
 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului: Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic 

 

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

Constanţa, municipiul Constanța 

 

Solicitant: UAT municipiul Constanţa 

 

Proprietar: UAT municipiul Constanţa 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului = 15.576.652,47 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

11.818.310,88 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: 8 luni / 01.05.2015 – 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 



 

 

Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea turismului 

prin reabilitarea infrastructurii publice urbane, crearea şi modernizarea infrastructurii aferente 

utilităților publice urbane, îmbunătățirea factorilor de mediu şi a calității vieții în oraşul 

Constanța prin reabilitarea şi amenajarea zonei de promenadă adiacentă Palatului 

Administrativ, situată în centrul municipiului Constanța, în vederea stimulării creşterii 

economice locale şi regionale şi creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului 

înconjurător şi asigurării dezvoltării durabile.  

 

 



 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- reabilitarea aleilor şi a spaţiilor verzi inclusiv crearea/modernizarea utilităţilor publice 

necesare funcţionării parcului 

- reamenajarea zonei de parc în stilul arhitectonic  Art Nouveau, cu mobilier urban, stâlpi de 

iluminat  etc.; 

- punerea în siguranţă şi realizarea lucrărilor de reabilitare şi amenajare a Parcului Arheologic 

prin preluarea caracteristicilor istorice reprezentative, valoroase şi integrarea acestora în 

contextul urban actual (reabilitare alei, creare reţea iluminat public şi arhitectural, amenajarea 

peisagistică a zonei şi reamenajarea/reabilitarea/extinderea spaţiului verde, punerea în valoare 

a vestigiilor istorice şi a monumentelor/ statuilor existente, dotarea cu mobilier urban în stilul 

arhitectonic Art Nouveau, asigurarea siguranţei cetăţenilor şi a turiştilor), loc de joacă pentru 

copii, fitness urban. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Parcul Arheologic a fost amenajat în anul 1959. Prin realizarea lui s-a reuşit să se 

adauge oraşului o notă inedită, îmbinând armonios  cadrul vegetal, creat artificial, cu 

vestigiile  istorice descoperite chiar în zonă, de unde şi denumirea de Parc Arheologic. 

Parcul prezintă un potenţial deosebit de atragere atât a localnicilor, cât şi a turiştilor, 

fiind în acelaşi timp un loc de odihnă şi recreere, cât şi o sursă de cultură, prin obiectele 

expuse  (vasele antice de mari dimensiuni, utilizate pentru depozitarea proviziilor) şi prin 

monumentele istorice (cu zona lor de protecţie) situate pe amplasament – zidul de incintă al 

cetăţii Tomis (datare, sec. III – VI p. Chr., Epoca Romana), bustul lui Ion Bănescu (datare 

1910), bustul lui Vasile Pârvan (datare 1957). 

Proiectul vizează creşterea calităţii vieţii în zona supusă intervenţiei, prin reabilitarea 

infrastructurii urbane, respectiv reabilitarea Parcului Arheologic.  Implementarea proiectului 

vizează crearea premiselor necesare accesului locuitorilor Municipiului Constanţa şi turiştilor  

la o zonă recreativă, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii 

economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii urbane 

 

Rezultate/impact proiect: 

- Minimizarea efectelor poluării mediului prin crearea/reabilitarea de spaţii verzi şi 

folosirea de tehnologii prietenoase cu mediul pe durata execuţiei lucrărilor ; 



 

 

- Contribuie la creşterea valorii în cadrul ecosistemului urban al municipiului Constanţa 

prin funcţiile 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 creşterea numărului de parcuri din judeţul Constanţa reabilitate şi 

modernizate; 

- Contribuie la creşterea importanţei sensibilizării populaţiei asupra patrimoniului 

natural şi cultural; 

- Sprijină dezvoltarea sectorului turistic prin îmbunătăţirea accesibilităţii turiştilor la 

obiectivele  culturale şi istorice din Municipiul Constanţa. 

 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- amenajarea unei suprafețe de 40.684 m
2 

- 4 locuri de muncă  create/menţinute permanent  

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

• Locuitorii municipiului Constanţa; 

• Turiştii  care vizitează sau tranzitează municipiul Constanţa; 

• Populaţia Zonei Metropolitane Constanţa; 

• Agenţii economici care îşi desfășoară activitatea în vecinătatea obiectivului de 

investiţii; 

• Iniţiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanţa 

 

Beneficiari indirecți 

• Autoritǎţi publice locale  

• Personalul angajat pentru întreţinerea parcului 

• Investitori privaţi din Regiunea Sud-Est. 

 

 

 

 

 


