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INFORMARE privind AXA PRIORITARĂ 5 – REGIUNEA CENTRU

SITUAŢIA PROIECTELOR
DEPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL
2007-2013
AXA PRIORITARĂ 5 – Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget Domeniul major de intervenţie
5.1 și 5.2 – 62,58 milioane euro).
SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ŞI A BUGETULUI ALOCAT PE ACEASTĂ AXĂ, se prezintă astfel (a
fost folosit cursul InforEuro al lunii septembrie 2016, 1 euro = 4,4505 lei):

Domeniul major de intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe. Cererea deschisă de proiecte
pentru domeniul 5.1 a fost lansată pe data de 14 martie 2008, iar bugetul alocat domeniului pe
perioada 2007-2013 a fost de 25,30 milioane euro.

Depunerea de proiecte a fost suspendată la 30.07.2009.
La data de 31.12.2016 situaţia în cadrul DMI 5.1 la nivelul Regiunii Centru a fost următoarea:
33 proiecte depuse;
8 proiecte contractate;
14 proiecte în lista de rezervă;
1 proiect reziliat;
7 proiecte finalizate;
23,43 milioane euro cheltuiţi.
Prin proiectele contractate s-au obținut următoarele rezultate de modernizare/ reabilitare/
dotare:
 4 cetăţi obiectiv de patrimoniu reabilitate din Alba Iulia, Rupea,Tîrgu Mureș și Mediaș;
 18 biserici fortificate restaurate şi introduse în circuitul turistic din județele Alba,
Brașov, Sibiu și Mureș;
 1 biserică evanghelică obiectiv de patrimoniu din municipiul Sibiu, reabilitată.
 modernizarea Muzeului Civilizației Populare Tradiționale din Dumbrava Sibiului.
 123 de noi locuri de muncă create.
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Domeniul major de intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice. Cererea
deschisă de proiecte pentru domeniul 5.2 a fost lansată pe data de 29 aprilie 2008, iar bugetul
alocat domeniului pe perioada 2007-2013 a fost de 37,28 milioane euro. Inițial cererea de proiecte
a fost suspendată în 19.12.2008, iar în data de 23.10.2012 s-a redeschis depunerea de proiecte pe
acest domeniu.

Depunerea de proiecte a fost suspendată la 20.08.2013 pentru investițiile aferente
schemei de ajutor de stat.
La data de 31.12.2016 situaţia în cadrul DMI 5.2 la nivelul Regiunii Centru a fost următoarea:
87 proiecte depuse;
27 proiecte contractate;
2 proiecte reziliate;
2 proiecte nefuncționale în implementare
23 proiecte finalizate;
31,77 milioane euro cheltuiți.
Prin proiectele contractate s-au obținut următoarele rezultate de modernizare/ reabilitare/
dotare:
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 4 stațiuni turistice reabilitate în Șugaș Băi, Harghita Băi, Biborțeni-Baraolt și Borsec;
 10 unități de cazare modernizate;
 3 puncte Salvamont construite şi 1 punct Salvamont reabilitat în județul Harghita;
 13 structuri de agrement puse în funcțiune /create/reabilitate;
 1 pârtie de schi construită în localitatea Jina, Sibiu;
 4 parcuri tematice amenajate în municipiile Alba Iulia și Tîrgu Mureș, în stațiunea Sovata și
lângă Râșnov;
 424 locuri de muncă create.
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Mai multe informaţii referitoare la localizarea geografică a proiectelor la nivelul Regiunii
Centru, precum şi alte detalii punctuale despre proiectele contractate, puteţi obţine accesând
pagina ADR CENTRU dedicată Programului Regio www.regio-adrcentru.ro.
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