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FIŞĂ DE PREZENTARE – Parohia Unitariană Aita Mare 
 
 

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/CV/2016/5/5.1/1/68/24.11.2016 
 
Titlul: Consolidare, restaurare ansamblul Bisericii Unitariene Fortificate 
 
Solicitant – Parohia Unitariană Aita Mare; 
 
Localizare proiect – Comuna Aita Mare, jud. Covasna; 
 
Durata de implementare: 67 luni, între 03.11.2015 – 31.05.2021; 
 
Obiectivul general al proiectului: este stimularea atractivității turistice a Ansamblului Bisericii Unitariene din 
comuna Aita Mare, prin valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (consolidarea, restaurarea și promovarea 
obiectivului de patrimoniu).  
 
Obiectivul specific al proiectului:  

- Conservarea și valorificarea ansamblului Bisericii Unitariene din Aita Mare, parte a patrimoniului cultural 
național; 

- Creșterea numărului anual de vizitatori (turiști) care vizitează Ansamblul Bisericii Unitariene din Aita Mare cu 
cel puțin 6%; 

- Promovarea și valorificarea obiectivului de patrimoniu prin activități de marketing, concomitent cu 
reintroducerea întregului ansamblu în circuitul turistic; 

 
Indicatori de realizare: 
 

 Creșterea numărului de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care 
beneficiază de sprijin – de la 945 la 1.002 de vizitatori. 

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

 Grupul țintă este reprezentat de vizitatorii și turiștii (români și străini) care vor vizita Ansamblul Bisericii 
Unitariene Aita Mare, reabilitat și consolidat conform tendințelor și standardelor europene în vederea 
valorificării acestuia din punct de vedere turistic, acesta fiind patrimoniul cultural de valoare națională. 
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Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

6.527.616,42 6.338.844,28 5.388.017,64 824.049,75 126.776,89 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR : 6.212.067,39 lei (98,00 % din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.402.272,55 Euro, 1 euro = 4,43 RON (cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului). 
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