PRIMĂRIA
ORAŞULUI
BECLEAN –
PERFORMANŢĂ ÎN
ACCESAREA
FONDURILOR
EUROPENE

ORAȘUL BECLEAN A REUȘIT
ÎN ULTIMII ANI SĂ ACCESEZE
NUMEROASE FINANȚĂRI
PRIN INTERMEDIUL
PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL REGIONAL
(POR) 2014-2020.

ESTE PROGRAMUL PRIN
CARE ROMÂNIA POATE
ACCESA FONDURILE
EUROPENE STRUCTURALE ŞI
DE INVESTIŢII PROVENITE
DIN FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALĂ, ÎN PERIOADA
ACTUALĂ DE
PROGRAMARE.

POR 2014-2020 ESTE GESTIONAT DE AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU POR DIN
CADRUL MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI ESTE
IMPLEMENTAT LA NIVELUL REGIUNII NORD-VEST DE CĂTRE ADR NORD-VEST CLUJ.

• BECLEANUL ACCESEAZĂ, ASTFEL, ZECI DE

MILIOANE DE EURO PRIN PROIECTE CARE VOR
ÎMBUNĂTĂȚI MAJOR IMAGINEA ORAȘULUI ȘI
VOR OPTIMIZA CALITATEA VIEȚII LOCUITORILOR.
• VĂ PREZENTĂM CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE CU

FINANȚARE EUROPEANĂ DIN ORAȘUL NOSTRU:

DRUMUL GĂRII
DIN BECLEAN.
ÎMBUNĂTĂŢIREA
MOBILITĂŢII
URBANE A
ORAŞULUI
BECLEAN
Finanţat în cadrul POR 2014 –
2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon”, Obiectivul
specific 3.2 „Reducerea emisiilor de
carbon în zonele urbane”

Obiectivul general este
creșterea calității vieții
în orașul Beclean, prin
îmbunătățirea mobilității
urbane a locuitorilor

Proiectul va duce la
reducerea emisiilor de
carbon în zona urbană a
Becleanului

•Contract de finanţare 2509/14.06.2018
•Valoare de 22.857.446 lei (5 milioane euro)
•Contract lucrări 9009/03.10.2019

„DRUMUL GĂRII DIN BECLEAN. ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII URBANE
A ORAŞULUI BECLEAN”, OBIECTIVE SPECIFICE:
Reducerea utilizării
autoturismelor și a
emisiilor de echivalent
CO2 prin înființarea de
trnsport public
durabil/nepoluant

Creșterea numărului de
utilizatori ai sistemelor de
transport electric și
nemotorizat prin
dezvoltarea/înființarea
infrastructurii necesare

Creșterea utilizării
transportului electric și
nepoluant prin
modernizarea condițiilor
de rulare și îmbunătățirea
condițiilor de siguranță

Asigurarea unui
management al traficului
în vederea reducerii
timpilor de deplasare prin
semaforizare inteligentă

PENTRU ÎNDEPLINIREA ACESTOR OBIECTIVE PROIECTUL PREVEDE:
Infrastructură rutieră (cu
statut de stradă
urbană): construită,
reabilitată sau modernizată
pentru 3.649 ml

Construire de piste de
biciclete (6.731 ml) cu
3 sisteme de închiriere
de biciclete (bikesharing)

Achiziționarea de 5
autobuze electrice și
construirea unui
depou/autobază pentru
transportul public urban

3 stații de reîncărcare
electrică rapidă pentru
automobilele electrice
sau hibride

Realizarea a 31 de stații de
transport public și a
trei sisteme de e-ticketing

Achiziționarea a 50 de
biciclete normale sau
electrice

O stație/punct de
reîncărcare a
autovehiculelor alimentate
electric achiziționate și
instalate prin proiect

Crearea unei zone
pietonale, inclusiv
modernizarea și
extinderea celor
existente

DEZVOLTAREA
MOBILITĂŢII
URBANE ÎN
ORAŞUL
BECLEAN.
ETAPA II.
EXTINDEREA.
Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de
carbon”, Obiectivul specific
3.2 „Reducerea emisiilor de
carbon în zonele urbane ”.

