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FIŞĂ DE PREZENTARE – Parohia Evanghelică C.A Sânpetru   
 
 

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/BV/2016/5/5.1/1/69/24.11.2016 
 
Titlul: Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuitul turistic a ansamblului bisericii evanghelice fortificate 
Sânpetru, jud. Brașov 
 
Solicitant – Parohia Evanghelică C.A Sânpetru; 
 
Localizare proiect – comuna Sânpetru, jud. Brașov; 
 
Durata de implementare: 77 luni, între 01.01.2015 – 31.05.2021; 
 
Obiectivul general al proiectului: este valorificarea pe termen lung, pe plan social, cultural și economic al 
Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate din Sânpetru prin reabilitarea structurală și arhitecturală a ansamblului 
și introducerea acestuia în circuitul turistic, acesta fiind monument istoric de valoare națională. Prin implementarea 
proiectului se preconizează o creștere medie a numărului anual de vizitatori la Ansamblul Bisericii Evanghelice 
Fortificate din Sânpetru cu 6%. 
 
 
Obiectivul specific al proiectului:  

- Punerea în valoare a Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate din Sânpetru, jud. Brașov, prin reabilitarea 
monumentului, pentru integrarea în totalitate a acestuia în circuitul turistic; 

- Creșterea accesibilității Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate din Sânpetru în rândul tuturor 
categoriilor de turiști; 

- Promovarea proiectului și ofertei turistice a Parohiei Evanghelice C.A Sânpetru 
 
Indicatori de realizare: 
 

 Creșterea numărului de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care 
beneficiază de sprijin – de la 1.024 la 1.086 de vizitatori. 

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

 Beneficiarii direcți: 
- Turiștii care vizitează comuna Sânpetru, respectiv Ansamblul Bisericii Evanghelice C.A Sânpetru 
- Enoriașii bisericii evanghelice de confesie augustană din Sânpetru, jud. Brașov, dar și de alte religii 

care participă la evenimentele organizate în biserică 
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- Participanți la evenimentele organizate în biserica evanghelică, pentru că în afară de liturghii se 
organizează și diferite evenimente, precum concerte corale, concerte de Crăciun, concerte de 
muzică clasică, Evenimente în cadrul „Zilelor Sânpetru”   

 Beneficiari indirecți: 
- Locuitorii comunei Sânpetru 
- Locuitorii vorbitori de limba germană 
- Comuna Sânpetru 
- Agențiile de turism, agențiile de publicitate 
- Centrele de informare turistică 
- Firmele cu activitate turistică din jud. Brașov și zona metropolitană Brașov  

 
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

2.879.158,84 2.722.044,71 2.313.738,00 353.865,82 54.440,89 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR: 2.667.603,82 lei (98,00 % din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 602.167,91 Euro, 1 euro = 4,43 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
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