FIŞĂ DE PREZENTARE
UAT ORAȘUL SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 5 - IMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI URBAN ŞI CONSERVAREA, PROTECŢIA ŞI
VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL
Prioritatea de investiții: 5.2. - 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
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 116790
Titlul: “Transformarea unui teren degradat în parc în Orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș”
Solicitant – UAT ORAȘUL SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Mures, Orasul Sângeorgiu de Padure, Str. Noua
Nr. cadastral al terenului pe care se realizeaza investitia este 51172.
Durata de implementare: 52 luni, respectiv intre 01.04.2016 si 31.07.2020, aceasta cuprinzând și
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general este dezvoltarea infrastructurii urbane prin amenajarea unui teren neutilizat si
degradat în UAT Sângeorgiu de Padure, respectiv transformarea în parc public, în vederea
îmbunatatirii calitatii vietii, a atractivitatii pentru locuitori si turisti precum si a imaginii publice a
localitatii. Acest proiect contribie la realizarea prevederilor POR, „Axa prioritara 5 – Îmbunatatirea
mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural”.
Obiectivele specifice al proiectului:
1. Amenajarea unui parc de o suprafata de 16.528 mp (pe locul unui teren degradat, neutilizat) cu
functiuni multiple: de joaca, de sport si activitati în aer liber, de loisir, de padure urbana, de picnic si
integrare sociala.
2. Dezvoltarea zonelor de recreere si miscare în aer liber si diversificarea posibilitatilor de petrecere a
timpului liber.
3. Cresterea suprafetelor spatiilor verzi/cap de locuitor în orasul Sângeorgiu de Padure de la 3,68
mp/locuitor la 6,73 mp/locuitor
4. Implementarea principiului egalitatii de sanse si asigurarea conditiilor egale de viata pentru
persoanele cu dizabilitati, a persoanelor cu nevoi speciale – cu dizabilitati locomotorii, prin asigurarea
accesului neîngradit în parc si asigurarea unei toalete ecologice accesibile acestei categorii de persoane.
5. Contributie la dezvoltarea durabila prin dotarea parcului cu un sistem de colectare selectiva a
deseurilor si cu un sistem de iluminat cu becuri LED pentru reducerea consumului de energie electrica.
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Călătoria continuă!
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Indicatori de realizare:
Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane (spațiile verzi propriu-zise realizate prin proiect,
inclusiv zonele de recreere din interiorul acestora) - 16,528.00 mp
Beneficiarii direcți ai proiectului
- Parcul se va adresa tuturor categoriilor sociale si de vârsta, prezentând facilitati/dotari de
recreere, sport, precum si de joaca, specifice.
Astfel parcul va fi accesibil tuturor persoanelor, indiferent de mobilitatea acestora. Aceasta va putea fi
folosit de biciclisti, copii cu role, cu roller, cu carucioare pentru copii si persoane cu dizabilitati
locomotorii. Va fi adecvat în acelasi timp, pentru activitatile instructiv-educative derulate în cadrul
institutiilor de învatamânt existente în orasul Sângeorgiu de Padure. Cadrele didactice pot organiza
diferite activitati în aer liber, specifice studiului direct al biodiversitatii precum si activitati extracurriculare pe teme de ecologie, biodiversitate si protectia mediului.
- Copiii din orasul Sângeorgiu de Padure (utilizarea locurilor de joaca din parc, folosirea terenurilor de
sport): 1.240 de copii;
- Scolarii din scolile generale din orasul Sângeorgiu de Padure vor avea posibilitatea de participa la
activitati extracuriculare pe temele legate de ecologie, biodiversitate, etc.: 789 de elevi din
învatamântul primar si gimnazial;
- Populatia orasului Sângeorgiu de Padure (va avea la dispozitie un parc cu functiuni multiple; calitatea
aerului se va îmbunatati în oras): 5.468 de persoane;
- UAT orasul Sângeorgiu de Padure (un teren neutilizat degradat va fi refunctionalizat ca parc public);
Beneficiarii indirecți ai proiectului
Turistii care viziteaza orasul Sângeorgiu de Padure si Castelul Rhédey – terenul propus pentru
reabilitare si refuntionalizare se afla în imediata apropiere a castelului, un obiectiv turistic si de
patrimoniu deosebit de vizitat.
Bugetul proiectului (lei):
Valoarea
totală
2.487.728,79

Valoarea totală
eligibilă

Valoare totala Valoarea eligibilă Valoarea eligibilă
Valoarea
Valoarea
contributie nerambursabilă din nerambursabilă din cofinanţării eligibile neeligibilă
publica
FEDR
bugetul naţional
a Beneficiarului inclusiv TVA

2.394.359,01

2.394.359,01

2.035.205,16

311.266,66

47.887,19

93.369,78

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2.346.471,82 lei (98,00% din
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 519.947,67 euro, 1 euro = 4,5129 RON (la cursul de
schimb prevăzut în Ghidul solicitantului).
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