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        Suceava, ianuarie 2022 
  

Finalizarea proiectului 
 

„Revitalizare spațiu public urban din municipiul Suceava” Cod SMIS 129478 
 

UAT Municipiul Suceava, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea 

proiectului de investiții „Revitalizare spațiu public urban din municipiul Suceava”, cod 

SMIS:129478, finanțat în cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 

Prioritatea de Investiții 4.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, 

revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării şi promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului”, Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului a fost  reconversia si refuncționalizarea 
terenurilor și suprafețelor degradate și neutilizate din Municipiul Suceava. 

Prin implementarea proiectului, UAT Municipiul Suceava a contribuit la îndeplinirea 

atât a Priorității de Investiții 4.2 a POR 2014 – 2020, respectiv realizarea de acțiuni destinate 

îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 

industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului si 

promovării măsurilor de reducere a zgomotului, cât și a obiectivului specific al apelului, 

respectiv  Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau 

neutilizate din municipiile reședință de județ, prin amenajarea unor noi spații verzi pe 

terenuri neproductive și creșterea suprafeței verzi pe cap de locuitor. 

Obiectivul specific al proiectului a fost înființarea unui parc (spațiu verde) în 
Municipiul Suceava iar pentru atingerea acestuia au fost întreprinse următoarele măsuri: 
1: Realizarea de lucrări de nivelare, salubrizare și lucrări ce combat buruienile și se distrug 
posibile focare de boli și dăunători; 
2: Realizarea de lucrări ale solului în scopul realizării unui mediu cât mai favorabil pentru 
creșterea și dezvoltarea vegetației/gazonului; 
3: Realizarea de alei pietonale;  
4: Realizarea de piste pentru bicicliști; 
5: Realizarea de sisteme de iluminat prin corpuri tip spot îngropate/arhitectural; 
6: Realizarea de sisteme de irigații subterane; 
7: Realizarea de Sisteme WiFi; 
8: Realizarea de lucrări de semnalizare în albia minoră până în dig; 
9: Amenajarea de spații favorabile sportului în aer liber și a unui spațiu cu caracter de loisir; 
10: Amenajarea de spatii verzi 
11: Amplasarea de mobilier urban (unde este posibil); 

Rezultatul proiectului constă în crearea unui spațiu deschis creat sau reabilitat din 
zona urbană în suprafață de 155.560 mp (din care 140.050 mp spații verzi create), cu mixt de 
funcțiuni, ceea ce a generat creșterea și diversificarea ofertelor de agrement, recreere și 
petrecere a timpului în aer liber pentru comunitate, îmbunătățirea aspectului estetic al 
orașului prin amenajarea spațiului public cu impact asupra creșterii atractivității și vitalității 
orașului și creșterea indicatorului de spațiu verde real pe cap de locuitor în condițiile în care 
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terenuri degradate identificate în Registrul local al spațiilor verzi ca terenuri neproductive 
vor fi transformate în spații verzi amenajate pentru comunitate. 

 

Durata de implementare a proiectului: 01.09.2018 – 31.01.2022 

 

Proiectul are o valoare totală finală, rezultată în urma implementări, de 17.382.874,47 
lei cu TVA, din care:  

- ajutor financiar nerambursabil din FEDR: 13.603.906,48 lei (85%);  

- ajutor financiar nerambursabil din bugetul național: 2.080.597,47 lei (13%);  

- cheltuieli cofinanțare a beneficiarului la cheltuielile eligibile: 302.091,91 lei (2%); 

- cheltuieli neeligibile: 1.378.278,61 lei. 

 

Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm contactați pe dl. Dan 
DURA – manager de proiect, la tel.0230/212.696 int. 117, fax: 0230/520.593, email: 
dandura@primariasv.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 
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