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BENEFICIAR – UAT Orașul Râșnov 
 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară. 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritate de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 

Proiectul nr: C/BV/2016/5/5.1/1/64/24.11.2016 
 

Titlul cererii de finanţare: Restaurarea, conservarea și valorificarea durabilă a Cetății Râșnov (incinta 

de vest) și crearea infrastructurii conexe 

Localizare proiect – România, Regiunea Centru, Județul Brașov, Orașul Râșnov, str. Cetății, nr. 40 

Durata de implementare:  38 de luni de la data semnarii contractului de finantare; 
 

Obiectivul General al proiectului: Valorificarea Cetății Râșnov (Incinta de Vest) ca urmare a restaurării și 

conservării Incintei de Vest, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creșterea numărului de vizitatori și 

intensificarea activităților economice pe parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate.  
 

Obiective Specifice: 

- Restaurarea și conservarea Incintei de Vest a Cetății Râșnov cu respectarea principiului autenticității pe 
durata de implementare a proiectului 

- Valorificarea Cetății Râșnov prin afirmarea și prezentarea semnificației istorice și culturale 
- Creșterea contribuției Cetății Râșnov la dezvoltarea economică a localității Râșnov și a județului Brașov 

prin atragerea unui număr crescut de vizitatori 
Indicatori de realizare: 

- 1 obiectiv de patrimoniu cultural restaurat 
- Creșterea numărului de vizite cu 7 %, de la 362.745 la 388.137 

Grupul ţintă:   

- Turiștii din țară și din străinătate care vizitează zona Brașovului și a Râșnovului 
- Locuitorii din orașul Râșnov și împrejurimi 
- Tineri (elevi și studenți) – grupurile școlare care ajung în zonă în timpul taberelor sau excursiilor școlare 

 

Bugetul proiectului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 15.237.465,98  lei  (98 % din 

valoarea eligibilă a proiectului) – 3.439.608,57 euro (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului). 
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1 = 2 + 9 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 9 

16.004.094,84 15.548.434,67 13.216.169,47 85 2.021.296,51 13 310.968,69 2 455.660,17 
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