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Informații despre proiect 
decembrie 2020 

 
"Îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 

oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate și modernizarea 
infrastructurii publice urbane în orașul Pecica, jud. Arad" 

 
Orașul Pecica anunță demararea proiectului "Îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate 
și modernizarea infrastructurii publice urbane în orașul Pecica, jud. Arad", cod SMIS 123538, 
cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio - 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 
Prioritatea de investiții 9B – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare  
Obiectiv specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din 
România. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 25,138,075.11 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în 
valoare de 22,345,095.97 lei (19.380.950,63 lei – contribuția UE și 2.964.145,34 lei – contribuția 
națională), iar contribuția proprie la cheltuielile eligibile și neeligibile de 2.792.979,14 lei. 
 

Scopul proiectului vizează revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate 
din oraș prin realizarea de acțiuni coerente în scopul promovării incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei și a oricărei forme de discriminare. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 

1. Îmbunătățirea serviciilor recreative / oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de 
calitate prin înființarea unui Centru de tineret urmare a refuncționalizării/modernizării și dotării 
imobilului de pe str. 401 nr. 128. 
Obiectivul vizează în principal acțiuni de incluziune socială a tinerilor proveniți din medii 
defavorizate (tineri aparținând unor familii cu venituri mici, modeste, tineri din familii rrome), 
cărora li se acordă ocazia să petreacă timp liber educativ în condiții de gratuitate, de acces 
nelimitat în intervalul de funcționare al centrului, să relaționeze cu alți tineri (indiferent din ce 
medii provin ei) fără nicio discriminare. 
 

Rezultate: Centrul de tineret - funcțiuni: sală informatică, sală tenis de masă, vestiar fete, vestiar 
băieți, sală socializare și cățărare, sală educațională, sală de dans, birou administrativ, hol și 
lobby. 
Beneficiari ai infrastructurii recreative construite: Populația orașului Pecica - 14079 persoane. 
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2. Păstrarea, promovarea și transmiterea de către persoanele vârstnice a tradițiilor, obiceiurilor și 
îndeletnicirilor locale specifice fiecărei etnii către populația tânără, cu implicarea tinerilor din 
localitate și satele aparținătoare, preponderent a celor proveniți din medii defavorizate prin 
construirea unui centru cultural tradițional ca urmare a demolării imobilului de pe str. 2 nr. 64. 
 

Și acest obiectiv vizează acțiuni de incluziune socială în condițiile în care în incinta centrului 
tradițional se vor organiza ateliere de lucru/de artă artizanală pe parcursul cărora persoane 
recunoscute la nivel local drept cunoscătoare și practicante a acestor îndeletniciri (cu precădere 
pensionari) îi vor învăța pe tineri (cu precădere proveniți din medii defavorizate) aceste 
îndeletniciri oferindu-le un înalt sentiment de sine și chiar deschiderea spre o posibilă profesie. 
 

Rezultate: Centrul Cultural Tradițional - funcțiuni: sală expo/vernisaj/proiecții, grup sanitar 
bărbați/femei/persoane cu dizabilități, 3 ateliere multifuncționale, depozit + cameră tehnică, hol 
și acces. 
Beneficiari ai infrastructurii culturale construite: Populația orașului Pecica - 14079 persoane. 
 
3. Îmbunătățirea serviciilor cultural-artistice prin construirea și dotarea unui teatru de vară (în 
suprafață de 825,41 mp) care să ofere posibilități de petrecere a timpului liber de calitate pentru 
persoane provenind din orice categorie de vârstă și socială. Având în vedere faptul că accesul la 
evenimentele artistice și culturale organizate în incinta teatrului de vară va fi gratuit, obiectivul 
investițional va asigura oportunități reale de petrecere a timpului liber persoanelor defavorizate 
cărora, dată fiind condiționarea financiară, în prezent le este limitată participarea la majoritatea 
evenimentelor cultural artistice. 
 
Rezultate: Teatrul de vară - capacitate de 500 locuri, pentru: spectacole, concerte, manifestări 
pentru copii, expoziții, animație/teatru de păpuși, prezentări de diverse proiecte artistice 
(designeri, artiști foto/video etc.), proiecții de scurtmetraj/de filme gen cinema în aer liber etc. 
Beneficiari ai infrastructurii culturale construite: Populația orașului Pecica - 14079 persoane. 
 
4. Îmbunătățirea infrastructurii de educație și a calității serviciilor educaționale prin extinderea, 
modernizarea și dotarea unității de învățământ primar cu clasele 0-IV din Orașul Pecica, strada 1 
nr. 220, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, creșterea participării 
populației școlare la procesul educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor 
orizontale în domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltarea durabilă. 
 
Rezultate: Unitate de învățământ primar din str. 1, nr. 220 - reabilitare corp C1, extindere prin 
realizarea corp C2, amenajare cu teren de sport, spații verzi, alei, scări și rampe pietonale și 
reamplasarea intrării principale din strada 1 in strada 236. 
Beneficiari ai unității de infrastructură: Participanții la procesul educațional - 78 persoane (71 
elevi, 5 cadre didactice, 2 persoane încadrate ca și personal auxiliar), din care 64 persoane 
aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități. 
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5. Îmbunătățirea infrastructurii publice urbane/infrastructurii rutiere în Orașul Pecica, jud. Arad 
prin realizarea de intervenții asupra următoarelor străzi aflate în Orașul Pecica: 
- Strada 401 unde este situat Centrul de tineret, terenul înscris în CF nr. 301319 adiacent străzii 
401 și strada 420 (parțial) – care vor asigura accesul la Centrul de Tineret și vor facilita accesul la 
celelalte obiective investiționale din proiect; 
- Strada 236 – care va asigura accesul la unitatea de învățământ primar care deservește în special 
zona marginalizată a străzilor 200 și va facilita accesul la celelalte obiective investiționale din 
proiect; 
- Străzile 324 și 327 (continuitatea str. 324) – care vor asigura accesul, în special a populației din 
zona marginalizată a străzilor 300, la Teatrul de Vară și vor facilita accesul la celelalte obiective 
investiționale din proiect. 
 
Rezultate: 

- 4,696 km/ 19205.24 mp drumuri publice modernizate/reabilitate; 
- 2,12 km / 6241,00 mp piste/trasee pentru biciclete construite/ modernizate/ reabilitate; 
- 2,12 km / 5835 mp trasee/ zone pietonale construite/ modernizate/ reabilitate; 
- 41.956,40 mp spații verzi construite/reabilitate 

Beneficiari ai infrastructurii rutiere modernizate: Populația orașului Pecica - 14079 persoane. 
 
 
Perioada de implementare: 01.04.2018 - 31.10.2023 
Data semnării contractului de finanțare: 22.09.2020. 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
Date de contact: Velici Monica, administrator public al Orașului Pecica 

Telefon: 0257/468323, Fax: 0257/468633 
Adresa de email: primaria@pecica.ro 

 
 

 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 


		2020-12-31T11:22:56+0200
	Ioana Falca


		2020-12-31T11:25:25+0200
	Every downloaded document must be signed first by the provider.




