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DESCRIERE PROIECT 
 
 

 

TITLUL PROIECTULUI 

„Dezvoltare durabilă și creșterea calității vieții în Municipiul Urziceni prin 

abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană”,  

Cod MySMIS 2014+:126023 

 

Prin implementarea proiectului cu titlul „Dezvoltare durabilă și creșterea calității vieții în 

Municipiul Urziceni prin abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană”, administrația locala 

Municipiul Urziceni, in calitate de beneficiar de finanțare Regio, își propune sa îmbunătățească calitatea 

vieții locuitorilor prin investiții in infrastructura educațională, recreațională si rutiera. In acest sens va fi 

creat un centru multifuncțional cultural si un loc de joaca destinat celor mici. De asemenea in cadrul Scolii 

Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” va fi construit un nou corp de clădire. Finanțarea include si 

modernizarea infrastructurii stradale, reabilitându-se astfel 1,2 km de drumuri publice, alături de 

amenajarea traseelor pietonale sau pentru deplasările cu bicicleta. Totodată, va fi instalat un sistem video 

modern ce va include 98 de camere de supraveghere.  

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabila REGIO (Programul Operațional regional 2014-

2020), in cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 

9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunităților defavorizate din 

regiunile urbane si rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „ Îmbunătățirea calității vieții populației in orașele 

mici si mijlocii din Romania”.   

 

 



 

 
 

Lucrările ce vor fi realizate in cadrul proiectului au un buget estimat la o valoare totala de 

23.274.336,33 lei, aceasta fiind defalcata după cum urmează:  

 Valoarea totala Valoarea totala 
eligibila 

Valoarea totala 
contribuție 
publica 

Valoarea eligibila 
nerambursabila din FEDR 

Valoarea eligibila 
nerambursabila din 
bugetul național 

Valoarea 
cofinanțării eligibile 
a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibila 
inclusiv TVA 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Leader/ 
Total 

23.274.336,33 23.160.453,33 23.160.453,33 19.686.385,35 85,00 3.010.858,89 13,00 463.209,09 2,00 113.883,00 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, din 1 august 2018, până la 30.04.2023.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții populației în 

Municipiul Urziceni prin abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană.   

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Asigurarea dezvoltării urbane si creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Urziceni prin 

înființarea unui nou corp de clădire corp B - in cadrul Scolii Gimnaziale "Ion Heliade Rădulescu" 

2. Asigurarea dezvoltării urbane si creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Urziceni prin 

înființarea unui nou corp de clădire Centru Multifuncțional Cultural 

3. Asigurarea dezvoltării urbane si creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Urziceni prin 

înființare facilitate recreațională de mici dimensiuni – Loc de joaca pentru copii 

4. Asigurarea dezvoltării urbane si creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Urziceni prin 

modernizarea infrastructurii stradale 

Rezultate așteptate:  

1. Activitatea de pregătire a proiectului 

- 3 studii de fezabilitate; 

- 1 DALI; 

- 1 expertiza tehnica; 

- 3 studii geologice; 

- Ridicări topografice; 

- Documentații tehnice pentru obținerea avizelor 

2. Constituirea Echipei de Management a Proiectului 

- 1 Echipa de Management constituita 

3. Pregătirea documentațiilor de achiziție si lansarea procedurilor in SICAP 



 

 
 

- 7 contracte de achiziție (servicii/ lucrări) semnate 

4.  Managementul proiectului si monitorizarea contractelor de achiziție- 1 proiect implementat si finalizat 

5. Activitatea de pregătire a Proiectelor Tehnice si de obținere a autorizațiilor de construire pentru cele 

patru obiective de investiție incluse in proiect 

- 4 proiecte tehnice si DEE elaborate si verificate 

6. Investiții destinate îmbunătățirii serviciilor educaționale si culturale 

- 1 Centru Multifuncțional Cultural construit 

- corp B la Școala Gimnaziala "Ion Heliade Rădulescu"” construit 

7. Investiții destinate îmbunătățirii spatiilor publice urbane 

- 1 facilitate recreațională de mici dimensiuni – Loc de joaca pentru copii înființată 

- infrastructura stradala modernizata 

8. Recepția la terminarea lucrărilor 

- lucrări pentru 4 obiective de investiții finalizate si recepționate 

9. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de șantier 

- servicii de asistenta tehnica si dirigenție de șantier asigurate 

10. Activitatea de elaborare a certificatului de performanta energetica la finalizarea lucrărilor 

- Certificate de performanta energetica la finalizarea lucrărilor elaborate 

11.  Activitatea de raportare in cadrul proiectului 

- rapoarte de progres realizate 

- rapoarte de durabilitate realizate 

12.  Activitatea de informare si publicitate in cadrul proiectului 

- 1 campanie de publicitate si informare a proiectului realizata 

13. Auditarea proiectului 

- 11 rapoarte de audit financiar intermediare 

- 1 raport de audit financiar final 

 

 



 

 
 

Inițiativa Municipiului Urziceni este finanțată în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării 

orașelor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, 

economica si sociala a comunităților defavorizate din regiunile urbane si rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „ 

Îmbunătățirea calității vieții populației in orașele mici si mijlocii din Romania”.   

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro , precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-
2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro) . 
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