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Anunț de începere a implementării proiectului 
"Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona 

Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) – etapa 1" 
 
 
 

Primăria Municipiului Oradea anunță începerea implementării proiectului cu titlul "Revitalizarea urbana la 

nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, 

zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) – etapa 1" în cadrul Programului 
Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea  dezvoltării urbane durabile, proiect co-finanțat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS-126655 
Obiectivul general al proiectului "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci 
- Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii și alte zone din 
municipiu) – etapa 1" îl reprezinta imbunatatirea mediului urban si reducerea poluarii prin reconversia terenurilor 
semiindustriale degradate din zona strazii Coriolan Pop in cartier Veteranilor si tranformarea acestora in spatii publice 
verzi si de agrement cu acces nelimitat  
  
Valoarea totală a proiectului este de 3.826.564,53 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este 2.269.758,11 lei. 
 
Proiectul se implementează în Municipiul Oradea, strada Coriolan Pop, cartierul Veteranilor- teren delimitat de strazile 
General Eremia Grigorescu si Balogh Istvan, strada Nicolae Firu si strada Radu Enescu pe o durată de 34 de luni 
 
Data de început a proiectului este: 01.02.2018 
Data finalizării proiectului este: 30.11.2020 

 
 
 

  

 
 

Persoană de contact: Nrag Mihaela 
Telefon: 0259 / 437 000, int. 207 
Email: mikella_30@yahoo.com 
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