
 

 

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PROIECT 

«EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT PRIN MODERNIZAREA  

CENTRULUI DE AGREMENT BIDIDIA» 

 

Program Operațional și Axa Prioritară 

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de 

investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului 

endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă recoversia regiunilor 

industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 

specifice în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. 

Titlu proiect: «Extinderea infrastructurii de agrement prin modernizarea Centrului de Agrement Bididia» 

Localizare: Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, Regiunea Sud-Est 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea 

Scopul proiectului: Dezvoltarea economică a zonei, care dispune de un potenţial turistic însemnat, în 

vederea creşterii numărului mediu de salariaţi din U.A.T.Municipiul Tulcea, prin dezvoltarea şi 

modernizarea infrastructurii de agrement și utilitate publică, inclusiv a utilităților aferente activității de 

marketing și promovare turistică a Centrului de Agrement Bididia în rândul tinerilor. 

Necesitatea realizării proiectului: Infrastructura Centrului de Agement „Bididia” (de recreare/agrement, 

utilitară) se află într-o stare de degradare destul de avansată, fiind inadaptată cerinţelor turismului modern 

şi necesitând lucrări de intervenții specifice în vederea creşterii numărului de vizitatori/turişti în centru şi, 

implicit, dezvoltării economice a Municipiului Tulcea. 

Principalele intervenții și activități propuse: 
Proiectul de investiții propus reprezintă necesitatea creşterii rolului administraţiei publice locale în 

dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de tineret, precum şi întărirea autonomiei structurilor pentru tineret în 

organizarea, coordonarea şi dezvoltarea activităţilor la nivel local. 

Turismul reprezintă prin conținutul și rolul său o componentă majoră a civilizației actuale, făcând parte 

integrantă din viața economică și socială a unei țări. Îmbunătățirea calității serviciilor turistice reprezintă o 

cerință necesară pentru asigurarea satisfacerii nevoilor și așteptărilor consumatorului, în condițiile în care 

turismul este o necesitate bio-psiho-socială și spirituală, având un efect profund asupra îmbunătățirii 

calității vieții. 

Referitor la reabilitarea Centrului de Agrement „Bididia”, se are în vedere, în principal, turismul ca 

fenomen social, cultural şi economic, privit atât din perspectiva activității vizitatorilor, cât şi din aceea a 

ofertei, ca set de activități productive care asigură servicii vizitatorilor. 

Unitatea Admnistrativ Teritorială Municipiul Tulcea a ținut seama de faptul că agrementul este reprezentat 

drept o facilitate de recreere și/sau infrastructură pusă la dispoziție în scopul satisfacerii nevoilor turiștilor, 

vizitatorilor din zona/ locația pentru care se intenționează implementarea proiectului.  

Centrul de Agrement „Bididia” reprezintă pentru municipiul Tulcea o prioritate,  deoarece există un 

potențial uriaş de dezvoltare, iar  măsurile  ce urmează a fi luate au drept scop îmbunătățirea 



 

 

managementului activității de agrement,  promovarea în principal în rândul elevilor şi al tinerilor prin 

reincluderea acesteia în circuitul turistic. 

Lucrările de reabilitare şi modernizare reprezintă oportunitatea de a valorifica complexul de agrement prin 

turismul pentru tineret transformându-l într-o locație ideală care oferă multe posibilități de petrecere a 

timpului liber astfel încât să promoveze importanța dezvoltării educaționale în aer liber și recunoașterea ca 

tabără şcolară de agrement şi recreere, unică la nivelul Municipiului Tulcea. 

Centrul de Agrement „Bididia” reprezintă cea mai bună ocazie pentru tineret de a desfășura activități 

educaționale, de conștientizare și distractive în aer liber dedicate grupurilor organizate, pentru toate 

categoriilor tineri, organizarea evenimentelor de informare, comunicare, conștientizare, cursuri de 

pregătire, de relaxare și instruire prin facilitățile oferite de logistică și obiectivele turistice naturale şi 

antropice din împrejurimi (Pădurea Bididia, Polderul Zaghen, Grădina Botanică, Satul Pescăresc 

Tradițional, Centrul de echitație,  etc.).  

Reincluderea Centrului de Agrement „Bididia” în circuitul turistic pentru tineret poate satisface și susține 

pertinent cerințele dezvoltarea durabilă a turismului la nivelul Municipiului Tulcea, iar promovarea 

activităților de agrement va contribui la îmbunătățirea calității vieții din comunitate, pentru că va oferi 

oportunități de ocupare şi profesionalizare a forței de muncă locale, precum şi la  creşterea încasărilor la 

bugetul local, astfel încât pentru cererea turistică se va urmări creşterea numărului turişti şi vizitatori pe 

termen lung.  

