
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău!  
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL REGHIN 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii  
Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale; Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea 
calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 125849 
Titlul: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din Municipiul Reghin 
Solicitant – UAT Municipiul Reghin 
Localizare proiect – Municipiul Reghin, județul Mures, regiunea Centru.  
 
Durata de implementare: de 65 luni, respectiv între data 01.08.2018 și data 31.12.2023 aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general - urmareste, concomitent, îmbunatatirea serviciilor educationale, culturale si recreative, 
precum si îmbunatatirea spatiului public urban din municipiul Reghin, cu implicatii asupra îmbunatatirii calitatii 
vietii populatiei, în general. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Imbunatatirea serviciilor cultural-educationale si recreative prin cresterea ofertei cu un serviciu nou - 
Muzeul de stiinte Naturale Stefan Kohl 
2. Imbunatatirea calitatii vietii in spatiul public urban prin modernizarea/reabilitarea si dotarea Parcului 
Tineretului 
 
Rezultate așteptate:  
1. Rezultat asteptat - Extinderea, modernizarea, reabilitarea si dotarea Muzeului de Stiinte Naturale Stefan 
Kohl; Valoare la începutul implementarii proiectului - 0 mp suprafata construita; Valoare estimata la finalul 
implementarii proiectului - 1020 mp suprafata construita 
 2. Rezultat asteptat - Modernizarea, reabilitarea si dotarea Parcului Tineretului 
Valoare la începutul implementarii proiectului – 0; Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 
 3. Rezultat asteptat - Beneficiarii infrastructurii educationale, culturale, recreative 
Valoare la începutul implementarii proiectului – 0; Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 6.533 
persoane apartinand categoriilor vulnerabile/defavorizate 
 4. Rezultat asteptat - Beneficiarii directi ai spatiilor publice urbane 
construite/extinse/modernizate/rehabilitate: Valoarea la începutul implementarii proiectului: 0; Valoarea 
estmata la finalul implementarii proiectului: 183.281 persoane 
 5. Rezultate specifice: Suprafete pavate - piatete Parcul Tineretului 
Valoare la inceputul proiectului: 0; Valoare la finalul implementarii proiectului: 1175,10 mp 
 6. Rezultate specifice: Suprafete multisport Parcul Tineretului 
Valoare la inceputul proiectului: 0; Valoare la finalul implementarii proiectului: 442,10 mp 
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 7. Rezultate specifice: Skate parc in Parcul Tineretului 
Valoare la inceputul proiectului: 0; Valoare la finalul implementarii proiectului: 976,65 mp 
 8. Rezultate specifice: Alei pietonale/role/trotinete Parcul Tineretului 
Valoare la inceputul proiectului: 0 mp; Valoare la finalul implementarii proiectului: 7785,60 mp 
 9. Rezultate specifice: pista pentru biciclete in Parcul Tineretului 
Valoare la inceputul proiectului: 0; Valoare la finalul implementarii proiectului: 1457,50 mp 
 10. Rezultate specifice: Amenajare zona verde in Parcul Tineretului 
Valoare la inceputul proiectului: 0 mp; Valoare la finalul implementarii proiectului: 13.362,94 mp 
 11. Rezultate specifice: Zone amenajate cu finisaje permeabile (pietris, sort) Parcul Tineretului 
Valoare la inceputul proiectului: 0; Valoare la finalul implementarii proiectului: 3320,31 mp 
 12. Rezultate specifice: Carosabil, parcari amenajate Parcul Tineretului 
Valoare la inceputul proiectului: 0,00 mp; Valoare la finalul implementarii proiectului: 1564,80 mp 
 13. Rezultate specifice: Terase exterioare amenajate Muzeul de Stiinte Naturale Stefan Kohl 
Valoare la inceputul proiectului: 0,00 mp; Valoare la finalul implementarii proiectului: 125,30 mp 
 14. Rezultate specifice: Carosabil, parcari amenajate Muzeul de Stiinte Naturale Stefan Kohl 
Valoare la inceputul proiectului: 0,00 mp; Valoare la finalul implementarii proiectului: 894,50 mp 
 15. Rezultate specifice: Curte pavata Muzeul de Stiinte Naturale Stefan Kohl 
Valoare la inceputul proiectului: 0,00 mp; Valoare la finalul implementarii proiectului: 307 mp 
 16. Cladiri cu functii educationale -culturale - Muzeul de Stiinte Naturale Stefan Kohl 
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0 buc; Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 buc 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului:  
În ceea ce priveste componenta A – Muzeul de stiinte naturale Stefan Kohl, beneficiarii directi au fost estimati la 
6.533 persoane 
Referitor la componenta B – Parcul Tineretului – la beneficiari directi s-a luat în calcul întreaga populatie a 
Municipiului Reghin, respective 33.281 persoane, þinând cont de faptul ca este o investitie publica deschisa 
publicului larg 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
-Autoritatea publica locala; 
-Opertatorii economici din apropierea celor doua investiþii 
-Infrastructura educaþionala prin extinderea, modernizarea, reabilitarea si dotarea Muzeului de Stiinþe 
Naturale Setfan Kohl 
 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoare totala 
contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

