
  

 

Titlul Proiectului: ”Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu” 

 

1. Date de identificare a Proiectului 

Cod SMIS: 125414 

Nr. de înregistrare solicitare: 24721 / 01 NOI 2018 

Dată începere: 16 IUL 2019 

Valoarea totală proiect: 885,754.01 LEI 

 

2. Detalii Proiect 

2.1 Obiective 

Obiectivul general al proiectului: 

Creșterea suprafeței de spații verzi și crearea unei zone de recreere pentru cetățeni în zona 
Zamfirescu. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4 prin 
îmbunătățirea calității mediului urban și reducerea poluării în Municipiul Deva. Proiectul se 
încadrează și în direcțiile de dezvoltare a Regiunii Vest, a Județului Hunedoara și se află pe lista 
proiectelor cuprinse în Strategia Integrată pentru Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Deva 2014-
2023, aprobată prin HCL nr. 275/2017, la poziția P80. 

 

Obiectivul specific al proiectului: 

- amenajarea grădinii urbane din zona Zamfirescu, în suprafață de 3.446,33 mp, prin reconversia și 
refuncționalizarea zonei degradate.  

Obiectivul specific al proiectului contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului prin 
activitățile ce vor fi implementate:  

- creșterea suprafeței spațiilor verzi din municipiu cu un procent de 0,23 %;  

- creșterea suprafeței de spațiu verde/locuitor de la 26,12 mp la 26,18 mp;  

- crearea de facilități de recreere pentru populația din zonă, estimată la 10 % din populația 
municipiului Deva;  

- crearea unei diversități de ambianțe și peisaje, un loc mai plăcut de petrecere a timpului liber;  

- utilizarea unui material arbustiv și arborescent care să se încadreze în peisaj.  

- prin reconversia acestei zone degradate se creează o suprafață de 3.141,18 mp de zonă verde, cu 
facilități de recreere pentru locuitorii Municipiului Deva, contribuind la îmbunătățirea calității 
factorilor de mediu, dar și la sporirea confortului urban. 

 

2.2 Rezultate 

- prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:  

- suprafață spații verzi create 3.446,33 mp; 

- suprafață spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 3.446,33 mp (din care 3.141,18 
mp amenajare spații verzi + 44,20 mp amenajare loc de joacă + 260,95 mp amenajare alei).  


