
  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ______/ 2019
la Consiliului Județean Hunedoara

Fișa proiectului

„Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia
Traiana Sarmizegetusa” 

şi a cheltuielilor  legate de proiect din cadrul Programului Operaţional
Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5 „Imbunătăţirea mediului urban şi

conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“,
Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi

dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR
2016/5/5.1/4 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valoriificarea durabilă a obiectului de
patrimoniu Ulpia Traiana Sarmizegetusa, prin lucrări de conservare și restaurare,
cu impact direct în creșterea numărului de vizitatori după intervenția asupra sa,
impulsionând dezvoltarea locală și implicit a județului Hunedoara.

Pentru a fi atins se au în vedere următoarele obiective specifice:

 Conservarea și restaurarea Amfiteatrului roman
 Crearea de accese facile  pentru  vizitarea Amfiteatrului,  inclusiv  de către

persoane cu dizabilități
 Promovarea  obiectivului  de  patrimoniu  prin  activități  de  marketing  și

promovare turistică

Grupul țintă poate fi împărțit în doua categorii:

 Beneficiari direcți:
- Grupuri organizate de turiști care inclus obiectivul de patrimoniu într-un

circuit touristic complex
- Turiști  individuali  aflați  în  trecere  sau  care  sunt  cazați  în  zonă  fiind

interesați de obiective istorice
- Turiști care practică turismul religios și sunt în tranzit către mânăstirea

Prislop sau Densuș fiind cazați în Sarmizegetusa sau împrejur și care
inclus situl arheologic în circuitul touristic



- Grupuri de elevi / studenți care vizitează obiectivul cu scopuri didactice.
 Beneficiari indirecți:

- Localnicii care desfășoară activități turistice (cazare, masă, agreement)
- Zona  turistică  Geoparcul  Hațeg-Prislop-Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa

care  prin  proiect  crește  numărul  de  vizitatori  impulsioând  implicit
dezvoltarea locală

- Firme care organizează evenimente tematice au la dispoziție o locație
care poate fi gazda unor manifestări cultural - istorice permanente

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI VIZEAZĂ:

- Realizarea lucrărilor de conservare și restaurare la Amfiteatru

- Realizarea de amenajări exterioare

- Asigurarea cu utilități a obiectivului

- Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

- Informarea  și  publicitatea  în  cadrul  proiectului (prin  amplasarea  unor
plăci permanente la locul de implementare al proiectului după finalizarea
lucrărilor,  prin  realizarea  unor  activități  de  promovare  și  marketing
turistic,  prin aciziția și realizarea digitizării obiectivului de patrimoniu).

    Bugetul total al proiectului: 22.089.484,65  LEI,  inclusiv TVA 

 Contributia proprie:  654.482,87 lei (2,96 %) 

                                                           

     
          PREȘEDINTE,            
       Mircea Flaviu Bobora                                                      

CONTRASEMNEAZĂ:
     SECRETAR AL JUDETULUI,

          Daniel Dan


