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Titlul proiectului: Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botoșani, cod SMIS 127784 

 

Denumire beneficiar: MUNICIPIUL BOTOȘANI 

 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:  

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea mediului urban al Municipiului Botoșani, în 

revitalizarea acestuia prin măsuri ce prevăd regenerarea unei zone degradate aparținând domeniului 

privat al municipiului, respectiv terenul de pe strada Păcii, nr. 108B mai exact conversia acesteia într-o 

Zonă de agrement cu facilități multiple de petrecere a timpului liber. 

Astfel, prin prezentul proiect, administrația publică locală iși propune transformarea unui teren 

degradat, neutilizat, amplasat în interiorul orașului, într-o zonă de agrement și de petrecere a timpului 

liber pentru locuitorii municipiului Botoșani. Prin reconversia acestui teren neutilizat, dar care are un 

potențial turistic ridicat, se dorește îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiu, prin punerea 

la dispoziția acestora a unor facilități moderne și atractive de petrecere a timpului liber, satisfăcându-le 

astfel dorința de recreere și in același timp contribuind la îmbunătățirea aspectului estetic al 

municipiului, precum și la reducerea nivelului de CO2, ca urmare a creșterii suprafețelor verzi. 

Zona vizată de proiect este reprezentată de terenul neutilizat și degradat situat în Regiunea Nord-Est, 

județul Botoșani, municipiul Botoșani, Strada Pacea nr. 108 B, cu vecinătățile: Str. Primăverii, Poligon 

ACR, Strada Sucevei, Cimitirul Pacea. Acest teren are o suprafața masurată de 216.001 mp, fiind de 

asemenea adiacent celui mai important produs turistic al Municipiului Botoșani, respectiv Parcul 

Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa, creat în cadrul Programului Operațional Regional 

2007-2013. Proiectul este în concordanță cu obiectivul specific al Programului Operațional Regional 

2014-2020, axa prioritară 4, OS 4.2, prin reconversia și refuncționalizarea unei suprafețe degradate și 

transformarea acesteia într-un spațiu de agrement, proiectul aducându-și contribuția la atingerea 

indicatorului priorității de investiție privind „spații deschise create sau reabilitare în zonele urbane” prin 

construcția a 190.169,23 mp de spațiu verde. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor municipiului Botoșani până în anul 

2022 prin satisfacerea nevoii de agrement a acestora ca urmare a înființării unei zone de agrement (prin 

regenerarea unui teren degradat). 

Obiectiv specific 2: Creșterea până în anul 2022 a suprafețelor verzi din municipiul Botoșani cu 

190.169,23 mp, ca urmare a reconversiei unui teren degradat, neutilizat, într-un spațiu de agrement. 

Obiectiv specific 3: Modernizarea până în anul 2022 a căilor de acces la obiectivul de investiție în 

vederea asigurării deplasărilor în condiții optime prin reabilitarea a 9976,30 mp de infrastructură, 

respectiv alee pietonală de acces, inclusiv pista de bicicletă. 
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Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale până în anul 2022, prin modernizarea și 

reabilitarea unei unități de învățământ în Municipiul Botoșani - corp clădire C1-961 mp, destinate 

învațământului preșcolar; Creșterea calității și atractivității procesului educațional în Municipiul 

Botoșani până în anul 2022, prin crearea unui spațiu exterior necesar dezvoltării armonioase a copiilor 

preșcolari, compus dintr-un loc de joacă - 855 mp pentru copii dotat cu mobilier corespunzător, alei 

pietonale 1139.50 mp și spații verzi 986.50 mp. 

 

Rezultate așteptate:  

1. Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (Suprafața spațiilor/terenurilor supuse 

intervențiilor prin proiect. Include spațiile verzi propriu-zise, inclusiv zonele de recreere din interiorul 

acestora și aleea de acces pietonală) - 220.300,00 mp suprafață totală a zonei propuse. 

2. Spații verzi create (Suprafața spațiilor/terenurilor supuse intervențiilor prin proiect. Include spațiile 

verzi propriu-zise, inclusiv zonele de recreere din interiorul acestora. Nu sunt incluse străzile urbane 

modernizate prin proiect) 190.169,23 mp (spații verzi însămânțate cu gazon). 

 

Perioada de implementare a proiectului: 54 de luni, respectiv între 13.02.2018 și data 31.07.2022.  

Valoarea totală a proiectului este 14,054,814.10 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul 

European de Dezvoltare Regională în cuantum de 11,920,759.86 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din 

Bugetul Național în cuantum de 1,823,175.03 lei, și contribuția Municipiului Botoșani în cuantum de 

310,879.21 lei (din care 280,488.47 lei valoare contribuție proprie, reprezentând 2% din valoarea totală 

eligibilă și 30,390.74 lei valoare neeligibilă). 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de  Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.  
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Date de contact: Petru Cătălin Fetcu – manager proiect 

Telefon: 0231/502200, e-mail: CatalinPetru.Fetcu@primariabt.ro 

 


