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Comunicat de presă 

Timișoara, 12 mai 2017 
 

Cula din Ciacova va fi restaurată și promovată cu finanțare europeană  
prin Regio-POR 2014-2020  

 
 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar 
pentru Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 în Regiunea Vest, și 
Primăria Orașului Ciacova, în calitate de beneficiar, au semnat astăzi contractul de finanțare 
pentru proiectul „Restaurarea și promovarea Turnului de apărare (cula), monument 
istoric din orașul Ciacova, județul Timiș”. Turnul de apărare (cula) orașului Ciacova este 
un monument istoric din grupa A, fiind un monument istoric de valoare națională.  
 
Finanțarea proiectului se acordă în cadrul Regio-POR 2014-2020, axa prioritară 5 - 
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural - și prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 
 
Semnatarii contractului de finanțare au fost:  

• domnul Petru FILIP - primar, Primăria Orașului Ciacova 
• domnul Sorin MAXIM – director general, ADR Vest-Organism Intermediar pentru 

Programul Operațional 2014-2020 în Regiunea Vest. 
 
Finanțarea nerambursabilă acordată proiectului „Restaurarea și promovarea Turnului de 
apărare (cula) monument istoric din orașul Ciacova, județul Timiș” este de aproximativ 4,9 
milioane lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea totală a acestuia 
este de aproximativ 5,1 milioane lei. 
 
Proiectul va fi implementat pe parcursul a 24 de luni. Obiectivul final al acestuia este acela 
de a dezvolta oferta turistică și culturală a orașului Ciacova în vederea asigurării unei 
dezvoltări urbane viabile.   
 
Proiectul „Restaurarea și promovarea Turnului de apărare (cula), monument istoric din 
orașul Ciacova, județul Timiș” vizează reabilitarea, consolidarea, restaurarea și dotarea 
turnului de apărare (culei) cu echipamente specifice (proiector, ecran de proiecții holografice, 
sistem audio, binoclu panoramic, mobilier) în vederea funcționalizării și utilizării acestuia 
ca spațiu muzeal și expozitional. Suplimentar, se va amenaja peisager zona din 
vecinătatea monumentului istoric. 
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De asemenea, se vor finanța și activitățile de marketing și de promovare turistică, inclusiv 
digitizarea obiectivului de patrimoniu și a terenului amenajat prin proiect.  
 
După restaurare, se estimează că numărul vizitatorilor va creşte cu 2000 de turiști la finalul 
primului an după implementarea proiectului (de la 500 de vizitatori pe an înainte de 
intervenția asupra obiectivului de patrimoniu, la 2500 de vizitatori după intervenția asupra 
obiectivului). 

*** 
 

Apelul de proiecte pentru prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural – a fost lansat în 25 mai 2016 și a 
avut ca termen limită pentru depunere data de 25 noiembrie 2016. Apelul a fost de tip 
competitiv și are o alocare financiară de 28,81 milioane euro. 
 
22 de proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 61,55 milioane euro, au fost 
depuse spre finanțare în cadrul acestui apel de proiecte. 2 proiecte au fost deja contractate. 

*** 
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați – persoana de contact: 
Oana MINESCU, Specialist Relații Publice; telefon/fax: 0256-491.981/0256-491.923; e-mail: 
oana.minescu@adrvest.ro. 
 


