
REABILITARE GRĂDINA 
PUBLICĂ BÂRLAD

SMM



DISFUNCȚII

- Alei cu pavaj degradat

- Alei secundare degradate

- Vegetație îmbătranită

- Vegetație dezvoltată spontan

- Accese neamenajate

- Probleme cu scurgerea apelor meteorice

- Iluminat public insuficient

- Lipsă mobilier urban

- Lipsa dotărilor si a atractivității
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DISFUNCȚII - CURGEREA APELOR METEORICE

- Vechiul sistem de drenare nu fincționează

- Aleile sunt inundate

- Există zone de băltire

- Aleile sunt acoperite cu aluviuni
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PROPUNERE

- Regularizare alei

- Alei ecologice

- Întinerire vegetație

- Introducere specii noi

- Pistă de bicilete

- Pistă de alergat

- Locuri de joacă

- Aventura parck

- Zonă Personalități Bârlădene

- Skate Parck

- Zonă grătar și picnic

- Amenajare piațete

- Sistem nou de preluare ape

- Realizare lacuri (plimbări cu 

barca/patinoar, irigații, drenaj)

- Reamenajare teatru de vară

- Sistem nou de iluminat

- Mobilier nou
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PROPUNERE AMENAJARE AVENTURA PARK

- Concesionare teren

- Zonă de atractie la nivelul orașului

- Sursă de venit pentru Gradina Publică Bârlad
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PROPUNERE ALEE PERSONALITĂȚI BĂRLADENE

- Amenajare cu caracter cultural
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PROPUNERE LOCURI DE JOCĂ PENTRU COPII

- Materiale naturale

- Atragerea părinților și copiilor în activități comune în natură

- Creșterea atractivității Grădini Publice Bârlad
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PROPUNERE LOCURI DE SKATE PARK

- Punct de atracție a Grădinii

- Activități sportive

- Punct de interes pentru tineret
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PROPUNERE ALEI ECOLOGICE/CU MATERIALE NATURALE, MOBILIER ȘI VEGETAȚIE DECORATIVĂ

- Materiale naturale

- Creșterea procentului de spații vezi

- Îmbunătățirea imaginii Grădinii

- Întinerirea vegetației

- Plăcuțe cu numele plantelor

- Introducerea de mobilier urban nou



PROPUNERE AMENAJARE LACURI

- Realizare luciu de apă

- Plimbări cu bărcuța

- Insule tematice

- Rol de preluare ape meteorice
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PROPUNERE AMENAJARE LACURI

- Realizare ochiuri de apă

- Patinoar iarna

- Rol de preluare ape meteorice
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PROPUNERE INSTALATII SCURGERE APA SI IRIGATII

- Lac de linistire

- Doua lacuri de preluare a apelor meteorice

- Folosire apa pentru irigație

- Modernizare foraj existent

- Sistem nou de irigat
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PROPUNERE INSTALATII ILUMINAT

- Implementare sistem inteligent de iluminat

- Diminuare intensitate luminoasa cu senzori 

de prezența

- Programare iluminat pe zone

- Pastrare corpuri in stare buna

- Instalarea de corpuri de iluminat noi cu 

led/alte variante economice
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