COMUNICAT DE PRESĂ
28.03.2018

Anunț începere proiect ” REPARAȚII CAPITALE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE
SEDIU NOU – MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA – LUCRĂRI DE AMENAJARE
INCINTĂ ȘI AMENAJĂRI SPECIALE DE MUZEU”, cod SMIS 2014+/Nr.
înregistrare:NV/BH/2016/5/5.1/1/385/25.11.2016
În cursul zilei de 7 decembrie 2017 la Sediul Consiliului Județean Bihor a fost semnat Contractul de finanțare pentru obiectivul:
“REPARAȚII CAPITALE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE SEDIU NOU – MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA – LUCRĂRI DE AMENAJARE
INCINTĂ ȘI AMENAJĂRI SPECIALE DE MUZEU” între:
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentat legal de d-nul Marius Nica,
Ministru delegat pentru Fonduri Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional
2014-2020;
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, reprezentată legal de d-nul Marcel Ioan Boloș, având funcția de
Director General, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;
U.A.T. Județul Bihor, reprezentată legal de d-nul Pásztor Sándor, având funcția de Președinte al Consiliului Județean
Bihor, în calitate de Beneficiar al finanțării.
TITLUL PROIECTULUI: “REPARAȚII CAPITALE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE SEDIU NOU – MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA –
LUCRĂRI DE AMENAJARE INCINTĂ ȘI AMENAJĂRI SPECIALE DE MUZEU”,
cod SMIS 2014+/Nr.
înregistrare:NV/BH/2016/5/5.1/1/385/25.11.2016
BENEFICIAR: U.A.T. Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor
PROGRAM DE FINANȚARE: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea Mediului
Urban și Conservarea, Protecția și Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea,
Protejarea, Promovarea și Dezvoltarea Patrimoniului Natural și Cultural;
AUTORITATE DE MANAGEMENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE;
ORGANISM INTERMEDIAR: AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST;
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI, INCLUSIV FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ:
Valoare investiție: 21.645.912,92 lei (inclusiv T.V.A.)
din care:
Valoare totală neeligibilă, inclusiv T.V.A. aferent: 1.818.530,63 lei;
Valoare totală eligibilă, inclusiv T.V.A. aferent: 19.827.382,29 lei;
Contribuția proprie a beneficiarului (2% din cheltuielile eligibile+cheltuielile neeligibile), inclusiv T.V.A. aferent: 2.215.078,28 lei;
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ: 19.430.834,64 lei.
Durata de implementare: 34 luni

Date de contact beneficiar:
Adresa: Oradea, Parcul Traian nr. 5,Tel: 0259 410181, Fax: 0259 410 182 ,
Mail: registratura@cjbihor.ro
www.regio-adrcentru.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

OBIECTIVUL PROIECTULUI:
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta impulsionarea dezvoltării locale și valorificarea patrimoniului cultural local prin
restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Țării Crișurilor ca obiectiv de patrimoniu cultural al municipiului Oradea.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
-Realizarea de lucrări de amenajări și dotări interioare pentru clădirea monument istoric în care este adăpostit Muzeul Țării
Crișurilor din Oradea într-o perioadă de 34 luni.
-Realizarea de lucrări de amenajare a spațiului public aferent curții muzeului, în suprafață de 20.800 mp, prin: reabilitarea
porții principale de acces – ca parte a obiectivului monument istoric, curățarea terenului și amenajarea spațiului verde,
construirea unui amfiteatru, amenajarea unui spațiu de așteptare, repararea fântânii după intervenții, pavajul aleilor (inclusiv
montarea de benzi tactile pentru nevăzători), amenajarea de parcări, repararea și completarea împrejmuirii, restaurarea cabinei
de pază, sistematizarea verticală și realizarea rețelelor exterioare, realizarea unui sistem de iluminat arhitectural și montarea de
mobilier urban într-o perioadă de 18 luni.
-Creșterea numărului de vizitatori la 30.000 anual începând cu primul an după finalizarea implementării proiectului ca
urmare a restaurării și promovării obiectivului de patrimoniu.
Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare comuni și specifici ai programului pentru
această prioritate de investiții, respectiv:
-Obiective de patrimoniu cultural restaurate:
-Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele da patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de
sprijin.
Proiectul va contribui semnificativ la realizarea obiectivului specific al priorității de investiții, respectiv impulsionarea dezvoltătii
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, prin faptul că amenajarea
sediului Muzeului Țării Crișurilor va pune în valoare patrimoniul cultural istoric, artistic, natural și etnografic de o deosebită
valoare care se găsește în cadrul acestui muzeu. Acest patrimoniu nu este din păcate suficient de bine cunoscut de către publicul
larg, de asemenea nu există o promovare suficient de mare și eficientă a Muzeului Țării Crișurilor.
Realizarea proiectului va putea scoate în evidență exponatele de o valoare deosebită ale muzeului, de asemenea va duce la
creșterea numărului de turiști care vizitează muzeul Totodată, în ceea ce privește partea de exterior, se vor realiza o serie de
conformări spațiale pentru asigurarea unor cerințe minime de funcționalitate, siguranță și accesibilitate. Astfel, va exista o
contribuție majoră la creșterea gradului de cultură a turiștilor și a populației în general.
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 11.12.2017 – 10.10.2020.
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DATE DE CONTACT :
REPREZENTANTUL LEGAL AL BENEFICIARULUI:
Nume, prenume: Pásztor Sándor
Funcție: Președinte al Consiliului Județean Bihor
Număr de telefon: +40259432802
Număr de fax: +40259412298
Adresa Poștă electronică: pasztor.sandor@cjbihor.ro
MANAGER DE PROIECT:
Nume, prenume: Chiriac Aurel
Funcție: Director General Manager- Muzeul Țării Crișurilor Oradea
Număr de telefon: +40259412724
Număr de fax: +40259479918
Adresa Poștă electronică: contact@mtariicrisurilor.ro
”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
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