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ANUNȚ DE PRESĂ Data: septembrie 2020 

Municipiul Târgoviște anunță finalizarea ac�vițăților proiectului “Amenajare 
Skatepark în Municipiul Târgoviște - Adiacent Parcului Chindia”, cod SMIS 126399

         SUD-MUNTENIA

       
      Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional 
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile, Prioritatea  de  inves�ții 4.2 - Realizarea de 
acțiuni des�nate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate ( inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 
reducere a zgomotului, Operațiunea - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante 
sau neu�lizate din municipiile reședință de județ. 

        
       
       Obiec�vul general al proiectului a vizat reconversia funcțională a terenurilor și suprafețelor degradate  în  scopul    
revitalizării  mediului  urban al Municipiului  Târgoviște,  reducerea  poluării  aerului  și  creșterea   oportunităților  de 
agrement și petrecere a �mpului liber pentru  locuitorii municipiului.

 

      Prin proiect s-au realizat următoarele:
 Skatepark cu o suprafață de 388mp împrejmuit de gard metalic din plasă cu înălțimea de 3,5m;·  
 Alee de acces amenajată din dale înierbate;·  
  Împrejmuirea terenului s-a realizat cu gard din plăci prefabricate din beton;·  
  Spațiu verde unde s-a amenajat o zonă de fitness  cu  elementele amplasate pe iarbă și o  zonă doar cu gazon fără ·  

arbuș� des�nată picnicului. Restul  spațiului  verde s-a amenajat  cu  diverse �puri  de arbuș�, arbori, plante florale și 
gazon pentru care se va folosi un sistem automat de irigații. Pentru iluminat se folosesc stâlpi de 4m, dotați cu corpuri 
de iluminat cu sursă LED și panouri fotovoltaice.

      Obiec�vele specifice ale proiectului:
 Creșterea  suprafețelor  verzi  din  Municipiul   Târgoviște  prin   reconversia  terenului  abandonat și  neu�lizat  din ·  

vecinătatea parcului Chindia;
  Creșterea unei facilități moderne de recreere și petrecere a �mpului liber (skatepark);·  
  Spațiu deschis creat/ reabilitat în zonele urbane - metri pătrați 4.068,00.·  

UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
Str. Revoluției nr. 1-3- Târgoviște, CP 130011 - Județul Dâmbovița, 

Tel: 0245/613928 ; 0245/611378 ; Fax: 0245/217951, 
e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro; www.pmtgv.ro

      Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este manager proiect- Iancu  Mădălina Aurelia, 
telefon: 0786.586.032 .

Impactul inves�ției la nivelul localițății:

Prin obiec�vele sale specifice și prin ac�vitățile propus, proiectul în ansamblul lui se adresează tuturor  locuitorilor ·  
Municipiului  Târgoviște,  inves�ția  având  un  caracter  social  prin  accesul  nelimitat către o  zonă verde, amenajată 
corespunzător  pentru  persoane din toate categoriile de vârstă.  Amenajările  realizate pentru  skate-bmx-role,  cât și 
zona  de  fitness  au  fost gândite pentru  a  atrage populația  tânără,  adolescenții  către ac�vități spor�ve în aer liber.

În  mod  indirect,  proiectul se  adresează  și  grupurilor  de turiș�  care  vizitează orașul, parcul Chindia sau grădina ·  
zoologică, obiec�ve aflate în imediata vecinătate a locației.
Prin proiect au fost implementate măsuri privind instalarea unor sisteme alterna�ve de producere a energiei, panouri 
fotovoltaice pentru stâlpii de iluminat. Peste 90% din parcul amenajat, reprezintâ spațiuverde, inclusiv arbori, arbuș� 
și gazon, cu impact direct în calitatea aerului. De asemenea în cadrul parcului  au fost prevăzute a se u�liza coșuri  de 
gunoi cu module separate pentru colectarea selec�vă a gunoiului.

      Proiectul  a  fost  derulat  în localitatea  Târgoviște,  în   perioada  18.12.2019-30.11.2020, cu  o  valoare  totală  de 
1.420.152,73 lei, din care finanțare nerambursabilă (FEDR) de 1.391.749,67 lei și bugetul de stat 28.403,06 lei.
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