„SPATIU MULTIFUNCTIONAL PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE SI
RECREATIONALE AL MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN (TENIS,
BASCHET, MINIFOTBAL, FITNESS IN AER LIBER)
Titlul proiectului: „SPATIU MULTIFUNCTIONAL PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE SI
RECREATIONALE AL MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN (TENIS,
BASCHET, MINIFOTBAL, FITNESS IN AER LIBER)

Denumirea beneficiarului: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Perioada de implementare a proiectului este de 51 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 31 mai
2022 , contractul de finanțare fiind semnat in data de 22.06.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 2.068.566,42 lei.
Valoarea finanțării nerambursabile este de 2.027.194,95 din care:
1.758.281,48 lei –valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
268.913,47 lei –valoarea eligibilă nerambrusabilă din bugetul național.
Scopul proiectului:
Scopul proiectului este imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale din Drobeta Turnu Severin
prin crearea de conditii in vederea asigurarii accesului sporit la educatia copiilor Scolii gimnaziale nr.
5. Proiectul va implementa masuri necesare cresterii conditiilor de desfasurare a procesului de
invatamant:
- crearea spatiilor adecvate pentru desfasurarea orelor de sport;
- crearea conditiilor pentru desfasurarea activitatilor educationale in aer liber si in mod practic;
- cresterea atractivitatii elevilor cuprinsi in programul de invatamant fata de scoala si activitatile
sportive;
- sporirea activitatii sportive a elevilor cuprinsi in programul de invatamant.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a
comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România. Acest obiectiv vizează,
printr-o abordare complexă, rezolvarea problemelor de infrastructură, sociale și economice
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concentrate în anumite zone din interiorul orașelor, defavorizate și marginalizate, în scopul de a
promova incluziunea socială a populației marginalizate.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor din Municipiul Drobeta Turnu Severin.
2. Crearea în zonă a unei mini-baze sportive cu terenuri de mini-fotbal, baschet, volei, fotbal-tenis,
aparatură fitness pentru pasionații de body-building, dar și pentru aceia care doresc ridicarea
tonusului muscular pentru intreținere și un loc de joaca pentru copiii cartierului dotat cu echipamante
diverse - suprafata 1529 mp
3. Îmbunătățirea căii de acces către baza sportivă pe o suprafata de 1458 mp.
Baza sportiva cuprinde urmatoarele terenuri cu caracteristici proprii: 1529 mp

Descrierea si rezultatele proiectului
Prezentul proiect isi propune sa rezolve aceste teme descrise in strategiile existente oferind o
platforma fezabila si sustenabila pentru dezvoltarea urbana din zonele marginalizate prin:
Baza sportiva cuprinde urmatoarele terenuri cu caracteristici proprii: 1529 mp :
Teren mini-fotbal - Teren multifunctional (baschet, tenis, volei, badminton, fotbal-tenis) - Locul de
joaca si spatiu fitness - Strada SOMES .
Dotari: calut pe arc - 1 buc, delfin pe arc - 1 buc, carusel - 1 buc, leagan - 1 buc, cataratoare - 1 buc,
bicicleta fitness - 1 buc, aparat multifunctional - 1 buc, aparat brate - 1 buc, aparat picioare si piept 2 buc, aparat tripla rasucire - 1 buc, aparat fitness tip canotaj - 1 buc, aparat fitness - 2 buc, banca cu
spatar - 10 buc, toaleta eco - 1 buc, toaleta eco pt persoane cu dizabilitati - 1 buc, cos gunoi - 5 buc,
retea wifi - 1 buc.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.mfe.gov.ro si facebook.com/inforegio.ro
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