
 

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PROIECT 

Titlul proiectului AMENAJARE PARC GEOLOGIC ȘI DE AGREMENT ÎN  

MUNICIPIUL TULCEA 

Localizarea proiectului Cariera “Bididia II” situată în sud-estul Municipiului Tulcea, în 

vecinătatea pădurii Bididia 

Solicitant al proiectului Municipiul Tulcea 

Proprietar Municipiul Tulcea 

Sursă de finanțare POR 2014-2020, Axa Prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, 

buget local 

Descrierea proiectului Proiectul are drept scop valorificarea superioară a terenului 

degradat al unei foste exploatări, prin realizarea unui cadru 

adecvat in care activitățile practice să se îmbine cu cele 

recreative. Astfel, pentru valorificarea potențialului științific  și  

pentru reabilitarea terenului, propunem construirea unui parc 

geologic și de agrement în incinta carierei “Bididia II”. Parcul 

geologic și de agrement va avea ca destinație tematică grădina 

geologică și muzeul mineritului din Dobrogea, fiind cuprinse în 

ansamblul general al parcului de agrement  în care se vor putea 

desfășura activități recreative și sportive. Principalele domenii 

propuse în parcul tematic sunt: 

1. Grădina geologică a Dobrogei și muzeul mineritului din 

zonă care va cuprinde un amfiteatru din piatră, un ceas 

solar geologic, un centru de documentare și un muzeu al 

mineritului din Dobrogea; 

2. Construcția unui amfiteatru după modelul cetăților 

grecești, ca mărturii ale civilizației și organizarea unui 

centru de informare a cetăților de pe întreg teritoriul 

dobrogean și a vestigiilor paleocreștine din perioada 

bizantină; 

3. Parc de agrement cu spațiu verde, loc de joacă pentru 

copii, dotate cu mobilier urban, lac de agrement în vatra 

carierei alimentat din pânza freatică, cascadă, o 

platformă de belvedere pe cel mai inalt punct din 

perimetrul carierei, perete de escaladă, tiroliană, traseu 

pentru ciclism, fântână arteziană, chioșcuri, grupuri 

sanitare; 

4. Zonă de conferințe, zona administrativă a parcului, 

cafenea, restaurant, parcare auto. 

Indicatorii proiectului Infrastructură de agrement creată și  amenajată în scop turistic, 

suprafață de spațiu verde creată și amenajată, trasee turistice, 

tematice, locuri de recreere și popas amenajate, trasee de 

biciclete create și amenajate. 

Obiectivul specific Implementarea acestui tip de proiect va contribui la stimularea 

circulației turistice, creșterea încasărilor obținute din turism, 

creșterea eficienței economice și a competitivității și creșterea 

numărului mediu de salariat în UAT de implementare. 



 

Beneficiarii direcți și 

indirecți ai proiectului 

UAT Municipiul Tulcea și vizitatori, turiști, entități economice, 

sociale. 

Cost estimativ al proiectului Studii și documentații de proiectare, plan de marketing, 

pregătire cerere de finanțare, execuție lucrări și dotări = 

5.000.000 Euro 

 


