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“ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MEDIU ȘI DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA
PARCULUI ZĂVOI”
 - rezumat proiect - 

Municipiul Roman, reprezentat prin Primarul Lucian – Ovidiu Micu, a semnat pe data de 22 august 2018 contractul
de fnanțare pentru proiectul  “Îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în Municipiul Roman prin
amenajarea parcului Zăvoi”, Cod Smis: 118080.

Proiectul se derulează prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorifcarea durabilă a patrimoniului
cultural
Prioritatea de investții 5.2 – Realizarea de acțiuni destnate îmbunătățirii  mediului urban, revitalizării  orașelor,
regenerării  și  decontaminării  terenurilor  industriale  dezafectate  (inclusiv  a  zonelor  de  reconversie),  reducerii
poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul general al proiectului/ccopul proiectului
Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a condiţiilor de viaţă în municipiul Roman prin refuncţionalizarea terenului și a 
suprafeței degradate neutlizate, în scopul ameliorării şi revitalizării mediului urban 

Obiectivele speciice ale proiectului

1. Refacerea patrimoniului Municipiului Roman ce valorifcă mediul natural, cuprinzând elemente culturale şi 
sociale; 
2. Amenajarea unui loc de agrement, de recreere şi zonă verde a Romanului; reducerea poluării aerului; 
3. Înfinţarea şi amenajarea unui parc nou cu spaţii verzi, prin însămânţare cu gazon;
4. Înfinţarea locurilor de joacă pentru copii;
5. Amenajarea aleilor pietonale principale şi secundare cu diferite specii de plante;
6. Înfinţarea unui amfteatru - gradene cu scenă;
7. Realizarea pistelor pentru biciclişt;
8. Realizarea unui derdeluș pentru sănii;
9. Realizarea de amenajări peisagistce;
10. Îmbunătăţirea aspectului urbanistc al municipiului Roman;
11. Crearea confortului pentru populaţia municipiului Roman şi a zonelor învecinate;
12. Crearea de locuri de muncă pe perioada implementării proiectului şi a 11 locuri permanente de muncă 
după implementarea proiectului.
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Benefciari direcți - locuitorii municipiului Roman şi ai zonelor învecinate (cca 220.000 persoane) care
vor benefcia de actvităţile de agrement atât pentru adulţi cât şi pentru copii, ce se
vor  desfăşura  în  această  zonă;  -  turişti  (minim  7.500  de  persoane  /  an,  cu
estmarea creşterii numărului de turişt în următorii 20 de ani), care vor benefcia şi
de alte actvităţi specifce acestei zone de agrement; - persoanele ce vor f angajate
pe cele 11 locuri noi de muncă înfinţate prin implementarea proiectului, persoane
care îşi  vor  dezvolta abilităţile  şi  competenţele  profesionale şi  vor  benefcia  de
rezultatele fnale ale proiectului.

Benefciari indirecți -  membrii  grupurilor  din care fac parte benefciarii  direcţi;  -  comunitatea locală
care va benefcia de îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii; -
societatea,  la  nivelul  cel  mai  amplu,  prin  schimbarea  mentalităţii  şi  attudinii
populației, prin conştentzarea valorifcării cadrului natural local şi formarea unei
gândiri  în  perspectvă  şi  a  unei  orientări  spre  responsabilitate,  calitate  şi
performanţă;  -  domeniul  social,  economic  şi  turistc  pe  plan  local,  regional  şi
judeţean

Zona de agrement propusă a se realiza va cuprinde următoarele funcțiuni principale: 
- spaţiu verde cu gazon şi amenajări peisagistce: 65.887,78 mp; 
- rampe pentru persoane cu handicap: 93,50 mp; 
- Alei pietonale principale: 550 m lungime, 2,50 m lățime, 1375 mp; 
- Alei pietonale secundare: 800 m lungime, 1,50 m lățime, suprafaţa: 1200 mp; 
- Piste pentru biciclișt: 2 m lățime, 1.100 ml lungime totală, S tot.: 2.200 mp; 
- Scenă: 316 mp; 
- Zonă parcare de biciclete: 120 mp; 
- Locuri de joacă pentru copii: 1305 mp; 
- Derdeluş pentru sănii: 550 mp; 
- Toalete - zona Nord şi Sud: 109,02 mp;

Dotări și instalații: Iluminat public; Iluminare ambientală; Terasamente; Sistem de irigații; Rețele apă – canal;
Sistem supraveghere video - 16 camere. 

Avantajele amenajării propuse sunt: 
• Crearea unui spațiu de relaxare civilizat, care să respecte cerințele legislației în vigoare; 
• Păstrarea arborilor existenți prin adaptarea noilor funcțiuni la situația existentă; 
• Construirea și amenajarea unui loc de joacă; 
• Construirea și amenajarea unor gradene cu scenă; 
• Construirea și amenajarea de alei pietonale pentru plimbare și odihnă; 
• Construirea și amenajarea de piste pentru biciclișt; 
• Impact vizual (amenajări peisagistce cu fori și plante perene, instalații pentru iluminat, pergole etc.); 
• Utlizarea de materiale ecologice pentru construirea aleilor.
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Activităţile derulate după semnarea contractului de inanţare suntţ
1. Derularea achizițiilor impuse de realizarea proiectului după semnarea Contractului de fnanțare;
2. Actualizarea Proiectului tehnic;
3. Realizarea Investției de bază;
4. Asistență tehnică în perioada de execuție a lucrărilor;
5. Realizarea Publicității pentru proiect;
6. Realizarea auditului pentru proiect;
7. Managementul de proiect și raportarea progresului în implementare;
8. Evidența fnanciar-contabilă a Proiectului;
9. Crearea de noi locuri de muncă şi angajarea persoanelor pe posturile create;
10. Întocmirea și depunerea Cererii de rambursare fnale.

Beneiciarul inanţării nerambursabile este Municipiul Roman.
Durata de implementare a Proiectului este de 28 luni (22 august 2018 – 30 noiembrie 2020) 
Locaţia Proiectuluiţ Parc Zăvoi, Municipiul Roman
Valoarea totală a proiectului este de 4.295.562,76 lei, din careţ
- valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 3.559.053,49 lei;
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 544.325,81 lei; 
- co-fnanţarea eligibilă a Municipiului Roman: 83.742,45 lei.
- valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA: 108.441,01 lei.

Investm în viitorul tău! Proiect cofnanțat din Fondul European

 de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 

                                                                         


	1. Derularea achizițiilor impuse de realizarea proiectului după semnarea Contractului de finanțare;
	2. Actualizarea Proiectului tehnic;
	3. Realizarea Investiției de bază;
	4. Asistență tehnică în perioada de execuție a lucrărilor;
	5. Realizarea Publicității pentru proiect;
	6. Realizarea auditului pentru proiect;
	7. Managementul de proiect și raportarea progresului în implementare;
	8. Evidența financiar-contabilă a Proiectului;
	9. Crearea de noi locuri de muncă şi angajarea persoanelor pe posturile create;

