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FIŞĂ DE PREZENTARE 
 

UAT MUNICIPIUL BLAJ 
 
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, revitaliză-
rii orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de re-
conversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 118781 

Titlul: AMENAJAREA UNUI SPAȚIU VERDE ÎN INCINTA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F nr. 
77100 – PARC VEZA BLAJ  

Solicitant – UAT MUNICIPIUL BLAJ 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Alba, Municipiul Blaj, str. Alexandru C. Golescu, nr.11A, cod 515400 
Durata de implementare: 42 luni, respectiv între data 01/04/2017 și data 30/09/2020, 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 al proiectului este de a asigura reconversia și refuncționalizarea terenurilor și 
suprafețelor degradate situate în intravilanul municipiului Blaj, în vederea îmbunătățirii mediului urban, 
revitalizării orașului, reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Crearea unei zone publice de agrement și recreere în municipiul Blaj, unitate administrativ-
teritorială cu 20.994 de locuitori, exploatând potențialul unui teren degradat și neutilizat în suprafață 
totală de 8.848 mp, în termen de 15 luni de la startul lucrărilor de execuție. 
2. Creșterea cu 0,79 ha a zonelor verzi ale Municipiului Blaj, față de cele 36 ha curente, respectiv de la 
17,15 mp zonă verde / cap de locuitor la 17,53 mp zonă verde / cap de locuitor, în termen de 15 luni de 
la startul lucrărilor de execuție. 
3. Dotarea zonei publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, 
accesibilă publicului larg și cu dizabilități cu următoarele construcții: fântână arteziană – 1 buc, grupuri 
sanitare – 10 buc, alei, skatepark – 1 buc, mobilier specific pentru parc, spații verzi, aparate de iluminat 
și supraveghere, sistem de irigații automatizat, racorduri la toate utilitățile necesare, mobilier urban 
(bănci -12 buc, coșuri de gunoi - 20 buc, pergole – 6 buc, cișmele – 3 buc, loc de joacă – 1 buc, panouri 
informative – 5 buc), în termen de 15 luni de la startul lucrărilor de execuție. 
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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) - 8,848.00 mp 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului 
Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt reprezentați de întreaga populație a municipiului Blaj, care la 
începutul anului 2017 conform INS, înregistra o populație de 20.929 de locuitori. În ceea ce privește 
împărțirea populației pe grupe de vârstă, aceasta se prezinta astfel: 
-0-4 ani: 916 persoane; 5-9 ani: 1079 persoane; 10-14 ani: 1156 persoane; 15-19 ani: 1164 persoane; 
20-24 ani: 1135 persoane; 25-29 ani:1481 persoane; 30-34 ani: 1487 persoane; 35-39 ani: 1709 
persoane; 40-44 ani: 1743 persoane; 45-49 ani: 1679 persoane; 50-54 ani:1137 persoane; 55-59 ani: 
1364 persoane; 60-64 ani: 1578 persoane; 65-69 ani: 1188 persoane; 70-74 ani: 791 persoane; 75-79 
ani: 626 persoane; 80-84 ani: 412 persoane. 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului 
Pe lângă populația stabilită în municipiul Blaj, obiectivul de investiții este accesibil și turiștilor, 
beneficiari indirecți.  
În ceea ce privește numărul de înnoptări, acesta a crescut considerabil, de la 8.575 de înnoptări în anul 
2013, la 10.317 în anul 2014, ajungând la un număr de 16.550 de înnoptări în 2015, la 19.275 în 2016 
(conform INS). Analizând sosirile turiștilor în structurile de primire turistică pe tipuri de structuri acestea 
au crescut de la 3.515 în anul 2013, în 2014 la 4.511, 8.306 în 2015, până la 9.653 în anul 2016   
(conform INS). Numărul turiștilor este într-o continuă creștere, fapt datorat desfășurării evenimentelor 
sportive și culturale, din care amintim Cupa Blajului la volei feminin, Sărbătoarea Mierii și festivalul Blaj 
Alive, (care în anul 2016 a adunat un număr de aproximativ 18.000 de turiști). 
 