Obiectivele specifice:

Obiectivul general este
creșterea calitatății vieții în
orașul Beclean, prin
îmbunătățirea mobilității
urbane a locuitorilor în noi
arii de intervenție

Contract de finanţare
3646/31.12.2018 22.848.200 lei (5
milioane euro)

Contract proiectare și
execuție de lucrări
9005/03.10.2019

• reabilitarea sistemului rutier aferent transportului public (17
străzi);
• amenajarea de alei de traseu pentru transportul în comun;
• reabilitare trotuare;
• amenajare piste de biciclete pe străzile modernizate, dar și piste
de biciclete independente (7km) iluminate cu led;
• extindere zone pietonale;
• construirea unui Centru Intermodal (Autogara orașului);
• achiziționarea a 3 autobuze electrice;
• 20 de stații de transport public construite;
• un depou/autobază pentru autobuzele achiziționate;
• 3 sisteme de e-ticketing;
• 3 sisteme de închiriere de biciclete (bike-sharing – 50 buc.);
• un sistem instalat de reducere/interzicere a circulației
autoturismelor în anumite zone.

CENTRUL RECREATIV LEGACY - AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI
ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE CĂI ACCES, DRUM DE LEGĂTURĂ CU DJ 172
AXA PRIORITARĂ 13 – „SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII”,
OBIECTIVUL SPECIFIC 13.1 - „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN ORAȘELE MICI ȘI MIJLOCII”.
Obiectivul general îl
reprezintă îmbunătățirea
calității vieții locuitorilor
din Beclean și
împrejurimi

prin dezvoltarea unor
activități de petrecere a
timpului liber, în special a
persoanelor provenind
din grupuri vulnerabile

Obiectivul specific
este oferirea de sprijin
pentru revitalizarea fizică,
economică și socială a
comunităților

prin amenajarea
unui centru cu funcții
recreative în orașul
Beclean

Contract de finanțare
3663/31.12.2018 în
valoare de 22.709.102 lei
(4,9 milioane euro)

Contract de lucrări
1765/26.02.2019

CENTRUL
RECREATIV
LEGACY
PRESUPUNE
REALIZAREA
UNEI
CONSTRUCȚII
D+P+M CU O
ARIE DE 3150
MP, CU SPAȚII
RECREATIVE,
ÎN CARE SE
REGĂSESC:

PARTER:
• Bazin de înot cu funcții recreative și de recuperare;
•Bazin de înot cu jocuri în apă;
•Bazin de relaxare
•Bazin de recuperare;
•Bazin cu apă sărată;
•Zonă de relaxare și recreere;
•Punct de prim ajutor;
•Sală de bowling și fitness;
• Sală yoga

ETAJ:
• Bibliotecă pentru copii și
adulți;
• Sală de gimnastică
• Ateliere creative
• Spațiu expozițional

Centrul Legacy va fi dotat cu:
•
•
•
•
•
•

Echipamente specifice funcțiunilor recreative
Vor fi amenajate spații verzi (6.800 mp)
Vor fi construite locuri de joacă pentru copii
Va fi dotat și instalat mobilierul urban în limita terenului
Vor fi construite sistemelor de supraveghere video și wi-fi
Iluminat public aferent drumului de acces

Gupul țintă al proiectului:
• Este alcătuit din 66.798 de mii de persoane care
reprezintă populația Becleanului și persoane din
G.A.L. Ținutul Haiducilor

CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE
A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN ORAȘUL BECLEAN
Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon”. Prioritatea de investiţii 3.1 Operațiunea A „Clădiri
rezidențiale”
Contract de finanțare nr. 3857/25.02.2019.Valoare de 9.760.513 lei
(2,1 milioane euro). Contract de proiectare și execuție de lucrări nr. 8882/02.10.2019

