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FIȘA DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV 
 

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 128053 

Titlul: Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport 

Solicitant – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV 
Localizare proiect – Municipiul Brașov, cartier Valea Cetății – zona ”La Iepure”, jud. Brașov 
 

Durata de implementare: 34 luni, respectiv între data 01.10.2018 și data 31.07.2021, aceasta 
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului 
de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general - refuncționalizarea unui teren degradat și neproductiv cu o suprafață de 16.194 
mp situat în intravilanul Municipiului Brașov în vederea îmbunătățirii mediului urban și a calității 
vieții, revitalizării orașului, reducerii poluării aerului și promovării masurilor de reducere a zgomotului. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Crearea de spații verzi prin regenerarea unui teren viran, cu aspect de teren abandonat, situat în 
imediata vecinătate a cartierului rezidențial Valea Cetății și deschiderea acestuia pentru publicul larg. 
Amenajarea unei zone de agrement și petrecere a timpului liber, prin reconversia și reutilizarea acestui teren 
degradat, cu multiple funcțiuni, cum ar fi: de educație, de sport, de joacă, de turism și activități în aer liber, 
peisagistic și integrare socială. 
 Refuncționalizarea terenului degradat și neutilizat din proprietatea Municipiului Brașov; Realizarea 
lucrărilor de consolidare a terenului și de sistematizare verticala a acestuia; Amenajarea spatiilor verzi 
(defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, 
inclusiv plantare arbori și arbuști) și realizarea spațiului multifuncțional de recreere și sport conform 
Studiului de fezabilitate. 
 Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din zona, prin creșterea serviciilor oferite utilizatorilor de 
spatii verzi și de joacă la nivel urban; Realizarea de piste pentru bicicliști din îmbrăcăminte asfaltică pentru 
organizarea de cursuri de învățare a mersului pe bicicletă în trafic, prevăzute cu pante, cu sens giratoriu, 
semafoare și semne de circulație, intersecție cu alei pietonale; Crearea de facilitați pentru recreere pe terenurile 
amenajate (ex. zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii și tineri de diferite vârste); 
 Realizarea unor servicii de ecologie urbană prin soluții prietenoase cu mediul înconjurător: utilizarea 
de materiale ecologice, a unor surse de energie neconvenționale și a echipamentelor cu un consum 
energetic eficient. 
 Implementarea unor măsuri menite să reducă poluarea la nivelul Municipiului Brașov. Se va realiza un 
spațiu destinat învățării mersului cu bicicletă în oraș, încă de la vârste fragede. Astfel, copiii și tineri sunt 
încurajați să utilizeze bicicleta pentru a se deplasa la școală și/sau la punctele de interes, creându-le toate 
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condițiile de siguranță și securitate astfel încât să poată utiliza soluții alternative de mobilitate. Plantările noi 
de arbori și arbuști, aleși după criterii de asigurare a decorului și pretare estetică în cadrul zonei contribuie la 
creșterea cantității de CO2 absorbită. Spațiul verde va avea zone cu vegetație bogată. Se vor planta arbori și 
arbuști din specii rășinoase și foioase și se vor amenaja zone cu flori. 
 Implementarea unor măsuri de protejare a biodiversității și ecosistemului, prin utilizarea speciilor 
vegetale propuse, necesare formării unor ecotipuri și habitate pentru alte specii din flora și fauna spontană. 
Parcul datorită biodiversității sale va oferi un suport educativ și va putea fi folosit și ca locație de desfășurare 
a activităților școlare cu profil ecologic. 
 Prin implementarea acestui proiect, suprafața de zone verzi a municipiului Brașov va crește cu 1,46 ha, 
ajungând la o suprafață totală de cca 44,29 ha, reprezentând 1,23% din teritoriul administrativ și 4,92% din 
intravilanul municipiului. 
 

Rezultate așteptate:  
 Suprafață spatii verzi create în Municipiul Brașov =14.586,20 mp 
 Suprafață spatii deschise create în Municipiul Brașov = 16.194,00 mp 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  
 Beneficiarii direcți ai rezultatelor proiectului sunt: populația Municipiului Brașov (289878 locuitori la 
01.01.2018), populația Zonei Metropolitane Brașov, mai puțin Municipiul Brașov (1539111 locuitori conform 
INSSE la 01.01.2017) și turiștii Mun. Brașov 565643 persoane conform INSSE pentru anul 2016. Conform 
ultimelor date statistice, județul Brașov a atras, în 2017, un număr de 1.275.299 de turiști, dintre care 16% îl 
reprezintă turiștii străini. 
 Alt beneficiar direct este Municipiul Brașov care prin implementarea prezentului proiect de finanțare 
va realiza obiective importante ale strategiei sale de dezvoltare. 
 Tot beneficiari direcți ai prezentului proiect de finanțare sunt considerați și copiii de vârstă școlară 
mică deoarece aceștia sunt încurajați să utilizeze bicicleta pentru a se deplasa la scoală și/sau la punctele de 
interes, creându-le toate condițiile de siguranță și securitate astfel încât să poată utiliza soluții alternative de 
mobilitate, care indirect vor conduce la reducerea poluării aerului și reducerea zgomotului. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului 
 Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt executanții de lucrări, care vor fi contractați pe 
parcursul implementării proiectului, furnizorii de produse, prestatorii de servicii din cadrul 
proiectului (consultanta, proiectare, audit, publicitate), furnizorii de servicii conexe precum și 
diverși colaboratori, operatori economici implicați in implementarea proiectului. 
 

