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Titlul proiectului: Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17A, în Municipiul Botoșani, 

cod SMIS 127785 

Denumire beneficiar: MUNICIPIUL BOTOȘANI 

 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:  

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea mediului urban al Municipiului Botoșani, în revitalizarea 

acestuia prin măsuri ce prevăd regenerarea unei zone degradate aparținând domeniului public al municipiului, 

respectiv terenul de pe strada Vârnav, nr. 17 A, mai exact conversia acesteia într-un parc public. 

Astfel, prin prezentul proiect, administrația publică locală iși propune transformarea unui teren degradat, neutilizat, 

amplasat în interiorul orașului, într-o zonă de agrement și de petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului 

Botoșani. Prin reconversia acestui teren neutilizat, dar care are un potențial turistic ridicat, se dorește îmbunătățirea 

calității vieții locuitorilor din municipiu, prin punerea la dispoziția acestora a unor facilități moderne și atractive de 

petrecere a timpului liber, satisfacându-le astfel dorința de recreere și în același timp contribuind la îmbunătățirea 

aspectului estetic al municipiului, precum și la reducerea nivelului de CO2, ca urmare a creșterii suprafețelor verzi. 

Terenul propus reamenajării este în prezent slab amenajat, conferind zonei un aspect departe de potențialul pe care 

îl posedă având în vedere amplasarea acestuia precum și potențialul de dezvoltare al zonei. 

Proiectul este în concordanță cu obiectivul specific al Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 4, 

OS 4.2, prin reconversia și refuncționalizarea unei suprafețe degradate și transformarea acesteia într-un spațiu de 

agrement - PARC PUBLIC, proiectul aducându-și contribuția la atingerea indicatorului priorității de investiție privind 

„spații deschise create sau reabilitare în zonele urbane” prin realizarea a 4.097 mp de spațiu verde (compus din 

spațiu verde/zone inierbate și zone construite). 

 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor municipiului Botoșani până în anul 2023 prin 

satisfacerea nevoii de agrement a acestora ca urmare a înființării unui parc public (prin regenerarea unui teren 

degradat). 

Obiectiv specific 2: Reconversia unui teren degradat, neutilizat prin transformarea acestuia într-un parc constituit 

din zone inierbate/spațiu verde - 3.762,27 mp și din zone construite destinate activităților sportive și recreative - 

334,73 mp, în vederea creșterii până în anul 2023 a suprafețelor spațiilor verzi cu 4.097 mp în Mun.Botoșani. 

A. Zone inierbate/spațiu verde 

- Suprafața alei și spatii inierbate (spațiu verde) - 1908,00 mp 

- Spațiu verde amenajat - 1854,27 mp 

Total: 3.762,27 mp 

B. Suprafețe construite: 

- pista alergare: 307,56 mp 

- fântână arteziană: 7 mp 

- fântână apa potabila (2 buc): 0,32 mp 

- bănci smart parc-picioare bănci (24 buc): 1,92 mp 

- stâlpi iluminat: 0,60 mp 

- alee acces intrare: 17 mp 
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- stâlpi metalici împrejmuire (205 buc): 0,33 mp 

Totalul suprafeței construite este de 334,73 mp 

TOTAL PARC PUBLIC: 4.097,00 mp 

 

Rezultate așteptate:  

1. Suprafețe ocupate de construcții: 

- pistă alergare: 307,56 mp 

- fântână arteziană: 7 mp 

- fântână apă potabilă (2 buc): 0,32 mp 

- bănci smart parc-picioare bănci (24 buc): 1,92 mp 

- stâlpi iluminat: 0,60 mp 

- alee acces intrare: 17 mp 

- stâlpi metalici imprejmuire (205 buc): 0,33 mp 

Totalul suprafeței construite este de 334,73 mp 

2. Spații verzi create: 3.762,27 mp (suprafață alei și spații inierbate (spațiu verde); spațiu verde amenajat) 

 

Perioada de implementare a proiectului: 57 de luni, respectiv între 13.02.2018 și data 31.10.2022.  

Valoarea totală a proiectului este 3.372.012,10 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul European de 

Dezvoltare Regională în cuantum de 2.858.526,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național în 

cuantum de 437.186,36 lei, și contribuția Municipiului Botoșani în cuantum de 76,299.45 lei  (din care 67.259,45 lei 

valoare contribuție proprie, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă și 9,040.00 lei (inclusiv TVA) valoare 

neeligibilă). 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de  Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.  
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Date de contact: Petru Cătălin Fetcu – manager proiect 

Telefon: 0231/502200, e-mail: CatalinPetru.Fetcu@primariabt.ro 
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