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INFORMARE PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI  
“AMENAJARE DE SPAȚII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT ÎN 

ZONA URBANĂ DEGRADATĂ "STADION MECANICA"” 
 
 

Numele beneficiarului : U.A.T. Municipiul Orăștie  

Codul MySMIS al proiectului :  118909 
 

 În luna Martie 2021 s-a finalizat implementarea proiectului “AMENAJARE DE SPAȚII VERZI 

PUBLICE CU ACCES NELIMITAT ÎN ZONA URBANĂ DEGRADATĂ "STADION MECANICA"”, cod 

SMIS 118909, cofinanţat prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.2. 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.  
 

Obiectivul general al proiectului a fost reconversia și refuncționalizarea terenurilor și 

suprafețelor degradate, vacante și neutilizate din zona ”Stadion Mecanica” a Municipiului 

Orăștie, județul Hunedoara. 
  

 Obiectivele specifice ale proiectului au prevăzut:  

- Îmbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor municipiului Orăștie, respectiv a populației 

ce vizitează localitatea și împrejurimile acesteia (în scopuri turistice, de afaceri si de tranzit);  

- Creșterea atractivității municipiului Orăștie pentru populație și agenții economici și crearea 

unui climat atractiv socio-economic;  

- Reducerea nivelului de poluare și îmbunătățirea aspectului estetic al municipiului Orăștie  
 

 Rezultatele proiectului sunt :  

- Existența unui spațiu verde public cu acces nelimitat în suprafață de 35.125 mp;  

- Existența unor facilități pentru recreere pe terenurile amenajate : teren multifuncțional 

pentru sport, loc de joaca pentru copii, zona fitness, skatepark, scena pentru activități 

culturale, fântâna arteziana, parc canin ; 

- Modernizare strada Tîrgului pe o lungime de 1,21 km  
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Data semnării contractului de finanțare 17.05.2017 

Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare) 24.O2.2016 – 

31.03.2021 
 

Valoarea totală a contractului de finanțare :  14.247.509,89 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR :  10.482.321,95 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național : 1.603.178,64 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare : 12.085.500,59 lei 
 

Investiția a avut un impact pozitiv la nivelul localității / regiunii datorită:  

- Creșterii calității vieții în zonă prin crearea unui spațiu public atractiv, cu facilități pentru 

recreere și petrecere a timpului liber și modernizarea unei străzi urbane în Municipiul Orăștie  

- Asigurării măsurilor de protecție a mediului si sănătatea populației prin reabilitarea unui 

teren degradat care a fost folosit pentru creșterea animalelor și depozitarea periodică a 

diverselor deșeuri existând pericolul de îmbolnăvire pentru populația din zona rezidențială 

învecinată.  

- Introducerii unor sisteme de energie performante, reducerii costurilor cu utilitățile și 

asigurării dezvoltării durabile. Pentru iluminatul parcului si grădinii s-a montat un sistem de 

iluminat ce folosește “energie verde” prin intermediul a 100 de stâlpi cu sistem de iluminat 

fotovoltaic care au rolul de a asigura un nivel de iluminare suficient pentru circulația pietonala.  

- Creării de facilități pentru persoane cu dizabilități.: accesele si aleile pietonale din cadrul 

proiectului nu prezinta trepte sau borduri, în zona acceselor/ intersecțiilor fiind coborâte 

pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap locomotor. Au fost amplasate 5 toalete 

adaptate persoanelor cu dizabilități  

- Angajării a 3 persoane pentru asigurarea mentenanței  
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CONTRACTORI : 

CONTRACT NR. / 
DATA  

CONTRACTOR OBIECT CONTRACT 
VALOARE CONTRACT  

(LEI FĂRĂ TVA) 

07 / 04.03.2016 
S.C. AXXA REGIONAL 
MANAGEMENT S.R.L. 

Elaborare Cerere de Finanțare, plan 
de reutilizare, întocmire Studiu de 

Fezabilitate și expertize tehnice 
necesare 

109,000.00 

10 / 02.03.2018 
S.C. KALANS CONCEPT 

S.R.L 

Servicii de proiectare fazele Proiect 
tehnic și detalii de execuție, 

întocmirea documentațiilor pentru 
obținerea avizelor / acordurilor/ 

autorizațiilor, verificarea tehnică a 
proiectării și asistență tehnică din 

partea proiectantului  

380,140.00 

6758 / 31.05.2017 
S.C. AXXA REGIONAL 
MANAGEMENT S.R.L. 

Servicii de consultanță pentru 
implementarea proiectului  

125,000.00 

27 / 15.06.2017 
PF VASILIU G DANIEL PAUL 

- AUDITOR FINANCIAR  
Servicii de audit financiar 39,708.00 

31 /22.06.2017 S.C. ATLAS TOUR S.R.L. Servicii de informare și publicitate 7,900.00 

24 / 10.06.2019 

ASOCIEREA FORMATĂ DIN 
: S.C. COMSID TEHNOSTEEL 

S.R.L. - Lider și S.C. 
ACOMIN S.A. - Asociat 

Lucrari de construcții si instalații cu 
utilaje, echipamente si dotari, 

inclusiv montajul acestora ( LOT 1 
- Componenta Amenajare spatii 

verzi  

9496881,88 

29 / 19.06.2019 S.C. PAVAMOND S.R.L. 
Lucrări de construcții și instalații cu 

utilaje, echipamente și montaj - 
LOT 2 Modernizare strada Tîrgului  

1.745.290,69 

31 / 21.06.2019 
S.C. CONCEPTUAL 

CONSTRUCT STUDY S.R.L. 
Servicii de dirigenție de șantier 63.900,00 
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