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Proiect al UAT Județul Mureș 

 

Programul Operaţional 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 nr. C/MS/2016/5/5.1/1/83/25.11.2016 

 

Titlul cererii de finanţare: Reabilitarea Palatului Culturii 

Solicitant – Județul Mureș 

Localizare proiect – Romania, Regiunea Centru, Oraşul Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr. 1 

Durata de implementare:  67 de luni  

 

Obiectivul General al proiectului: Creșterea importanței turismului ca element care stimulează 

creșterea economică a județului prin valorificarea potențialului cultural local și județean. 

 

Obiective Specifice: reabilitarea monumentului istoric Palatul Culturii și creșterea numărului 

de vizitatori cu 6%. Aceste obiective răspund atât priorităților de investiții ale județului, 

stabilite în Planul de dezvoltare a județului Mureș pentru perioada 2014-2020, Prioritatea III 

Dezvoltarea Turismului, Măsura 3.1 - Dezvoltarea infrastructurii în turism, conservarea 

patrimoniului natural, istoric și cultural, cât și obiectivelor generale ale priorității de investiții 

5.1, prin reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural, respectiv prin creșterea numărului 

de vizite la obiectivul de patrimoniu reabilitat. 

 

Indicatori de realizare:  

- 1 obiectiv de patrimoniu cultural restaurat 

- creșterea numărului de vizitatori de la 34.504 la 36.574 

 

Grupul ţintă:  

- Turiști care practică turismul cultural, atât din țară cât și din străinătate, care vizitează 
obiectivul turistic 

- Organizatorii evenimentelor care au loc în Palatul Culturii și participanții la acestea 
- Locuitorii municipiului Târgu Mureș și aria de acoperire a Zonei Metropolitane 

 

Beneficiari direcți: 

- Consiliul Județean Mures, împreună cu Muzeul Județean Mureș, ca instituție subordonată 
Consiliului Județean Mures. 
 
 
 

              FIȘĂ DE PREZENTARE PROIECT 

http://www.adrcentru.ro/
http://www.inforegio.ro/


ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

  
 

 

 
 

 
Inițiativă locală. Dezvoltare Regională. www.inforegio.ro  

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Unitatea de implementare a proiectului. 
- Firmele care vor realiza reabilitarea obiectivului de patrimoniu. 
- Inginerul care va supraveghea lucrările. 
- Firma care va realiza materialele de informare si publicitate. 
- Agenții economici din județ, prin crearea cererii pentru o gamă largă de bunuri si 

servicii, achiziționate ulterior de turiști. 
- Agențiile si birourile de turism, prin includerea obiectivului de patrimoniu reabilitat în 

oferta lor. 
- Unitățile de cazare de pe raza județului Mureș. 
- Angajații care își desfășoară activitatea în obiectivul de patrimoniu reabilitat, prin 

crearea unor condiții de muncă îmbunătățite. 
 

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 

6.515.142,93 6.459.285,66 5.363.790,81 83,04 713.105,14 11,04 382.389,71 5,92 55.857,27 

 

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 6.076.895,95 
lei (98% din valoarea eligibilă a proiectului) – 1.371.759,81 euro (4,43 lei/1 euro, la cursul 
de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului). 
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