
                  
 

Hunedoara, 11.03.2011 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

           

Reabilitarea şi extinderea Parcului Tineretului Hunedoara 
 

 

 
Cod SMIS 6749, contract de finanţare nr. 1100 din 06.12.2010 

 
 
Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Hunedoara a demarat implementarea proiectului: 
„Reabilitarea şi extinderea Parcului Tineretului Hunedoara“. 

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere, Domeniul major 
de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Centre urbane”.  

Valoarea totală a proiectului este de 2.125.113,68 lei, din care 1.554.897,00 lei reprezintă valoarea totală 
eligibilă: finanţarea nerambursabilă acordată este în coantum de 1.523.799,06 lei, iar contribuţia 
Beneficiarului este în sumă de 31.097,94 lei. 

Obiectivul general al investiţiei îl constituie modernizarea spaţiilor verzi din municipiul Hunedoara, în 
transformarea Parcului Tineretului într-un “plămân verde” al oraşului, o zonă de recreere, care prin 
prezenţa spaţiilor verzi şi a arborilor crează un microclimat revigorant, cu o calitate a aerului net 
superioară faţă de media oraşului, prin extinderea şi reabilitarea acestuia după un concept nou. 
Modernizarea spaţiilor verzi se supune următoarelor priorităţi: vizează partea centrală a zonei de acţiune 
urbană în vecinătatea unor străzi intens circulate, prevede extinderea spaţiilor verzi cu cca. 1200 mp pe 
laturile de N si V prin ocuparea unor bucăţi de teren neamenajat, plantarea celor 300 de arbori, refacerea 
structurii de alei a parcului, repararea împrejmuirii şi refacerea ei acolo unde este necesar, desfacerea 
fântânii existente şi realizarea unei fântâni noi pe alta poziţie, refacerea dotărilor şi a utilităţilor; 
amenajarea unui loc de joacă dotat cu instalaţii aferente. 

Modernizarea şi extinderea parcului este în stransă concordanţă cu obiectivele specifice ale Strategiei 
Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului Naţional de dezvoltare, şi anume creşterea rolului economic şi 
social al municipiului Hunedoara, creşterea calităţii infrastucturii sociale, pentru că existenţa spaţiilor verzi 
influenţează pozitiv microclimatul urban, contribuind la reducerea temperaturii aerului şi creşterea 
umidităţii relative a acestuia, scăderea intensităţii luminii directe sau reflectate, stimularea schimburilor 
de aer şi implicit, oxigenarea şi purificarea aerului. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 13 luni, începând cu data de  7 decembrie 2010. 

Date contact: Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este domnişoara Ricea Suzana – manager 
proiect, telefon: 0254-716322,  fax: 0254-716087, e-mail: suzanaricea@gmail.com/info@mail.primariahd .ro 

  „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României” 
 
 
 
 
 

                                         
 

www.inforegio.ro 
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională. 