Centrul de Agrement ,,Bididia”  este situat  pe Strada Elizeului nr. 70,  în partea de Est a municipiului 

Tulcea, pe versantul nordic al Dealurilor Tulcii, la o altitudine de 70 m, într-o zonă împădurită, cuprinde o 

suprafață estimată la 46.865 mp, acoperită de construcții – o suprafață totală de aproximativ 3.026 mp. 

Baza materială destinată agrementului, vizată pentru reabilitare și modernizare cuprinde:   

- duşuri pentru vară;   

- două bazine de înot semiolimpice, 900 mc fiecare, placate cu  marmură;  

- discotecă 200 mp. 

Bazinele de înot se prezintă sub forma unor locuri dărăpănate, iar gradenele din jurul acestora sunt efectiv 

acoperite de vegetație arboricolă, aleile sunt din beton crăpate, măcinate, denivelate şi cu destule gropi,  la 

fel şi scările ce duc la căsuțe iar bordurile sunt crăpate şi chiar lipsă. Gardurile sunt constituite dintr-o 

simplă plasă ruginită şi cu multe găuri; leagănele sunt periculoase, pline de rugină şi nefuncționale; 

băncile au dispărut. Despre duşuri putem menționa doar faptul ca a rămas marcat numai locul unde 

funcționa. Lipsesc felinarele de iluminat public.  

În urma elaborării documentațiilor tehnico-economice (studii topometrice, geotehnice și de amenajare 

peisagistică, expertiză tehnică, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) se vor identifica 

soluțiile optime în raport cu situația reală existentă, conforme cu obiectivele generale ale 

POR/2017/7/7.1/ITI/2 Investiții în infrastructura de turism. 

Toate lucrările aferente realizării obiectivului investițional «MODERNIZAREA CENTRULUI DE 

AGREMENT BIDIDIA» vor fie fundamentate în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, 

care va  cuprinde activităţile recomandate în cadrul proiectului și specifice în interitoriul zonei de Investiții 

Teritoriale Integrate Delta Dunării, aşa cum acesta este menţionat în Strategia Integrată de Dezvoltare 

Durabila a Deltei Dunării, pot fi:  

 crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistei pentru bicicliști; 



 

 

 crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea elementelor 

constructive de tipul alei, grilaje etc.; plantarea/ gazonarea suprafețelor, inclusiv toaletarea sau 

defrișarea, unde este cazul, a vegetației existente), realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile 

verzi; 

 amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea 

infrastructurilor conexe de utilitate publică, inclusiv sisteme inteligente de iluminat și supraveghere 

video, etc.);  

 construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activităţi 

sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este 

afectată de infrastructura de acces deficitară;  

 dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire 

etc); 

 crearea de facilități pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, 

amfiteatru în aer liber, etc.); 

 instalare Wi-Fi în spațiu public. 

Investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, elaborată de autoritatea 

publică locală în parteneriat cu actorii privați, aprobată potrivit prevederilor legale, care să contribuie la 

valorificarea durabilă a resurselor turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la 

nivel local precum și la creșterea numărului mediu de salariați în UAT de implementare. 

Implementarea acestor tipuri de proiecte va contribui la stimularea circulației turistice, creșterea 

încasărilor obținute din turism, creșterea eficienței economice și a competitivității destinațiilor turistice dar 

şi la creşterea numărului mediu de salariaţi în Unitatea Administrativ Teritorială de implementare. Prin 

realizarea acestor proiecte, se dorește ca zona ITI Delta Dunării, aşa cum aceasta este menţionată în 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, să-și valorifice, prin practicarea unor forme de 

turism specifice, avantajele competitive existente la nivel local. 

Investiţia propusă trebuie să beneficieze de susţinerea entităţilor implicate în dezvoltarea locală (structuri 

asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc). Investiţia va fi supusă consultării 

publice de către solicitant pentru un termen de 30 de zile, în vederea conştientizării mediului local pentru 

obţinerea susţinerii cu investiţii a proiectului propus de solicitant. Astfel, se urmăresc condițiile conținute 

în Ghidul solicitantului privind acordul de principiu al entităţilor (structuri asociative, reprezentanţi ai 

societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) implicate în dezvoltarea locală pentru susţinerea cu investiţii 

complementare a proiectului propus pentru finanțare. 

Sursele de finanţare: 
Investiţia se doreşte a fi propusă spre finanţare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2018/7/7.1/ITI/2 . 

Rata de cofinanţare suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 85%, rata de 

cofinanţare de la bugetul de stat este 13%, iar contribuţia proprie a Beneficiarului este de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului. 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Primăriei Municipiului Tulcea, Silvia Tarara – 

responsabil de proiect, tel. 0746073920; sau prin e-mail proiecte@primaria-tulcea.ro.  

mailto:proiecte@primaria-tulcea.ro