Va fi îmbunătățită calitatea vieții urbane prin aplicarea unor măsuri de
creștere a eficienței energetice la nivelul a nouă blocuri de locuințe (toate
blocurile de pe o parte și alta a DN17, de la intrare până la ieșirea din oraș)
 Sunt vizate un număr de 312 apartamente cu peste 590 de persoane,
beneficiari direcți ai acestei investiții și va crește confortul general al
locatarilor din aceste blocuri, iar mediul ambiant va fi mai plăcut și mai
prietenos
 Prin realizarea lucrărilor de intervenție vor fi diminuate consumurile
energetice pentru încălzirea spațiilor, în condițiile asigurării și menținerii
climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldură către mediul
exterior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al clădirii.


CENTRUL SOCIAL
DE ZI
- AXA PRIORITARĂ 13 –
„SPRIJINIREA
REGENERĂRII
ORAȘELOR MICI ȘI
MIJLOCII”,
OBIECTIVUL SPECIFIC
13.1 - „ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII VIEȚII
POPULAȚIEI ÎN ORAȘELE
MICI ȘI MIJLOCII”

Obiectivul general al proiectului:
• Prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, creșterea gradului
de incluziunii sociale;
• Îmbunătățirea vieții pentru grupurile vulnerabile: persoane de
vârsta a treia, persoane cu dizabilități, copii care provin din familii
aflate în dificultate, persoane toxico-dependente

Contract de finanțare nr. 3645/28.12.2018.
Valoarea de 19.491.630 lei (4,2 milioane euro) Contract de lucrări nr. 8265/19.09.2019

CENTRUL SOCIAL DE ZI VA AVEA TREI SERVICII SOCIALE

Serviciile sociale nou înființate vor avea trei domenii:
• Centru de zi pentru persoane vârstnice/adulte inclusiv pentru
persoane cu dizabilități (terapii de recreere și consiliere, activități
recreative și de petrecere a timpului liber, socializare, terapie de recuperare,
existența unei linii telefonice de urgență)
• Centru social de zi pentru copii aflați în dificultate (consiliere
psihosocială pentru familie și copii - educație, acordare de suport, evaluare
monitorizare, îngrijiri igienico-sanitare de bază);
• Centrul de zi pentru adicții (terapii de recuperare pentru dependența de
alcool, alte droguri și comportamente, consiliere și psiho-terapie de grup).

ALTE OBIECTIVE ALE CENTRULUI SOCIAL DE ZI
Construirea pistei de biciclete pentru legătura cu pista de
biciclete propusă în cadrul proiectului PMUD 1
Iluminat public al pistei de biciclete (în jurul Băilor Figa) cu
tehnologie LED și dotări cu mobilier urban
Amenajare locuri de joacă pentru copii pe amplasamentul
aferent investiției;
Amfiteatru în aer liber
Construirea sistemelor Wi-Fi

CENTRUL CULTURAL ,,LIVIU REBREANU”
AXA PRIORITARĂ 13 – „SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII”,OBIECTIVUL SPECIFIC 13.1 - „ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN ORAȘELE MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA”.
CONTRACT DE FINANȚARE 3649/28.12.201818.029.551 LEI (3,9 MILIOANE EURO)

Obiectivul general: construirea un imobil dedicat actului cultural
Edificiul va avea regimul S+P+E cu o arie de 1815,20 mp
Centrul Cultural va ține cont de principalele oferte culturale, artistice și educaționale și va conține:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o scenă mare
o sală de spectacole
sală de lectură
mediatecă
sală de repetiții
foaier
spații administrative
o sală multifuncțională de capacitate medie
spații pentru activități interactive și de societate
parcări
amenajare spații verzi

REABILITAREA, EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA
INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
,,ALBĂ CA ZĂPADA”
Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Prioritatea de investiție 10.1. Contractul de finanțare
4092/04.04.2019 - 6.365.914 lei (1,2 milioane euro).

