şi alte elemente de 

design interior). Toate produsele ce vor fi realizate vor face faţă şi pe pieţele internaţionale 

prin calitatea şi prin multitudinea posibilităţilor de utilizare.  

Rezultate/impact proiect: 

- impulsionarea activităţilor economice  

- crearea de noi locuri de muncă 

- furnizarea atât pentru operatorii de turism din zonă cât şi pentru cei din restul ţării 

produse realizate in cadrul Centrului productiv meșteșugăresc.  

- asigură creşterea gradului de civilizaţie al oraşului. 

 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- amenajarea unei suprafețe de 1.330,78 m
2 

- construirea și pregătirea unei clădiri S+P+E1 

- locuri de muncă nou create pentru 42 de persoane (35 persoane angajate în producția 

propriu-zisă, din care 14 persoane cu dizabilități si 7 persoane angajate pentru 

compartimentul administrativ) 

      

 

 



 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- persoane cu diferite dizabilităţi ce pot fi încadrate în muncă 

- persoane apte de muncă  

- UAT Judeţul Constanţa (Polul de Creştere şi arealul de influenţă) - Consiliul Judeţean 

Constanţa; 

- Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei;  

-  Salariaţii angajaţi/ menţinuţi în faza de operare a investiţiei;  

- Structurile de afaceri, firmele care vor asigura : furnizarea de bunuri, prestarea de 

servicii, execuţia de lucrări. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Persoane cu dizabilităţi din cadrul Polului Naţional de Creştere Constanţa, judeţului 

Constanţa, cât şi a Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est; 

- Familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;  

- Familiile persoanelor cu dizabilităţi angajate; 

- Comunităţile locale din oraşul Ovidiu, Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţul 

Constanţa cât şi din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est; 

- Primăria oraşului Ovidiu – taxe, impozite; 

- Agenții economici, operatorii (structuri de afaceri) care îşi desfăşoară activitatea în industria 

meşteşugărească şi a turismului; 

- Potenţiali investitori în Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţului Constanţa cât şi a 

Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est 

- Structuri de primire şi alimentaţie publică de pe litoral (hoteluri, restaurante, terase, 

administratori de plajă) care vor putea achiziţiona produse de mobilier specifice (umbrele de 

plajă, fotolii, mese, scaune, balansoare, etc.) 

- Persoanele fizice şi juridice (magazine de profil) care vor achiziţiona şi vor utiliza articolele 

produse de firmele ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrului productiv meşteşugăresc 

pentru susţinerea activităţilor turistice şi de agrement Ovidiu.  

 

 

 


