
 
 
 
Scurtă descriere a proiectului                            Data 

           Septembrie 2019 

Titlul proiectului : „ Reconversia Funcțională și Revitalizarea Terenului din Zona Micalaca 300 și Transformarea lui în   

Zonă de Agrement și Petrecere a Timpului Liber “- Cod SMIS : 128372                                                                                                               

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad 

Scopul proiectului:  Îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor 

Obiectivele specifice vizate în cadrul proiectului :  

- Realizare loc de joacă pentru copii, finisat cu covor de tartan colorat ; 

- Realizare loc de socializare pentru vârstnici, finisat cu covor de tartan colorat ; 

- Realizare loc de fitness și de ping – pong, finisat cu covor de tartan; 

- Realizare zonă skateboard , loc pentru grătar, țarc pentru câini, loc de joacă pentru badminton și volei, cale de acces    

  în parc , alei pietonale, pista de bicicliști si parcare înierbată; 

- Plantare material dendrologic si floricol ; 

- Realizare instalații electrice și instalații de alimentare cu apă și instalații de apă sistem de irigat 

- Amplasare sistem de camere video  pentru supraveghere zonă și wi- fi; 

Rezultatele proiectului:   

1. Suprafața spații verzi create: 47.000,00 mp 
2. Suprafața  spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane: 47.000,00 mp 
3. Străzi urbane create, modernizate, reabilitate realizate prin proiect: 0 mp 

Data de începere a proiectului : 07.08.2019 

Data finalizării proiectului: 31.03.2022 

Perioada de implementare a proiectului:  25.09.2018 -  31.03.2022 

Valoarea totală a proiectului este de  10.251.890,08 lei din care 8.225.937,49 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene 
prin Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR), 1.258.084,59 lei contribuția națională. 

Proiectului este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională ( FEDR) în cadrul  
Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”  Prioritatea de 
investiții 4.2  Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 
terenurilor industriale dezafectate ( inclusiv a zonelor de reconversie ) , reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 
reducere a zgomotului ” 
 
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

 
MUNICIPIUL ARAD 

310130 Arad -România – Bd. Revoluţiei 75 – tel. +40-257-281850- fax +40-257-284744 
www.primariaarad.ro – pma@primariaarad.ro 

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 
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