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FIŞĂ DE PREZENTARE – Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Saschiz 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea dezvoltarea patrimoniului natural cultural 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare cu nr. C/MS/2016/5/5.1/1/78/25.11.2016 

Titlul: Restaurarea cetății de refugiu sec. XIV din Saschiz, jud. Mureș  

 
Solicitant – UAT Comuna Saschiz; 
Localizare proiect – Comuna Saschiz, jud. Mureș; 
Durata de implementare: 49 luni, între 11.11.2015 – 10.12.2019; 
 
Obiectivul general al proiectului: este restaurarea unui monument istoric din Comuna Saschiz – Cetatea de 
refugiu – cu denumirea anterioară Cetatea țărănească, și redarea lui publicului vizitator, respectiv revitalizarea cetății 
prin atragerea turiștilor, oferind astfel o experiență turistică de calitate. Pentru acest scop este necesar efectuarea 
lucrărilor propuse în DALI; respectiv a activităților prezentate în prezenta cerere de finanțare.    
 
Obiectivul specific al proiectului:  

- Restaurarea obiectului prin păstrarea tuturor caracteristicilor sale istorice și artistice; 
- Restaurarea/distribuire de materiale de informare și publicitate pentru a evidenția valorile reprezentate de 

către clădire/funcționalizarea clădirii; 
- Realizarea unor activități de marketing și promovare turistică a obiectului de patrimoniu; 
- Digitizarea obiectului de patrimoniu, conform Ghidului solicitantului;   

 
Indicatori de realizare: 

 Creșterea numărului de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care 
beneficiază de sprijin – de la 4.968 la 6.468 de vizitatori. 

 Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate – 1.  
 
Grup țintă: 

 Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt: 
a) turiștii 
b) locuitorii comunei Saschiz 

 
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 
din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

8.490.911,23 8.426.279,19 7.162.337,31 1.095.416,30 168.525,58 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR: 8.257.753,61 lei (98,00 % din valoarea 
eligibilă a proiectului), aproximativ: 1.864.052,73 Euro, 1 euro = 4,43 RON (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul 
Solicitantului). 
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