
Sectiunea Despre proiect 

In urma implemetarii proiectului „Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa Botosani” se va 
crea infrastructura necesara pentru desfasurarea de activitati de divertisment prin punerea la dispozitia 
turistilor a urmatoarelor tipuri de servicii:  

Contra cost: piscina acoperita; piscina acoperita cu antrenor; bazin olimpic; bazin balaceala; patinoar 
artificial; patinoar artificial cu antrenor, inchirieri echipamente, concesionare - spatiu club, inchiriere 
teren pentru competitii sportive.  

Activitati recreative care vor putea fi desfasurate: 

 inot 

 sarituri in apa de la tobogan 

 sarituri la trambulina 

 plaja 

 hochei 

 patinaj pe gheata 

 patinaj pe role 

 tenis de câmp 

 baschet 

 plimbari cu bicicleta 

 plimbari in aer liber 

 jocuri in spatii special amenajate  

 

Investiţia în Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv ar da posibilitatea Municipiului Botoşani să 
recupereze din rămânerile în urmă faţă de celelalte judeţe situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. 

Prin crearea unui parc turistic şi sportiv de anvergură regională, proiectul contribuie la sporirea 
atractivităţii turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est pentru principalele fluxuri turistice ale grupurilor 
ţintă şi ne referim aici la categoria turiştilor extraregionali(excursionişti români sau străini), turişti 
intraregionali şi populaţia din municipiul Botoşani 

 

Beneficiarii proiectului 

Beneficiari directi:  

- turisti veniti in scop turistic si cei care tranziteaza zona 
- persoane fizice si juridice din municipiul si judetul Botosani, pentru servicii de 

agrement turistic si sportiv 
-    persoane fizice si juridice din Regiunea de Nord Est si din tara pentru servicii de 

agrement turistic si sportiv 
- persoane fizice si juridice straine pentru servicii de agrement turistic si sportiv 



- persoanele care vor fi angajate pentru lucrarile de realizare a investitiei si pentru 
exploatarea investitiei 

-  

Beneficiari indirecti: 

 Regiunea de Nord - Est in general si comunitatea locala, respectiv municipiul Botosani, in 
special, unde se dezvolta activitatea de turism  

 Municipiul Botosani prin valorificarea actractiilor turistice care va contribui la cresterea 
economica a zonei prin favorizarea aparitiei si dezvoltarii firmelor locale, transformand 
areale cu competitivitate economica scazuta in zone atractive pentru investitori;  

 Locuitorii municipiului Botosani prin crearea unor noi locuri de munca ce contribuie 
astfel la cresterea nivelului de trai a acestora; 

 Societatea civila, prin activitatile desfasurate de in domeniul turismului si domeniile 
conexe; 

 Prestatorii de servicii conexe (transport, agentii de turism, unitati de cazare si 
restaurante, spatii comerciale) din municipiul Botosani si judet care isi vor consolida 
si/sau dezvolta activitatea ca urmare a cresterii interesului turistilor pentru zona vizata 
de proiect  

 Partenerii de afaceri ai prestatorilor de servicii de turism si servicii conexe; 
 Furnizori de bunuri aferenti structurilor de agrement turistic si sportiv (in special 

furnizori echipamente sportive); 
 Consumatorii de servicii turistice ;  
 Angajatii firmelor care vor fi subcontractate pentru implementarea proiectului si 

comunitatea în care traiesc acestia;  
 Prin extindere, sectorul turistic din Regiunea de Nord-Est si la nivel national prin 

cresterea calitativa, la standarde europene a ansambului conditiilor de practicare a 
turismului de agrement si sportiv, cu impact direct asupra cresterii cererii de turism 
pentru Romania, ca destinatie turistica europeana. 

 Societatea romaneasca in ansamblu: investitia realizata prin proiect va servi ca exemplu 
pentru celelalte centre urbane din tara 

 

Indicatori 

Indicatori Valoare la inceputul 
perioadei de implementare 

Valoare la sfârșitul perioadei de 
implementare 

Rezultate imediate (directe) 

Numar de proiecte implementate  0 1 

Numar structuri de agrement turistic si 
sportiv corespunzator dotate 

0 1 

Rezultate induse (indirect) – efecte pe termne mediu si lung   



 

Sectiunea Actualitate 

Contracte incheiate in cadrul proiectului 

1. Contract executie lucrari cu S.C. Electro Alfa International S.R.L. Botosani; 
2. Contract de prestare servicii de asistenta tehnica-diriginte de santier cu S.C. Inginer 

Consultant S.R.L. Suceava; 
3. Contract de prestare servicii de publicitate si informare cu S.C. Mediapress S.R.L. 

Botosani; 
4. Contract de prestare servicii de management cu S.C. Alphaconsult & Engineering S.R.L. 

Bucuresti; 
5. Contract de prestare servicii de audit cu S.C. Prim Audit S.R.L. Bucuresti 
6. Contract de prestare servicii de reproiectare cu S.C. Luca Way S.R.L. Bucuresti 

 

Perioada de implementare 

Durata de implementare a proiectului a fost prelungita de la 30 de luni la 46 de luni, respectiv 
pana la 26 iulie 2015 motivat de intarzierile in incheierea contractului de executie lucrari, in 
procedura de evaluare a ofertelor depuse de catre operatorii economici, in finalizarea 
procedurilor de atribuire a contractelor din cadrul proiectului ca urmare a contestatiilor 
formulate de ofertantii declarati necastigatori. 

Progresul proiectului  

Stadiul general al lucrarilor la 31 mai 2015 este de 41,15 % , iar pe obiecte se prezinta astfel: 

- Piscina acoperita si vestiare – 37% 
- Bazine exterioare de agrement si amenajare plaja – 31% 
- Patinoar artificial de agrement – 40% 
- Terenuri de sport si vestiare jucatori – 59% 
- Amenajare peisagistica (amfiteatru in aer liber) – 70% 
- Drumuri de acces – 76,5% 

Cresterea numarului de turisti cu 35%  26000 35100 

250 Locuri de munca nou create in faza 
de executie (temporare)  

0 250 

25 locuri de munca create  in faza de 
operare (permanente) 

0 25 

Locuri de munca mentinute la finalul 
implementarii proiectului  

0 25 (18 barbati si 7 femei) 



- Asigurare utilitatilor necesare obiectivului (retele de energie electrica, energie termica, 
apa-canal, statie epurare) – 38% 

- Impaduriri – 60% 
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