Descrierea investiției 
Se propune realizarea unui poligon pentru ciclism pentru învățarea școlarilor sa se deplaseze în trafic cu 
ajutorul bicicletei, ca mijloc de mobilitate complementar celui auto. În acest sens proiectul propune o pistă 
pentru biciclete cu lățimea de 2,00m – două benzi de circulație pe o lungime totală de cca 300m, cu un traseu 
sinuos, prevăzut cu treceri pentru pietoni, indicatoare de circulație rutieră, semafoare și un sens giratoriu.  
Terenul fiind în pantă, prin lucrările de sistematizare verticală premergătoare amenajărilor, panta acestuia va 
fi valorificată, pistele pentru biciclete fiind proiectate pe teren în pantă, lucru des întâlnit la străzile din 
municipiul Brașov. În momentul examenelor vor intra pe traseu până la patru mașinuțe electrice pentru ca 
simularea să fie cât se poate de apropiată de problemele cu care se confruntă în trafic. 
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De asemenea pentru amenajarea terenului este prevăzută o alee carosabilă care permite accesul auto 
ocazional pentru aprovizionarea depozitelor cu mașinuțe electrice, biciclete, utilaje de întreținere a parcului 
și vidanjarea toaletelor ecologice. 
O alee pietonală principală pietruită străbate terenul pe axa nord-sud, făcând legătura dintre accesul pe teren, 
pavilionul administrativ și platoul belvedere situat la cota cea mai înaltă a amplasamentului. Aceasta alee face 
legătura cu toate zonele amenajate pentru recreere – aparate fitness, foișoare, balansoare pentru adulți, locuri 
de joaca pentru copii. Din loc în loc, de-a lungul acesteia, sunt prevăzute bănci din lemn pentru odihna. 
Pentru introducerea acestui spațiu creat în circuitul spațiilor destinate activităților recreative cotidiene se vor 
efectua atât amenajări peisajere (sistematizarea vertical a terenului, plantații perene, zone verzi), cât și 
amenajări de spații pentru recreere (se vor realiza spații de joaca, foișoare, pergole, zone de odihna). 
De asemenea, sunt prevăzute două traversări pietonale ale canalului, pe latura de est a amplasamentului 
existent, care fac legătura cu versantul vestic împădurit al Dealului Piscul Vechi. 
 

Investiția propusă la finanțare cuprinde mai multe funcțiuni și va fi compusă din 3 zone: 
A. Zona administrativă: Este amenajată în partea de nord a amplasamentului, în zona cea mai joasă și constă 
în construirea unui pavilion administrativ. 
B. Zona de învățare a mersului pe bicicletă în trafic – poligon ciclism: Se desfășoară de-a lungul întregului 
amplasament și constă în realizarea unei zone cu precădere înierbate în care sunt amenajate piste pentru 
biciclete dotate cu toate elementele specifice deplasării în trafic – marcarea benzilor de circulație, treceri 
pietonale, indicatoare de circulație, sens giratoriu, semafoare care permit în special pregătirii școlarilor sa 
învețe sa se deplaseze la scoală cu bicicleta în condiții de siguranță. 
C. Zone de relaxare și petrecere a timpului liber – zona care include mai multe tipuri de funcțiuni, dar care 
se împletesc una cu alta – în lungul axei nord-sud. Crearea unei ambianțe plăcute diurne și nocturne pentru 
principalele categorii de vârstă prin amenajarea mobilierului urban și zone specifice spațiului de recreere. 

 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din buget naţional 

Valoare 
cofinanţare 

eligibilă Beneficiar 

Valoarea 
neeligibilă, 
inclus TVA 

8.864.327,32 8.533.795,06 7.253.725,80 1.109.393,35 170.675,91 330.532,26 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 8.363.119,15 lei (98% din 
valoarea eligibilă a proiectului), 1.757.290,07 Euro (cursul InforEuro din luna aprilie 2019, conform 
Instrucțiunii AM POR nr. 115/18.04.2019: 1 euro=4,7591 lei). 
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