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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/HR/2016/5/5.1/1/84/25.11.2016 
 

Titlul: Conservarea și revitalizarea Muzeului Tarisznyás Márton din Municipiul Gheorgheni 
 

Solicitant – UAT Municipiul Gheorgheni; 
Localizare proiect – Municipiul Gheorgheni, jud. Harghita; 
Durata de implementare: 32 luni, între 11.04.2016 – 11.12.2018; 
 

Obiectivul general al proiectului: este impulsionarea dezvoltării locale a municipiului Gheorgheni prin 
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural reprezentat de Muzeul Tarisznyás Márton. Obiectivul 
general al proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al priorității de investiții 5.1 al Programului 
Operațional Regional, și anume impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural și a identității culturale. 
Obiectivul specific al proiectului:  

- Restaurarea, conservarea și valorificarea Muzeului Tarisznyás Márton din mun. Gheorgheni, aparținând 
patrimoniului cultural local; 

- Creșterea numărului de vizite la obiectivul de patrimoniu Muzeul Tarisznyás Márton din mun. Gheorgheni, 
cu 6% (peste 5% - criteriul 2.2.a), ca urmare a lucrărilor de restaurare și conservare a acestuia; 

- Dezvoltarea pletei de atracții turistice a mun. Gheorgheni prin restaurarea, conservarea și valorificarea 
Muzeului Tarisznyás Márton și includerea acestuia în circuitul public, aspect care va contribui la 
dezvoltarea turismului în mun. Gheorgheni; 

 

Indicatori de realizare: 

 Creșterea numărului de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care 
beneficiază de sprijin – de la 5.200 la 5.512 de vizitatori. 

 Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate – 1.  
 

Grup țintă: 

 Grupul țintă direct al proiectului: 
- Vizitatorii Muzeului Tarisznyás Márton / turiști + Personalul muzeului + UAT Gheorgheni  

 Grupul țintă indirect al proiectului: 
- Comunitatea municipiului Gheorgheni + Județul Harghita și Regiunea de Dezvoltare Centru 

 

Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 
din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

3.347.748,92 3.076.940,66 2.615.399,56 400.002,29 61.538,81 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 3.015.401,85 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 680.677,62 euro, 1 euro = 4,43 lei (la cursul de schimb prevăzut în 
Ghidul Solicitantului). 
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