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COMUNICAT DE PRESĂ 
Primarul Victor Drăgușin a semnat astăzi contractul de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții 

”Amenajare peisagistică parc fosta U.M. în Municipiul Alexandria”, finanțat din bani europeni 

 

   

   Primarul Victor Drăgușin a semnat alături de Ion Olteanu, administratorul S.C. RO VERDE 

LANDSCAPING S.R.L., contractul de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Amenajare peisagistică 

parc fosta U.M. în Municipiul Alexandria”, cod SMIS 127071, finanțat din fonduri europene. Precizăm că 

durata execuției lucrărilor este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de începere al execuției lucrărilor iar 

valoarea totală a obiectivului este în cuantum de 8.854.658,09 lei. 

           Documentația aferentă obiectivului de investiții  ”Amenajare peisagistică parc fosta U.M. în 

Municipiul Alexandria”, a fost depusă spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.2, 

Obiectivul specific 4.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau 

neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ.  

 

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZĂ  

 Soluția de intervenție privind execuția lucrărilor cuprinse în proiect presupune degajarea terenului, 

sistematizarea verticală și pregatirea acestuia în vederea plantării cu material vegetal dar și amenajarea 

unor alei și zone de interes, prin crearea spațiu verde de agrement pe amplasamentul care nu este folosit la 

momentul actual. 

 Proiectul constă în elaborarea unui traseu compus dintr-o alee pietonală ce unește accesul celor două 

intrări principale în parc. Se dorește totodată realizarea unor funcțiuni amplasate într-o relație logică și 

coerentă precum și plantarea unui material dendrologic, cu specii autohtone, astfel încat să rezulte un 

spațiu funcțional, cu suprafețe verzi și pavate. 

Alte elemente ce asigură accesibilitatea de către toate persoanele, indiferent de capacitățile fizice, 

senzoriale și cognitive propuse: 

- căi de deplasare tactilo-vizuale; 

- plăcuţe şi indicatoare pentru accesibilizare prin marcare tactilă pentru nevăzători şi ambliopi - placuțe 

Braille; 

- elemente de informare acustică. 
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 În vederea obținerii unei calități superioare a spațiului din punct de vedere funcțional, urbanistic, 

constructiv și estetic, se vor efectua următoarele lucrări: 

• crearea unui traseu sistematizat de alei și zone de interes, astfel: 

• zona centrală a parcului cu marcarea acesteia, prin amplasarea unei cortine digitale de apă. Adiacent, 

vor fi amplasate sculpturi vegetale; 

• spații pentru odihnă și relaxare, prevazute cu mobilier urban: 

• zone de agreement, astfel: fântana artezană circulabilă cu jocuri de apa (3 elemente decorative: 

animație, sunet și lumină). Fântana arteziană poate fi utilizată pentru răcorire, fiind accesibilă publicului 

prin jocurile de apă create; 

• mobilier (mese și scaune fixe pentru jocuri statice - șah, table); 

• zonă pentru lectură, prevazută cu mobilier urban; 

• bănci din lemn stratificat de diferite forme cu design organic; 

• vele pentru umbrire; 

• hamace; 

• zonă de amfiteatru; 

• zonă a gradinii senzoriale, astfel: zona va fi compusă dintr-o movilă, cu forma neregulată cu înalțime 

maximă de 2,70 m. Pereții verticali adiacenți aleii, vor fi din gabioane cu inserții de jardiniere iar sistemul de 

iluminare pentru alee se va face cu bolarzi ornamentali. Adiacent acestei movile, se vor monta bănci din 

lemn stratificat, cu forme organice și hamace. Umbra va fi asigurată de materialul vegetal plantat și de vele 

pentru umbrire. Materialul vegetal va fi compus din arbuști, copaci și sculpturi vegetale. 

Vor fi amenajate, după cum urmează: 

• locuri de joaca pentru copii; 

• terenuri special amenajate pentru diferite categorii de utilizatori, după cum urmează: 

- spații amplasate în zone diferite ale parcului, destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani, fiecare 

spațiu va fi dotat cu obiecte de joacă și corespunzatoare vârstei; 

-spații amplasate în zone diferite ale parcului, pentru copiii cu varsta cuprinsă între 6 si 12 ani, fiecare 

spațiu va fi dotat cu obiecte de joacă și corespunzatoare varstei, despartițe de gard viu, astfel încât să se 

facă diferența între spații. Vor fi prevăzute banci în spațiile respective, pentru adulții care supraveghează 

copiii și toalete ecologice; 

• zone pentru sport, prevazute cu: skatepark cu pereți, rampe, va fi realizată platformă și vor fi montate 

două mese de ping-pong. Se va realiza o platformă și se va monta un sistem pentru escaladă.  

 

În zona pentru sport, va fi montat suportul pentru biciclete și vor fi prevăzute următoarele:  

-alei pietonale; 

- piste pentru bicicliști. Adiacent aleilor, vor fi amplasate obiecte și mobilier urban; 

 

 suport parcare biciclete, cu structura metalica si acoperis verde; 

 stâlpi pentru iluminat decorativi; 

 bănci din lemn; 

 pergolă din lemn pentru umbrirea locurilor de odihnă; 

 coșuri de gunoi – colectare selectivă; 

 cabine pază, prevazute a fi amplasate la fiecare intrare în parc;  



 toalete publice ecologice; 

 copaci pentru umbrire.  

 amenajare spații verzi, vegetație: 

• lucrări şi echipamente edilitare; 

•       în interiorul locului de joacă, respectiv pe toată suprafața verde, se prevede instalație de irigat 

calculată și dimensionată în funcție de vegetație, climă și caracteristicile solului. Pe toată suprafața parcului 

se va realiza sistemul de iluminat public ornamental;  

• instalare Wi-Fi; 

• instalare sistem de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect; 

• împrejmuire parc.  

 

 

                                                                                                                                                      Întocmit, 

            Vîrban Liliana  
 