27.127.447,85 21.566.870,60 18.331.840,03 2.803.693,13 431.337,44 5.560.577,25 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 21.135.533,16 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 4.537.956,66 euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, 
respectiv cursul InforEuro din luna martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei). 
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Descrierea investiției:  
Componenta „A” - Muzeul De Stiinte Naturale Stefan Kohl (extindere/ modernizare/ reabilitare si dotare) 
In cadrul acestui ansamblu se doreste reamenajarea, supraetajarea si modernizarea corpului C3, pentru a putea adaposti 
conform exigentelor contemporane un muzeu cu scop didactic al stiintelor naturii. Imobilul isi pastreaza functia actuala de 
muzeu si va ramane in posesia proprietarilor actuali. 
Se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari: 
-desfiintarea învelitorii existente, sarpantei si planseului de lemn existent 
-se va demola partial cladirea, cu pastrarea corpului dinspre strada si anume a bibliotecii. 
-se va pastra peretele de front înspre drumul principal.  
-se va realiza o structura noua cu structura mixta propusa din zidarie de caramida portanta confinata cu elemente de beton 
armat si structura în cadre de metal. 
- tâmplarii interioare si exterioare noi; 
- finisarea peretilor interiori si exteriori; 
-realizarea unor instalatii noi: instalatie de stingere a incediilor, iluminat si prize, iluminat de siguranta,  
-dotarea cladirii. 
Suprafata construita:1020,00 mp; Suprafata construita desfasurata: 2040,00 mp 
 
Componenta B.- Parcul Tineretului (modernizare/reabilitare si dotare) 
In cadrul acestui ansamblu se doreste modernizarea/reabilitarea si dotarea Parcului Tineretului din Municipiul Reghin 
pentru a asigura un spatiu public adecvat. Imobilul isi pastreaza functia actuala de parc si va ramane in posesia 
proprietarilor actuali. 
Se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari: 
-realizarea unei piste de biciclete  
-se propun doua zone pentru locuri de joaca pentru copii, cu imprejmuire 
-va exista o zona de fitness stradal 
-se va amenaja o zona pentru seniori, cu mese si banci 
-se propune o zona cu jocuri de apa 
-se va amenaja un skate park dotat cu rampe specifice acestui sport 
-se propune o zona in care cei doritori isi vor putea suspenda hamacele 
-se va reglementa accesul auto in parc si se vor amenaja 17 locuri de parcare , dintre care doua locuri de parcare pentru 
persoane cu disabilitati si doua locuri pentru „mama si copilul”. 
-se va reglementa accesul auto in parc si se vor amenaja locuri de parcare 
-se va amenaja o zona de evenimente, un mic amfiteatru 
-parcul se va dota cu mobilier stradal(banci, mese, cosuri de gunoi, rastele de biciclete) 
-se va rezolva drenarea apelor pluviale 
-parcul va fi dotat cu camere video, hotspot wifi, iluminat public 
-se va realiza toaletarea copacilor existenti, eliminarea celor imbatraniti, plantarea de copaci noi 
-se doreste regandirea completa a circulatiilor auto pentru a permite un confort si o siguranta in utilizare sporita. Se va 
elimina accesul auto existent si parcarea existenta. 
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	Localizare proiect – Municipiul Reghin, județul Mures, regiunea Centru.

