
 

 

 

      

 
Comunicat de presă 

11.05.2020 
 

“Înființarea Centrului de excelență – Carmen Sylva – pentru servicii educaționale, culturale și recreative 
integrate și îmbunătățirea spațiilor publice urbane în Eforie Sud” 

 

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 de excelență – Carmen Sylva – pentru 
servicii educaționale, culturale și recreative integrate și îmbunătățirea spațiilor publice urbane în Eforie Sud”, 
cod SMIS 125841.   
 
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 calității vieții în Orașul Eforie, jud. Constanța, prin 
crearea centrului multifuncțional, pentru servicii culturale, educaționale și recreative Carmen Sylva. De asemenea, 
prin reabilitarea infrastructurii rutiere din Orașul Eforie se va imbunătăți simțitor calitatea vieții, atât a locuitorilor 
permanenți, cât și ai turiștilor care vizitează zona.  
  
Obiectivele specifice ale proiectului 
Crearea centrului pentru servicii culturale, educaționale și recreative Carmen Sylva; 
Reabilitarea infrastructurii rutiere în Eforie Sud (strazile - Dr.Climescu, Eminescu, Eternității, Talazului, 
Albatrosului, Pelican și Orizontului) ; 
 
Valoarea totală a proiectului este 23.274.486,21 lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul 
European de Dezvoltare Regională este de 19.658.175,90 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul 
național este de 3.006.544,52 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 46 luni (01.07.2018 – 
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,  

e-mail: secretariat@primariaeforie.ro 
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