Proiectul are în vedere: extinderea clădirii, prin etajarea corpului de clădire existent (extindere pe verticală) - construcție cu
regim de înălțime P+2E+M pentru ca toate grupele de grădiniță din oraș cu program prelungit să se mute în construcția nouă
Grădinița cu Program Prelungit ”Albă la Zăpada” va fi dotată cu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansamblu de joacă cu două turnuri de formă pătrată, cu trei tobogane de mărimi diferite și scară de acces;
ansamblu de joacă cu un turn în formă pătrată cu acoperiș parțial, tobogan clasic, 2 cățărători metalice;
ansamblu de joacă cu două leagăne
carusel și balansoare
bănci din lemn
mobilier specific sălilor de grupă cu dulapuri, pătuțuri, mese, scaune, fotolii
aparatură electronică (calculatoare, videoproiectoare, imprimante, sisteme audio) în fiecare sală
material didactic (puzzle-uri, păpuși, jucării, tăblițe)
spații verzi, alei carosabile și pietonale

AXA PRIORITARĂ 8 - „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE ȘI SOCIALE.
OBIECTIVUL SPECIFIC 8.1 ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE”.
CONTRACT FINANȚARE 4584/16.07.2019 - 10.060.314 LEI (2,2 MILIOANE EURO)

REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI
INTEGRAT DIN CADRUL SPITALULUI ORĂŞENESC BECLEAN

Proiectul de reabilitare, modernizare și dotare a Ambulatoriului presupune:
Reabilitarea și
modernizarea
spațiilor
(cabinetelor)
deținute de către
Ambulatoriu

Montarea unui lift
de persoane în
exterior,
panoramic

Realizarea unor
recompartimentări
și a lucrărilor de
finisaje interioare

Montarea unor
panouri solare
pentru prepararea
apei calde
menajere

Montarea unor
panouri fotovoltaice pentru
producerea
energiei electrice

Mobilier medical în
toate cabinetele

Dotarea cu
aparatură medicală
în toate cabinetele
și laboratoarele
deținute

Dotarea cu
echipamente IT

Amenajarea de
spații verzi în
curtea spitalului

Amenajare de alei
pavate carosabile și
pietonale

Instalații electrice
de iluminat
exterior

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC AL
ORAȘULUI BECLEAN
Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”. Prioritatea de investiții
3.1/Operațiunea C- Iluminat public. Contract de finanțare nr. 3655/28.12.2018 -20.668.961 lei (4,5 milioane euro)

Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public prin scăderea
consumului anul de energie primară în iluminat public, scăderea anuală a gazelor cu efect de seră
Obiective specifice: reducerea consumului de energie electrică în sistemul de iluminat public prin controlul
inteligent al intensității luminoase și modernizarea și extinderea iluminatului public în orașul Beclean. Proiectul
presupune:
• Realizarea unui sistem de iluminat public NOU, MODERN și EFICIENT (în 37.816 ml)
• Rețele de alimentare subterane
• Stâlpi metalici (869)
• Aparate de iluminat cu tehnologie LED
• Implementarea unui sistem de telegestiune (Nr. de puncte luminoase controlate (871)

PROIECT FINANȚAT PRIN POIM 2014-2020.
VALOAREA PROIECTULUI DE 15 MILIOANE EURO
VARIANTA DE OCOLIRE A ORAȘULUI BECLEAN

Traseul variantei este în totalitate nou: se desprinde din DN17D, traversează
râul Someș și se racordează la DN17E cu o lungime de 1,195 km
Varianta de ocolire se află pe
aliniamentul proiectului Someș Expres
Turda-Dej-Baia Mare-Halmeu pe
tronsonul Dej-Bistrița

Varianta va contribui și va facilita
execuția drumului expres Someș
Expres-Bistrița-Dej-Baia Mare-Satu
Mare-Petea (Halmeu)

Este cuprinsă în Autostrada Nordului,
fiind un obiectiv care figurează în
Masterplanul General de Transport al
României

