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SITUAȚIA PROIECTELOR AFLATE ÎN DERULARE 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Codul 

proiectului 

Programul de 

finanțare 

Axa/Linia de 

finanțare 

Principalele 

obiective 

Valoarea 

proiectului 

(cu TVA) 

Data 

semnării 

contractului 

de finanțare 

Data 

finalizare 

1. Amenajare 

teren de sport 

multifuncțional 

pe strada 

Dunării 

- Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Rurală 

2014-2020 

Axa Leader, 

Măsura 19.2, 

Submăsura 

6.3(6B) – 

Dezvoltarea 

satelor 

Amenajarea 

acestui teren de 

sport 

multifuncțional 

va avea ca 

destinație 

principală 

practicarea 

tenisului de 

câmp, 

baschetului și 

voleiului. De 

asemenea, ca și 

amenajări 

exterioare s-a 

propus 

amenajarea 

unei parcări 

auto și 

amenajarea 

50.000,00  

euro 

09.11.2018 31.08.2021 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Codul 

proiectului 

Programul de 

finanțare 

Axa/Linia de 

finanțare 

Principalele 

obiective 

Valoarea 

proiectului 

(cu TVA) 

Data 

semnării 

contractului 

de finanțare 

Data 

finalizare 

 

unor alei 

pietonale. 

2. Amenajare piste 

de biciclete in 

Orasul Santana 

SMIS 

120963 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014-2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiţii 4e, 

Obiectivul 

specific 3.2  - 

Reducerea 

emisiilor de 

carbon în zonele 

urbane bazată 

pe Planurile de 

Mobilitate 

Urbană 

Durabilă. 

Crearea unui 

culoar special 

destinat 

bicicletelor, în 

care bicicliștii 

se vor simți în 

siguranță, va 

conduce la 

creșterea 

atractivității 

acestui mod de 

locomoție, în 

detrimentul 

celui auto, ceea 

ce ar implica o 

reducere locală 

la nivelul 

orașului, a 

poluării 

mediului și a 

creșterii 

calității vieții. 

Lungimea 

totală a 

tronsoanelor 

destinate pistei 

de biciclete va 

fi de 7,478 km. 

Străzile 

7.582.944,00 

lei 

15.04.2019 31.12.2020 

 

 

 
S-a solicitat 

prelungirea 

termenului de 

finalizare 

pana in data 

de  

30.09.2021 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Codul 

proiectului 

Programul de 

finanțare 

Axa/Linia de 

finanțare 

Principalele 

obiective 

Valoarea 

proiectului 

(cu TVA) 

Data 

semnării 

contractului 

de finanțare 

Data 

finalizare 

 

propuse pentru 

amenajare 

sunt: str. 

Bradului, str. 

Căprioarei, str. 

Ghioceilor, str. 

Horia, str. 

Mihai Viteazu, 

str. Muncii și 

str. Rodnei. 

Tronsoanele de 

pistă de 

biciclete 

proiectate vor 

fi prevăzute ca 

și dotare cu 

sistem bike-

sharing. 

3. Restaurarea 

Urbarialhaus 

(Casa urbariala) 

si adaptarea ei 

la nevoile 

culturale ale 

comunitatii 

SMIS 

124690 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014-2020 

Axa prioritară 5 

Îmbunătățirea 

mediului urban 

și conservarea, 

protecția și 

valorificarea 

durabilă a 

patrimoniului 

cultural, 

Prioritatea de 

investitie 5.1 – 

Patrimoniu 

cultural 

Prin 

intermediul 

acestui proiect 

se dorește 

punerea în 

valoare a 

clădirii 

monument 

istoric prin 

recondiționarea 

și schimbarea 

tâmplăriei 

interioare și 

8.709.932,98 

lei 

02.07.2019 31.05.2022 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Codul 

proiectului 

Programul de 

finanțare 

Axa/Linia de 

finanțare 

Principalele 

obiective 

Valoarea 

proiectului 

(cu TVA) 

Data 

semnării 

contractului 

de finanțare 

Data 

finalizare 

 

exterioare, 

consolidarea 

zidurilor 

deteriorate, 

refacerea 

împrejmuirii, 

amenajarea 

curții interioare 

și rezolvarea 

accesului 

persoanelor cu 

dizabilități 

motorii.   

4. Extindere 

Școală 

Gimnazială 

Sântana cu Sala 

de Sport – 

strada Tudor 

Vladimirescu 

nr. 25, jud. 

Arad 

- Program 

Național de 

Dezvoltare 

Locală 

- Prin 

intermediul 

acestui proiect 

se dorește 

construirea 

unui corp cu 

regim de 

înălțime parter, 

cu funcțiune de 

sală de sport 

care se va lega 

de școala 

existentă 

printr-un 

corridor. Sala 

de sport va 

avea prevăzute 

3.451.879,75 

lei 

19.12.2017 31.12.2020 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Codul 

proiectului 

Programul de 

finanțare 

Axa/Linia de 

finanțare 

Principalele 

obiective 

Valoarea 

proiectului 

(cu TVA) 

Data 

semnării 

contractului 

de finanțare 

Data 

finalizare 

 

și două 

vestiare. 

5. Reabilitare 

școală 

gimnazială 

Sfânta Ana cu 

cls. I-IV, corp 

clădire str. 

