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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
 

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 127508 
 

Titlul: Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului Cartierul Gării 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE  

Localizare proiect – Municipiul Sfântu Gheorghe,  jud. Covasna 

‚ 
Durata de implementare: 47  luni, respectiv între data 01.07.2017 și 31 05.2021, 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 ”Reconversia si refuncþionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii” 
consta în reconversia si refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de 
utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunatațirii mediului 
urban, revitalizarii orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Crearea a 29500 mp de spații verzi, pentru relaxare. 

2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile (359 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a 

facilita legatura între grupuri amenajate. 

3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurarii activitaților sportive. 

4. Cresterea popularizarii zonei prin crearea unor spații de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de 

întâlnire, pe o suprafața de 98.96 mp. 

Rezultate așteptate:  
1. Suprafața spații verzi create (mp): 29500 mp 
2. Spații deschise create prin proiect (2826,14 mp): 

 Alei pietonale: 1428.14 mp 

 Alei carosabile: 359 mp 

 Pista de alergare: 655 mp 

 Teren de baschet si fotbal:384 mp 
3. Majorarea suprafeței spațiilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp 
4. Existența unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafața de 98.86 mp. 
5. Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  
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Beneficiari directi: 
- locuitorii municipiului Sfantului Gheorghe: 54.312 persoane 
- UAT Sfantu Gheorghe pentru ca prin acest proiect se va imbunatati infrastructura sistemului pietonale sau 
sistemul mijloacelor alternative de mobilitate nepoluante, crearea unor zone de relaxare si odihna, crearea de 
activitaþi în aer liber sau amenajarea unor spaii de organizare evenimente. 
- persoanele cu dizabilitati. 
 
Beneficiari indirecti: 
- judetul Covasna si Regiunea Centru 
- vizitatorii municipiului Sfantu Gheorghe 
 

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) 

Total 17.755.587,70 16.991.321,14 16.991.321,14 14.442.622,97 85 2.208.871,75 13 339.826,42 2 764.266,56 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 16.651,494,72 lei (55,59% % din 
valoarea eligibilă a proiectului), 3.498.874,73 Euro (cursul inforeuro: 1 euro=4,7591 lei). 
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