
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REZUMAT PROIECT 

 Titlul proiectului 

 

Unitatea Administrativ –teritorială Municipiul Târgu Mureș implementează, în calitate de beneficiar, 

proiectul “Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și 

neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș”, cod SMIS 128055, finanțat prin Programului 

Operațional 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 

 Beneficiar 

 

UAT Municipiul Târgu Mureş, conform Contractului de finanţare nr. 5057/28.01.2020 

 Perioada de implementare 

 

56luni: 1.04.2018– 30.11.2022 

 Valoare proiect 

 

Valoarea totală a proiectului este de 14.533.962,80 lei, din care: 

 14.514.727,55 lei, valoarea totală eligibilă 

 14.514.727,55 lei, valoare totală contribuție publică 

 11.757.774,07 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 

 1.798.981,46 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 

 957.972.,02 lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 

 19.235,25 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Obiectivul general alproiectului 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 ale proiectului 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reconversia și refuncționalizarea unui teren cu 
suprafața de 37.744,00 mp 

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

 

 Rezultate 

 
 
Rezultate așteptate: 

Prin implementarea proiectului, spațiul verde nou creat este prevăzut cu: 

 Pistă de alergare 
 Punct de observație dotat cu telescop panoramic 
 Locuri de joacă pentru copii 
 Teren fitness 
 Scenă 
 Zonă cu facilități pentru animale de companie 
Spațiul verde va fi dotat cu:  
 Mobilier urban modern 
 Instalații de paratrăsnet 
 Supraveghere video 
 Rețea wi-fi 
Se va amenaja: 
 Platformă cu alei circulare 
 Pajiști urbane  
 Gazon cu flori  
 Gazon de semiumbră 
 
 Date de contact 

 
 
UAT Municipiul Târgu Mureș 
Nume: Ijac Dana 
Funcţie:  șef serviciu Proiecte cu finanțare internațională 
Date de contact (tel, fax, email): tel: 0726 695 707; 0265268330 ; fax: 0365 882 028;  
email: dana.ijac@tirgumures.ro /primaria@tirgumures.ro 
 
____________________________________________________________________________________ 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, 
 vă invităm să vizitaţi: 

http://www.mfe.gov.ro/ 
http://www.inforegio.ro/ro 

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro 
____________________________________________________________________________________ 
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Municipiul Târgu Mureș 

 
 

Investim în viitorul tău! 
Proiect co-finanțatdin Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

 