Descrierea investiției: 
Principalele lucrări avute in vedere pentru regenerarea spațiului identificat sunt: 
FANTANA ARTEZIANA 
S-a propus realizarea unei fântâni de tipul fântânilor cu jet din pavaj. Astfel, la nivel pietonal, vor fi 
prevăzute niște duze pentru jeturi de apa care creează efectul de jet care țâșnește direct din pavaj. 
CLADIRE GRUPURI SANITARE+SPATII ADMINISTRATIVE 
Clădirea cu destinația grup sanitar spatii, administrate va fi amplasata central in parc, având regim de 
înălțime parter, structura din zidărie portanta din cărămidă, întărita cu stâlpișori la intersecțiile 
pereților, planșeu din beton armat , cu un termosistem din vata bazaltica de 10 cm la fațade, nivelatoare 
din țigle ceramice pe șarpanta din lemn. 
ALEI 
Deoarece întregul concept ce sta la baza realizării acestor parcuri consta in realizarea unei oaze verzi, 
naturale, cu intervenții minime asupra spațiului verde, pentru amenajarea aleilor pietonale cat si a 
zonelor de acces in parcuri s-a recurs la utilizarea pietrei naturale pentru dalare. In aleile principale, care 
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duc la zone de interes din parcuri, se vor monta incastrat, elemente specifice pentru îndrumarea si 
protecția nevăzătorilor. Astfel, aceste elemente pot atât îndruma nevăzătorii spre anumite zone, cat si 
sa-i avertizeze de potențiale pericole. Aceste dale, la atingerea cu piciorul de către nevăzători, pot indica 
direcția de deplasare sau pot avertiza. La intrare se montează un panou informativ, încadrat la categoria 
de cheltuieli neeligibile (conform Deviz anexat). 
SKATEPARK 
Zona este asemenea unui traseu prevăzut cu rampe si obstacole specifice, zone cu diferite grade de 
dificultate, mulțumind orice doritor. Întreaga suprafața a skatepark-ului va fi delimitata de o balustrada 
metalica, care va avea atât rol de protecție, in sensul de a nu ajunge in mod accidental persoane pe 
suprafața de rulare cat si pentru cei care folosesc parcul (rolleri si skateri) care au nevoie de o 
balustrada de susținere. 
CONSTRUCTII DIVERSE 
Mobilierul specific pentru parc va tine cont intr-un grad cat mai mare posibil de cei care îl vor folosi. 
Astfel, acesta trebuie sa-i ia in calcul atât pe copii, cat si pe bătrâni, si persoanele cu dizabilități, 
susținând la un nivel cat mai înalt promovarea egalității de șanse si nediscriminării, o alta tema 
orizontala agreata de Uniunea Europeana. Pentru majoritatea zonelor din parc, zona de supraveghere a 
locurilor de joaca precum si pentru zonele de mobilier urban situate la zona skate-park, zonele de 
promenada si odihna (alei) se vor construi bănci cu spătar care permit de asemenea acostarea 
căruciorului cat mai aproape, si nu prevăd obstacole de tipul brațelor menţionate. 
Coșurile de gunoi vor respecta cromatica si materialul folosit pentru bănci, completându-se armonios. 
Astfel, acestea vor fin distribuite pe toata suprafața parcului. 
ILUMINAT SI SUPRAVEGHERE 
Iluminatul parcurilor trebuie sa vizeze siguranța pietonilor care circulă in aceste spatii publice. Zonele 
dintre alei nu sunt, in general, iluminate cu excepția unui iluminat tehnic pentru zonele in care exista 
posibilitatea desfășurării unor evenimente in timpul anului. 
Iluminatul trebuie sa-i ajute pe pietoni sa distingă obstacolele sau alte pericole de pe drum si sa-i 
identifice pe celălalt trecători, care s-ar afla in imediata apropiere. De aceea, iluminatul atât pe 
orizontala, cat si pe verticala sunt importante. 
Nu in ultimul rând punerea in valoare a elementelor arhitecturale existente este necesar se va face cu 
ajutorul unui iluminat local monocolor sau cu schimbare de culoare in funcție de valoare sau importanta 
SISTEM DE IRIGATII AUTOMATIZAT 
Suprafața totala de spatii verzi ce urmează a fi amenajate este de app. 7.900 m2 si consta din gazon, 
zone plantate cu flori si zone mai umbroase cu plantari dese de arbori si arbuști. 
Sistemul de irigații automatizat este o instalație complexa de tubulatura de apa, electrovane, 
componente electrice si aspersoare, destinat sa aducă aportul zilnic de apa necesar supraviețuirii si 
dezvoltării corespunzătoare a plantelor, in condițiile climatice locale. 
RETELE EXTERIOARE 
Rețelele exterioare constau in rețele de apa canal sau de curent electric ce deservesc consumatorii 
amplasați pe toata suprafața parcului. 
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RACORDURI UTILITATI 
Branșamentele se vor realiza din strada Alexandru C. Golescu. Acestea trec pe proprietatea publica a 
Mun. Blaj, intra parțial si pe suprafața imobilelor cu nr. cadastrale 77477 si 77478, înscrise in CF 
77477/Blaj si CF 77478/Blaj, atașate la cererea de finantare. 
 
Bugetul proiectului: 
 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoare totala 
contributie 
publica  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 
FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 
bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a 
Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 
inclusiv TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

4.175.742,52 4.064.021.04 4.064.021.04 3.454.417.88 85.00 528.322.74 13.00 81.280.42 2.00 111.721.48 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 3.982.740.62 lei (98,00 % din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 882.523,57 euro, 1 euro = 4,5129 RON (la cursul de schimb 
prevăzut în Ghidul solicitantului).  
  


