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“ÎNFIINȚAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCAȚIONALE ȘI RECREATIVE – ION MOVILĂ - 
ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN EFORIE NORD” 

   

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 24.04.2020 
a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul  “ÎNFIINȚAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, 
EDUCAȚIONALE ȘI RECREATIVE – ION MOVILĂ - ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN EFORIE 
NORD”  , cod SMIS 125840.   
 
Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord 
– Est, în calitate de Organism Intermediar, responsabil cu obligațiile ce rezultă din procesul de evaluare, selecție 
și contractare a proiectului finanțat prin prezentul contract de finanțare și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar, responsabil cu obligațiile aferente procesului de 
monitorizare/implementare a prezentului contract de finanțare.  
  
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio – Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraselor mici și mijlocii; Prioritatea de 
investiții 9B: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Obiectiv 
specific: Îmbunătătirea calitații vietii populației în orașele mici și mijlocii din România.   
  
Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calitătii vieții în Orașul Eforie, jud. Consțanța, prin 
crearea centrului multifuncțional, pentru servicii culturale, educaționale și recreative Ion Movilă. De asemenea, 
prin reabilitarea infrastructurii rutiere din Orasul Eforie se va îmbunătăti simțitor calitatea vieții, atât a locuitorilor 
permanenți, cât și a turiștilor care vizitează zona. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
Crearea centrului pentru servicii culturale, educaționale și recreative Ion Movilă. 
Reabilitarea infrastructurii rutiere în Eforie Nord ( B-dul Republicii, Aleea Dorobanților, strada Paltinului, strada 
Teiului, strada Mesteacănului, strada Salcâmului, aleea Castanului si strada Platanului). 
 
Valoarea totală a proiectului este de 23.256.411,69 lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul 
European de Dezvoltare Regională este de 19.670.841,44 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul 
național este de 3.008.481,62 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 46 luni (30.06.2018 – 
30.04.2022).  
  
 
 
 
 

 
 
  
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

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

 

 
 
 
 

Date de contact: Cecilia Crețu 
tel. 0241748633, fax 0241748979,  
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