Unirii nr. 3C, 

arondată 

Liceului 

Tehnologic 

Ștefan Hell, în 

oraș Sântana, 

judetul Arad 

- Program 

Național de 

Dezvoltare 

Locală 

- Propunerea ia 

în considerare 

creearea unor 

spații optime 

atât pentru 

elevi, cât și 

pentru 

personalul 

didactic. Se 

urmărește: 

repararea 

acoperișului, 

izolarea 

termică, 

construirea 

unor rampe 

pentru 

persoanele cu 

dizabilități, 

consolidarea 

structurii 

existente, 

refacerea 

tencuielilor 

exterioare si 

zugravirea 

fatadelor, 

înlocuirea 

pardoselii, 

1.663.912,64 

lei 

03.04.2018 31.12.2020 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Codul 

proiectului 

Programul de 

finanțare 

Axa/Linia de 

finanțare 

Principalele 

obiective 

Valoarea 

proiectului 

(cu TVA) 

Data 

semnării 

contractului 

de finanțare 

Data 

finalizare 

 

reparații, 

gletuire și 

vopsitorie 

lavabilă la 

pereții interiori, 

modernizarea 

instalației 

sanitare, 

dotarea cu 

mobilier nou. 

6. Reabilitare și 

modernizare 

Școala generală 

”Sfânta Ana” – 

corp str. Muncii 

nr. 56, oraș 

Sântana, județul 

Arad 

- Program 

Național de 

Dezvoltare 

Locală 

- Propunerea ia 

în considerare 

creearea unor 

spații optime 

atât pentru 

elevi, cât și 

pentru 

personalul 

didactic. Se 

urmărește: 

repararea 

acoperișului, 

izolarea 

termică, 

construirea 

unor rampe 

pentru 

persoanele cu 

dizabilități, 

consolidarea 

structurii 

1.254.187,70 

lei 

27.12.2016 

 

Act 

adițional 

13.12.2017 

31.12.2021 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Codul 

proiectului 

Programul de 

finanțare 

Axa/Linia de 

finanțare 

Principalele 

obiective 

Valoarea 

proiectului 

(cu TVA) 

Data 

semnării 

contractului 

de finanțare 

Data 

finalizare 

 

existente, 

refacerea 

tencuielilor 

exterioare si 

zugravirea 

fatadelor, 

înlocuirea 

pardoselii, 

reparații, 

gletuire și 

vopsitorie 

lavabilă la 

pereții interiori, 

modernizarea 

instalației 

sanitare, 

dotarea cu 

mobilier nou. 

7. Reabilitare și 

modernizare 

Școala generală 

Sfânta Ana – 

corp de pe str, 

Ghioceilor nr. 

29-31, oraș 

Sântana, județul 

Arad 

- Program 

Național de 

Dezvoltare 

Locală 

- Propunerea ia 

în considerare 

creearea unor 

spații optime 

atât pentru 

elevi, cât și 

pentru 

personalul 

didactic. Se 

urmărește: 

repararea 

acoperișului, 

izolarea 

1.589.393,02 

lei 

27.12.2016 

 

Act 

adițional 

13.12.2017 

31.12.2021 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Codul 

proiectului 

Programul de 

finanțare 

Axa/Linia de 

finanțare 

Principalele 

obiective 

Valoarea 

proiectului 

(cu TVA) 

Data 

semnării 

contractului 

de finanțare 

Data 

finalizare 

 

termică, 

construirea 

unor rampe 

pentru 

persoanele cu 

dizabilități, 

consolidarea 

structurii 

existente, 

refacerea 

tencuielilor 

exterioare si 

zugravirea 

fatadelor, 

înlocuirea 

pardoselii, 

reparații, 

gletuire, 

vopsitorie 

lavabilă la 

pereții interiori,  

modernizarea 

instalației 

sanitare, și 

dotarea cu 

mobilier nou. 

8. Realizare 

locuinte 

colective 

sociale pe str. 

Unirii in Orasul 

SMIS 

126046 

Program 

Operațional 

Regional 

2014-2020 

Axa prioritară 

13 Sprijinirea 

regenerării 

orașelor mici 

și mijlocii, 

Proiectul 

urmărește 

construirea a 3 

blocuri având 

19.398.569,97 

lei 

14.05.2020 30.06.2022 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Codul 

proiectului 

Programul de 

finanțare 

Axa/Linia de 

finanțare 

Principalele 

obiective 

Valoarea 

proiectului 

(cu TVA) 

Data 

semnării 

contractului 

de finanțare 

Data 

finalizare 

 

Santana. 

Amenjare parc 

Europa in 

Orasul Santana 

Obiectivul 

specific 13.1 

Îmbunătățirea 

calității vieții 

populației în 

orașele mici și 

mijlocii din 

România 

regimul de 

înălțime P+3E, 

16 unități 

locative/bloc, 

din care 15 cu 2 

camere și 1 cu 

o cameră, 

acestea având 

ca scop 

limitarea 

migrării 

tinerilor către 

alte țări. 

Prin 

amenajarea 

parcului se 

dorește crearea 

unei ambianțe 

plăcute diurne 

și nocturne 

pentru 

principalele 

categorii de 

vârstă prin 

amenajarea 

mobilierului 

urban și zone 

specifice 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Codul 

proiectului 

Programul de 

finanțare 

Axa/Linia de 

finanțare 

Principalele 

obiective 

Valoarea 

proiectului 

(cu TVA) 

Data 

semnării 

contractului 

de finanțare 

Data 

finalizare 

 

spațiului de 

recreere, cum 

ar fi: zona de 

odihnă pentru 

vârstnici, loc 

de joacă pentru 

copii, zonă 

minigolf, alei 

pietonale și 

pistă de 

biciclete. 

 

 

Întocmit:                                                                                                                                                                                Avizare: 

Inspector asistent Programe Europene - Farcașiu Adela Anca                                                                                        Director executiv 

                                                                                                                                                                                         Răuț Sanda Lucia 


