
 

 

 

 

 

 

Descrierea proiectului 
 

“REGENERARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ ÎN ZONE MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL BRAILĂ - 

INVESTIȚII ÎN FACILITĂȚI PENTRU AGREMENT ȘI LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII” 
 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, a semnat în data de  07.04.2020, Contractul de finanțare 

nr. 5273, pentru proiectul “REGENERARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ ÎN ZONE MARGINALIZATE DIN 

MUNICIPIUL BRĂILA - INVESTIȚII ÎN FACILITĂȚI PENTRU AGREMENT ȘI LOCURI DE JOACĂ PENTRU 

COPII”, cod SMIS 127405, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, apelul de proiecte POR/ 4/ 2017/ 4.3/ 

4.3/1 - Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții  4.3 - “Oferirea de sprijin pentru 

regenerare fizică, economică și socială a comunitaților defavorizate din regiunile urbane și rurale “. 

 

Scopul proiectului: 

Scopul proiectului îl constituie oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială a comunitaților 

defavorizate din Municipiul Brăila. 

Obiectivul specific: 

Obiectivul specific al proiectului îl constituie promovarea coeziunii sociale prin imbunătățirea mediului construit și 

prin activitați complexe realizate în cartierul Lacu Dulce, din Municipiul Brăila, constand în: 

-realizarea unor facilitați destinate utilizării publice : realizarea unor zone verzi de mici dimensiuni (de sub 1.000 mp), 

precum și construirea unui loc de joacă pentru copii; 

- realizarea de facilități pentru activități sportive și recreaționale: construirea a trei terenuri de sport: fotbal, baschet-

handbal și respectiv tenis; 

- reabilitarea și modernizarea a două străzi din Cartierul Lacu Dulce: str. Dorului (parțial- de la intersecția cu strada 

Deltei, în sensul de mers catre str. Mina Minovici) și str. Mina Minovici (integral), principalele căi de acces catre facilitățile ce 

urmează a fi construite prin proiect. 

Perioada de implementare a proiectului este de  52 de luni, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților 

proiectului înaintea semnării Contractului de finanțare. 

Data de finalizare a proiectului este 30.09.2022. 

Valoarea totală a proiectului  este 7.914.806 lei din care: 

Valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 85% 6.693.297,88 lei; 

Valoarea nerambursabilă din bugetul național: 13% 1.023.679,82 lei; 

Valoarea totală din bugetul local: 2% 157.490,39 lei; 

Cheltuieli neeligibile: 40.337,91 lei. 

Locul de implementare a proiectului este sediul Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare 

Economică, Relații Internaționale din strada Vapoarelor nr. 2, din cadrul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului 

Brăila.                                                                                                   

 

Municipiul Brăila. Piața Independenței, nr.1 

Telefon: +40239/69.49.47, Fax: +40239/69.23.94 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:              

www.fonduri-ue.ro., site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a 

programului www.facebook.com/inforegio.ro 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.facebook.com/inforegio.ro

