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Demararea lucrărilor de construcţii în cadrul proiectului 
 „Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru 
tineret”  

 
1.Număr referinţă: Cod SMIS 39514 
 
2.Data publicării anunţului: 04 aprilie 2014 
 
3.Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară1, D.M.I.1.1, subdomeniul:poli de creştere 
 
4.Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 
5.Organismul Intermediar:Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 
 
6.Valoarea totală a proiectului, inclusiv valoarea nerambursabilă: 2.843.287,76 lei 
 
În data de 07 aprilie 2014 va avea loc evenimentul organizat cu ocazia demarării lucrărilor 
de construcții în cadrul proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din 
Zona Metropolitană Constanța, localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia drept 
centru pentru tineret”.  
 
În baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, precum și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, în calitate de beneficiar a 
început în data de 24 mai 2013 implementarea proiectului. Proiectul urmărește 
reabilitarea și modernizarea unei clădiri existente și transformarea acesteia într-un centru 
de tineret care să le permită tinerilor accesul la informație, la servicii de consiliere 
vocațională și profesională, la activități cultural-educative și sportive, la o educație 
informală, în conformitate cu politicile europene actuale.  

 
Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni.  

 
În cadrul evenimentului vor fi prezentate: obiectivele proiectului, activitățile desfășurate, 
valoarea proiectului, contribuția financiară din partea Uniunii Europene și Guvernului 
României, lucrările aferente și rezultatele preconizate ale proiectului. 
 
Pentru relaţii suplimentare în legătură cu proiectul „Reabilitarea, extinderea şi dotarea 
unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Agigea, în vederea utilizării 
acesteia drept centru pentru tineret”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax: 
0341/176.416; e-mail: ionita.iacob@zmc.ro, persoană de contact, domnul Ioniță Iacob – 
Manager de Proiect.   

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau 

a Guvernului României 
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