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FISĂ RPEZENTARE PROIECT 

 
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 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 

 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 128055 
Titlul: Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din 
interiorul Municipiului Târgu Mureș 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 
Localizare proiect – Municipiul Târgu Mureș, Str. Calea Sighișoarei, jud. Mureș 
 
Durata de implementare: 56 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 30.11.2022, aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor 
de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general  
 Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității spațiului urban și a mediului natural prin 

reconversia funcțională a unui teren neutilizat și degradat din municipiul Târgu Mureș în spațiu verde de 
agrement, sport și sănătate, de petrecere a timpului liber pentru comunitatea locală. 

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Reconversia și refuncționalizarea unui teren în suprafață totală de 37.744,00 mp până la sfârșitul 

implementării proiectului. 
 Crearea unui parc (spațiu verde) cu suprafața de 37.744,00 mp până la finalul implementării.  

 
Rezultate așteptate:  
 Spații verzi create 37.744 mp. 
 Alee pietonală suspendată 145 mp. 
 Teren de joacă pentru copii 200 mp. 
 Pistă de alergare (L = 200 ml, l= 1,25 ml) 250 mp. 
 Alei pietonale (l=1.50 ml) 2085 mp. 
 Scenă pentru activități culturale 163 mp. 
 Anexă funcționala 362 mp. 
 Mobilier 330 mp. 
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Beneficiarii direcți ai proiectului:  
 
 Locuitorii Municipiului Târgu Mureș - Calitatea vieții lor se va îmbunătății din mai multe puncte de vedere. 

Amenajarea spatiilor verzi va oferi locuri de întâlnire, socializare și relaxare a locuitorilor în spatii verzi și 
revigorante. Calitatea aerului va creste și efectele poluării generate de factori precum emisiile de CO2 
generat de traficul din zona vor fi diminuate. 

 Inițiatorul proiectului – Municipiul Târgu Mureș - Realizarea proiectului va conduce la creșterea veniturilor 
la bugetul local ca urmare a dezvoltării economice a zonei de impact a proiectului.  

Beneficiarii indirecți ai proiectului 
 Agenții economici: Parcul va fi amplasat în cadrul zonelor rezidențiale ale localității, iar crearea acestora 

va duce la dezvoltarea de afaceri noi (de exemplu unități furnizoare de mâncare, dulciuri etc). 
 

Bugetul proiectului: 

 Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoare totala 
contributie 

publica  

Valoare eligibila 
nerambursabilă 

maxima 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 
acordată prin 

prezentul contract 

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

Total 14.533.962,80 14.514.727,55 14.514.727,55 14.224.433,00 98 13.556.755,53 93,40 11.757.774,07 81,01 1.798.981,46 12,39 957.972,02 6,60 19.235,25 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 13.556.755,53 lei (93,40% din 
valoarea eligibilă a proiectului), 2.848.596,48 Euro (cursul inforeuro din luna lansării apelului de proiecte  1 
euro=4,7591 lei). 
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