
“Creşterea calităţii vieţii urbane prin amenajarea Parcului Public Central” Cod SMIS 18166 
 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare 

urbană 

 

Valoarea totală a proiectului conform Contractului de finanțare nr. 2989/12.04.2012: 15.921.814,75 lei, din care valoarea totală 

eligibilă a proiectului este de: 12.587.932,93 lei.  

 

Obiectivul general: Creşterea calităţii vieţii prin ridicarea gradului de confort urban şi îmbunătăţirea factorilor de mediu în municipiul 

Baia Mare. 

 

Obiectivul specific: Amenajarea Parcului Public Central prin reutilizarea, remodelarea spaţiului public şi valorificarea acestuia prin 

transformare într-un spaţiu de odihnă şi agreement, în spațiul cuprins  între Strada Vasile Alecsandri, Strada Serelor și Bulevardul 

Republicii 

 

Rezultat: Parc Public Central având o serie de funcțiuni:  

-Funcţiune cu caracter social prin amenajarea de spaţii libere pentru odihnă şi recreere,  

-Funcţiune de spaţiu pentru relaxare, petrecere a timpului liber şi divertisment,  

-Funcţiunea cu caracter educaţional, fiind un ghid pentru dobândirea a importante noţiuni de botanică şi ecologie prin 

varietatea de flori, arbori și arbusti plantati 

-Funcţiunea de obiectiv turistic, prin ansamblul deosebit de atrăgător propus spre realizare, dar în special prin Centrul 

expoziţional conţinând colecţia de cactuşi „Vida Geza” care numără în jur de 6000 exemplare.  

















Rezultate – Indicatori post implementare  : 

Suprafata Parc Public Central: 39.496 mp 

Arbori plantaţi: 409 buc 

Gard viu plantat: 1862 ml 

Suprafaţă răsaduri plante : 941 mp (56.519 buc) 

Foișoare : 4 buc 

Pergole: 3 buc  

Ansamblu de agrement pentru copii: 1 buc 

Bănci : 74 buc 

Ansamble de bănci din piatră  și lemn: 15  buc 

Fântână arteziană: 1 buc 

Alei pietonale: 1936 ml 

Gard împrejmuire parc: 940 ml 

Camere de supraveghere video: 7 buc 

Sistem de irigaţii: 9.271 ml 

Suprafaţă  Centru expoziţional cactuşi: 950  mp 

Număr de vizitatori/an : 113.161 în primul an de implementare  

Evenimente culturale organizate în incinta Parcului/ Centrului expoziţional: minim 3 - realizat 7 

Evenimente educative/ an (ore de botanică – ecologie): minim 20 – realizat 43 

Lucrări de artă expuse în spaţiile din Parc (socluri, pavilion cactuşi) – minim 6 – s-au  realizat 6 vernisaje circa 250 de lucrari 

expuse 

 


