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Titlul proiectului: ”Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești”, cod SMIS: 153875 

Beneficiar: Municipiul Sebeș 

Perioada de implementare: 01/03/2018 – 31/12/2023 

 

Proiectul „Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești”, Sebeș, cod SMIS 153875, contribuie la 

realizarea obiectivului priorității de investiție 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială, prin măsuri integrate) întrucat crearea unor spaţii pentru petrecere a timpului liber, în 

imediata proximitate a comunităţii, va avea efecte benefice, atât pentru comunitate, în sensul de creştere a 

valorii şi potenţialului zonei, de integrare şi de îmbunăţire a imaginii zonei, cât şi pentru restul oraşului care va 

beneficia de aceste servicii. 

Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Strategiei de dezvoltare locală, respectiv, OS1 

Îmbunătăţirea infrastructurii şi spaţiilor publice urbane în teritoriul SDL, cu accent pe ZUM Sebeş, Măsura 1.1-

Amenajarea spațiilor publice urbane din ZUM și SDL, Intervenții de tip POR (hard) 1.1.1. 

Crearea/reabilitarea/modernizarea de zone verzi, piațete, zone pietonale și comerciale. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR 

Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea 

Centru. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.476.211,94 lei din care 1.100.573,28 lei reprezintă finanțare 

nerambursabilă. 

Obiectivul general al proiectului: 

Imbunătățirea infrastructurii spațiilor publice urbane și creșterea gradului de confort, recreere și petrecere a 

timpului liber în Municipiul Sebeș. 

Realizarea obiectivului general al proiecului (printr-o abordare participativă de tip DRLC - mobilizarea și 

implicarea comunităților dezavantajate și a actorilor locali) va conduce la reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din teritoriul vizat. Prezentul proiect este complementar cu 

măsurile de tip ”soft” finanțabile prin intermediul Axei prioritare nr. 5 a POCU 2014 - 2020. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

OBS 1 Reamenajarea parcurilor de joacă din Aleea Parc și Petrești în beneficiul populației defavorizate din 

teritoriul SDL Sebeș. 

OBS 2 Imbunătățirea calității spațiului public urban prin crearea de infrastructură recreațională. 

 

 
Date de contact beneficiar: 

Municipiul Sebeș, strada Piata Primăriei nr. 1 
Tel 0258731004 

e-mail: secretariat@primariasebes.ro 
www.regio-adrcentru.ro 
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