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Privind lansarea proiectului  

„Modernizare, amenajare şi dotare Parcul Tineretului” 

 

 

Proiectul „Modernizare, amenajare şi dotare Parcul Tineretului”, finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020  este implementat de către UAT Oraşul Luduş și are o valoare totală de 8.034.910,34 
lei, din care 7.717.515,67 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  Programul Operațional Regional 2014-
2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, 
organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.  

Obiectivul general al proiectului urmărește valorificarea durabilă a spațiului urban, prin reconversia unui 
teritoriu degradat din orașul Luduș în spaţiu verde, în scopul redării acestuia spre utilizare întregii comunități. 
Pentru ca obiectivul general al proiectului să poată fi atins, a fost stabilită o serie de obiective specifice, a 
căror îndeplinire duce automat și la realizarea celui general, redate după cum urmează: 

 Amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de 22.792 mp, amenajare propusă a se finaliza până la 
sfârșitul perioadei de implementare a proiectului; 

 Asigurarea facilităților pentru persoanele cu dizabilități, până la finalul perioadei de implementare a 
proiectului; 

 Echiparea obiectivului supus investiției cu rețele utilitare: alimentare cu apă, canalizare, iluminat 
public, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului; 

 Întreținerea și amenajarea spațiului verde, prin amplasarea unui sistem de irigații în incintă, până la 
finalizarea perioadei de implementare a proiectului; 

 Amenajarea unui loc de joacă pentru copii, echipat cu dotări și echipamente specifice, până la 
finalizarea perioadei de implementare a proiectului; 

 Construirea unui spațiu funcțional, ce va adăposti toalete, vestiare publice, spații de administrare, 
până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului; 

 Creșterea gradului de tehnologizare, prin asigurarea accesului la internet wireless, în incinta 
spațiului verde, precum şi prin montarea unui sistem de sonorizarea ambientală, până la finalul 
perioadei de implementare a proiectului; 

 Înlesnirea accesului în spațiul verde obiect al proiectului, prin amenajarea unor alei pietonale în 
interiorul spațiului verde, până la finalizarea implementării proiectului; 

 Îmbunătățirea infrastructurii urbane, prin dotarea cu bănci, pergole, refugii, cișmele de băut apă, 
coșuri de gunoi, până la finalizarea implementării proiectului; 

 Încurajarea practicării unui stil de viață sănătos, prin amenajarea unei piste de alergare, a unui 
spațiu destinat practicării sportului în aer liber, echipat cu dotări specifice, a unui teren de sport 
multifuncțional, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului; 

 Îmbunătățirea calității mediului înconjurător, prin amplasarea în incinta spațiului verde a coșurilor 
de gunoi în vederea colectării selective a deșeurilor. 
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