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LANSARE proiect „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces,  în 
                                                           Municipiul Orăștie”,cod SMIS: 123893

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții populației din municipiul Orăștie prin îmbunătățirea ofertei culturale, 
istorice, educaționale și a infrastructurii publice urbane.

Este un proiect integrat care cuprinde două obiective de investiții:

A.     REALIZAREA MUZEULUI CIVILIZAȚIEI DACICE prin reabilitarea si valorificarea clădirii existente, situată pe strada Nicolae Bălcescu nr.16,
 prin schimbarea destinației si refuncționalizarea acesteia.

Se propune  realizarea următoarei structuri:

- PARTER: Muzeul de carte și icoane vechi, Spațiu pentru  documentare și cercetare pentru Comitetul UNESCO și Consiliul

 Științific al monumentului Sarmizegetusa Regia,  Centru de informare și promovare turistică;

- ETAJ 1 :   Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie;

- ETAJ 2 :   Muzeul Civilizației Dacice;

Clădirea va conține săli expunere, săli de conferințe şi expoziţii temporare, depozite şi spaţiu carantină, laborator restaurare obiecte de 
etnografie, birouri, spaţii pentru pază, spaţiu pentru vânzare bilete şi souveniruri, garderobă, căi de acces (holuri, scări, ascensor), 
cameră de oaspeţi.

B.    REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR NICOLAE BĂLCESCU (TRONSON 2), NICOLAE IORGA, ION CREANGĂ SI STRADA CETĂȚII

Valoarea totală a proiectului este 24,283,201.94 lei, din care finanțarea nerambursabilă 22,821,748.98 lei.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 Data începerii proiectului: 06.06.2019

 Data finalizării proiectului: 31.12.2022

 COD SMIS: 123893                 

  Date contact :        PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORĂȘTIE - BIROU PROIECTE

                                Tel. 0254-241513, Fax. 0254-242560,
                                Email: primaria@orastie.info.ro,
                                    dezvoltarelocalaorastie@yahoo.com
                                http://www.orastie.info.ro
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Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Vest în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Parteneriatul format din Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Orăștie (Lider) si Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara (Membrul 1), au semnat Contractul de finanțare 
nerambursabilă  nr.  4350/06.06.2019 Cod SMIS 123893 pentru proiectul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea si modernizarea 
străzilor de acces,  în Municipiul Orăștie”. Proiectul este finanțat în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul
European de Dezvoltare Regională.

Lucrările de infrastructură vor cuprinde: structură rutieră nouă cu pavele din calupuri de piatră naturală, refacere trotuare cu pavaj din plăci 
de granit , amenajare de spaţii de odihnă cu mobilier urban, lucrări de scurgere si captare ape pluviale, amenajarea terenului.

Astfel, realizarea unui muzeu dedicat Civilizației Dacice are un rol deosebit de important pentru revitalizarea istorică, culturală, socială dar și 
economică a municipiului,  promovându-se patrimoniul istoric si cultural al municipiului Orăștie, muzeu ce va oferi posibilități de relaxare și de
petrecere a timpului liber de calitate tuturor locuitorilor orașului, și turistilor dornici să afle mai multe informații despre istorie, artă și cultură.

mailto:dezvoltarelocalaorastie@yahoo.com

	Page 1

