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

Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 2" 
 
 

Primăria Municipiului Oradea anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul "Revitalizarea urbană la nivelul 
Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, 
zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 2" 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 Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS-129471. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea mediului urban și reducerea poluării prin reconversia 
terenurilor degradate din zona cartierelor Grigorescu și Oncea-Soarelui și transformarea acestora în spații publice verzi și de 
agrement cu acces public nelimitat. 

Rezultate 
Prin implementarea proiectului, suprafața totală de teren degradat în parcuri de agrement și recreere, este de 

74227 mp, suprafața spațiu verde nou creată este de 61367mp iar suprafața aleilor de acces construite de aproximativ 
6352mp. Totodată au fost realizate 2 terenuri de sport multifuncțional, au fost create spații verzi formate din înierbări și 
plantări de arbori și arbuști ornamentali, au fost montate sisteme de irigații prevăzute cu aspersoare, picurătoare și 
automatizare pentru fiecare spațiu verde în parte iar iluminatul artificial al spațiilor verzi nou create se asigură prin 
amplasarea de stâlpi de iluminat pe traseul aleilor pietonale și pistelor de bicicliști. 

               Impactul proiectului este reprezentat de creșterea calității vieții mediului urban prin asigurarea unor spații de 
relaxare pentru locuitorii din zonă și nu numai precum și creșterea suprafețelor verzi din municipiul Oradea. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 21.769.310,32 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a 
reprezentat 17.166.748,81 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a fost de 2.625.502,73 lei. 

Data de început a proiectului este: 26.02.2018 
Data finalizării proiectului este: 31.08.2022 
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