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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Făgăraș 

 

 

Program Operaţional Regional 2014-2020 

 

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural 

 

Prioritate de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea dezvoltarea patrimoniului natural cultural 

 

Proiectul nr: C/BV/2016/5/5.1/1/57/23.11.2016 

 

Titlul cererii de finanţare: Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș - 

Cetatea Făgărașului; 
 

Solicitant: UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ; 

 

Localizare proiect – România, Regiunea Centru, Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, Str. Mihai Viteazu, nr. 40 

 

Durata de implementare:  49 luni, între 01.09.2015 și 30.09.2019; 
 

 

Obiectivul General al proiectului:  

 

- Impulsionarea dezvoltării Municipiului Făgăraș, județului Brașov și al Regiunii Centru, respectând principiile 
dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare, restaurare a patrimoniului cultural și al 
culturii tradiționale românești. 
 

Obiective Specifice: 

 

Restaurarea, consolidarea și amenajarea/refuncționalizarea unor spații existente, din incinta cetății prin 
reconstituirea, respectiv refacerea acestora care vizează obiectivul de patrimoniu cultural – Cetatea Făgăraș. 

- Lucrări de consolidare și restaurare a zonelor afectate, parte din obiectiv, precum și lucrări de reparații și 
finisaje completate de lucrări de restaurare a podurilor din lemn, inclusiv a podului ridicător și a vechilor 
drumuri de gardă, reconstituirea, reabilitarea și amenajarea spațiilor fostelor grajduri de pe latura de vest a 
incintei exterioare fortificate, dar și crearea de locuri de belvedere și de odihnă;  

- Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu cultural – Cetatea Făgăraș; 
- Activități de audit extern ce presupun realizarea de rapoarte de audit care să confirme că, cheltuielile 

cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate. 
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Indicatori de realizare: 

 

- Creșterea numărului de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care 
beneficiază de sprijin – de la 75.540 la 100.711 de vizitatori. 

- Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate – 1.  
 

 

Grupul ţintă:   
- Piața locală, formată din totalitatea persoanelor din municipiul Făgăraș, care ar putea să viziteze Cetatea 

Făgăraș, dar și celelalte obiective din zona proximă a obiectivului, fie în scop de recreere, fie în scop de 
cunoaștere; 

- Piața națională, formată din turiști rezidenți din România, această piață poate fi formată din: turism cultural, 
turism festivalier și de eveniment, turism de week-end, turism de tranzit, turism de afaceri, precum și 
preșcolari/elevi; 

- Piața internațională, obiectivul de patrimoniu Cetatea Făgărașului, conform datelor furnizate de către Muzeul 
Țării Făgărașului, este vizitată anual de un număr de grupuri organizate de turiști străini.   

 

Bugetul proiectului: 

 

Valoarea totală Valoarea totală 
eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din  

FEDR/FC/ 

FSE/ILMT 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 
din bugetul 

naţional 

Valoarea co-

finanţării eligibile a 
Beneficiarului 

Valoarea 

ne-eligibilă 
inclusiv TVA 

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 = 2 + 9 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 9 

21.805.731,57 21.805.731,57 18.534.871,83 85 2.834.745,11 13 39.312,83 2 84.177,34 

 

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 21.369.616,94 lei  ( 98 % din 

valoarea eligibilă a proiectului) – 4.823.841,30 EURO (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului) 
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