
 
 

    

Anunţ de presă 
Data: IULIE 2022 

Finalizarea implementării proiectului ,,Amenajare grădină urbană 
în zona Zamfirescu”, cod SMIS 125414 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva, în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 16.07.2019 
Contractul de Finanţare nr.4556 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 și cu Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 
pentru implementarea proiectului „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”, cod SMIS 125414. Valoarea 
totală a proiectului este de 908.988,29 lei. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 816.485,06 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare Regională este de 694.012,31 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional este de 106.143,05 lei, iar valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului este de 16.329,70 lei. 

Valoarea neeligibilă, inclusiv  TVA  aferentă  acesteia  este  de 92.503,23 lei. 
Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională,  prin REGIO-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 deza- 
fectate inclusiv a zonelor de reconversie, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea suprafeței de spații verzi și crearea unei zone de recreere pentru 
cetățeni în zona Zamfirescu. 

Obiectivul specific  al proiectului este 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 care au fost 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. 

   Impactul proiectului la nivelul localității: prin reconversia acestei zone s-a creat o suprafață de 3.446,33 
mp de zonă verde, cu facilități de recreere pentru locuitorii Municipiului Deva, contribuind la 
îmbunătățirea calității factorilor de mediu și la sporirea confortului urban. 
   Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 10% din cetățenii Municipiului Deva, respectiv 6.952 
persoane, care, prin amenajarea grădinii urbane beneficiază de îmbunătățirea calității factorilor de mediu 
și a calității vieții urbane. 

      Beneficiarii indirecți: 
- comunitatea locală, care beneficiază de un oraș cu un aspect funcțional și arhitectural-urbanistic modern. 
- Municipiul Deva, ca beneficiar direct al fondurilor nerambursabile, prin creșterea gradului de absorbție a fon- 

durilor nerambursabile și prin creșterea experienței echipei de implementare a proiectului. 
În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate: 
- suprafață de spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane de 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). 
Obiectivele proiectului au fost îndeplinite prin realizarea activităților proiectului, astfel: au fost încheiate 4 

contracte de achiziție publică; s-au executat lucrări de amenajare spații verzi constând în montare gazon, realizare 
ronduri și plantare flori, arbori ornamentali de înălțime medie, plantare vegetație de talie mică, amenajare pergole 
tip arcadă pentru flori, dotare cu mobilier urban bănci, coșuri de gunoi, amenajare loc de joacă, realizarea unui- 
sistem de iluminat, a unui sistem de irigații și a unui sistem de supraveghere video și wi fi, îngropare conductă 
gaz; au fost publicate 2 anunțuri de presă la începutul și la finalizarea implementării proiectului și a fost amplasată 
o placă permanentă la finalizarea implementării proiectului. 

Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, între data de 17.01.2018 și până în 30.09.2022, această 
perioadă cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare. 

 
Reprezentant legal: OANCEA NICOLAE-FLORIN – Primarul Municipiului Deva, Piața Unirii, nr.4, 

tel./fax. 0254 233 800. 
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Scurtă descriere a proiectului: 

,,Amenajare grădină urbană în zona 
Zamfirescu"  

 

Numele beneficiarului și a partenerilor (dacă există): Unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Deva 
Codul MySMIS al proiectului: 125414 
Scopul/Obiectivul general al proiectului:  este creșterea suprafeței de spații verzi și crearea 
unei zone de recreere pentru cetățeni în zona Zamfirescu. 
Obiectivul specific al proiectului este 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 
care au fost 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 s-a creat o suprafață de 3.446,33 mp de zonă verde, cu 

facilități de recreere pentru locuitorii Municipiului Deva, contribuind la îmbunătățirea calității 
factorilor de mediu și la sporirea confortului urban. 
 

 
 

 
 

 
 

Municipiul Deva 
Piața Unirii, nr.4, Deva, jud. Hunedoara 

Nicolae-Florin Oancea Digitally signed by Nicolae-Florin Oancea 
Date: 2022.07.06 14:41:14 +03'00'
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Rezultatele proiectului: 

- o suprafață de spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane de 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); 

- s-au executat lucrări de amenajare spații verzi constând în montare gazon, 
realizare ronduri și plantare flori, arbori ornamentali de înălțime medie, plantare 
vegetație de talie mică, amenajare pergole tip arcadă pentru flori, dotare cu 
mobilier urban bănci, coșuri de gunoi, realizarea unui sistem de iluminat, a unui 
sistem de irigații și a un ui sistem de supraveghere video și wi fi, îngropare conductă 
gaz;  

- au fost publicate 2 anunțuri de presă la începutul și la finalizarea implementării 
proiectului; 

- a fost amplasată o placă permanentă la finalizarea implementării proiectului.   
 
 
Data semnării contractului de finanțare: 16.07.2019 
Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 57  luni, între 
data 17.01.2018 și data 30.09.2022. 
 
Valoarea totală a contractului de finanțare: 908.988,29 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 694.012,31 lei 
 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 106.143,05 lei 
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 800.155,36 lei 
 

Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.   
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INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTORII IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA 
CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR. 4556/16.07.2019 

,,Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu", Cod SMIS 125414 
 
Finanțarea nerambursabilă a proiectului a fost asigurată prin Regio – Programul 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,  
în baza Contractului de finanțare nr.4556, semnat în data de 16.07.2019. 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire contractor Obiectul contractului Valoarea 
contractului  

LEI 
1 S.C. ELECTROPROIECT ADA 

S.R.L. 
Servicii de elaborare a Studiului de 
Fezabilitate, documentații pentru 
obținerea avizelor și acordurilor și 
Liste cu cantitățile de lucrări 

23.495,36 

2 S.C. ACCENT MEDIA S.R.L. Servicii de informare și publicitate. 7.580,38 
3 ASOCIEREA S.C. IMPERIAL 

TRUST BUSINESS S.R.L. – S.C. 
VIRAMINEX S.R.L. PRIN LIDER DE 
ASOCIERE S.C.IMPERIAL TRUST 
BUSINESS S.R.L. 

Servicii de proiectare, asistență 
tehnică din partea proiectantului și 
execuție lucrări. 

842.954,01 

4 S.C. CONCEPTUAL CONSTRUCT 
STUDY S.R.L. 

Servicii de dirigenție de șantier. 8.925,00 

 

 

 
 

Municipiul Deva 
Piața Unirii, nr.4, Deva, jud. Hunedoara 

Tel. 0254 218579, Fax. 0254 226176, primar@primariadeva.ro   
 

Nicolae-
Florin 
Oancea

Digitally signed by 
Nicolae-Florin 
Oancea 
Date: 2022.07.06 
14:42:11 +03'00'


		2022-07-19T11:44:32+0300
	Traian-Ciprian Stan


		2022-07-19T11:55:14+0300
	Every downloaded document must be signed first by the provider.




