Comunicat de presă

Deva, 19 decembrie 2018
Cetatea Orăștiei va fi restaurată prin Regio-POR 2014-2020
Astăzi, 19 decembrie 2018, la sediul Consiliului Hunedoara, Municipiul Orăștie în
parteniat cu Parohia Reformată Orăștie și cu Parohia Evanghelică C.A. Orăștie și
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), au semnat contractul de
finanțare pentru proiectul:
• Restaurarea, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei
Semnatarii acestui contract au fost domnul Ovidiu-Laurențiu BĂLAN, Primar al
Municipiului Orăștie, și domnul Sorin MAXIM, Directorul General al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Vest-Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea
Vest.
***
Proiectul va fi finanțat în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR)
2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea,
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural
şi cultural.
Proiectul semnat astăzi de către reprezentatul legal al Municipiului Orăștie
„Restaurarea, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei” va fi implementat pe
parcursul a 44 luni. Proiectul are ca obiectiv restaurarea, conservarea şi
consolidarea Cetăţii Orăştiei. În acest sens, se vor realiza următoarele tipuri de
intervenții: lucrări de reîntregire/ reconstituire/ consolidare a zidurilor și turnurilor
cetății, amenajări exterioare (pavaje, alei pietonale, mobilier urban), realizarea
rețelelor și instalațiilor electrice, de alimentare cu apă și canalizare și realizarea
iluminatului în zona cetății și a circuitului de vizitare.
Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 20.853.828,61 lei, iar valoarea
totală a acestuia este de 22.489.168,73 lei.
***
La nivelul Regiunii Vest, în cadrul Regio - POR 2014-2020, au fost contractate până
în prezent 361 proiecte, în valoare totală de 421,34 milioane euro și 337,21 milioane
euro valoarea finanțării nerambursabile;
***
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactaţi – telefon/fax:
0256 – 491.981 / 0256 – 491.923; e-mail: office@adrvest.ro.
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