FIŞĂ DE PREZENTARE PROIECT
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea
potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor
industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice
Proiectul aferent cererii de finanțare Cod SMIS: 115563

Titlul: Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului
Solicitant – PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL OCNA SIBIULUI ȘI UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SIBIU;
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Sibiu, Oraș Ocna Sibiului;
Durata de implementare: 78 luni între 08.09.2015 și data 02.02.2022;
Obiectivul general al proiectului Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă în regiunea Centru, prin
majorarea numărului mediu de salariați în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului din județul Sibiu. Obiectivul
general al proiectului este complementar priorității de investiții în cadrul căreia aplicăm - Sprijinirea unei creșteri
favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru
anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și
dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism). Prin dezvoltarea
potențialului specific zonei (potențial turistic – turism balnear) se creează premisele favorabile unei creșteri
economice a stațiunii Ocna Sibiului.
Obiectivele specifice al proiectului:
Obiectiv specific 1: Crearea premiselor necesare atragerii de investitori în cadrul stațiunii prin modernizarea
infrastructurii rutiere în lungime de 3106 ml și realizarea unei parcări în suprafață de 5560 mp. Prin obiectivul
specific 1 se intenționează crearea unei infrastructuri adecvate în cadrul stațiunii în vederea atragerii a cât mai
mulți investitori și totodată pentru a crea cadrul necesar valorificării potențialului turistic din zonă. Intenționăm
să realizăm investiții în infrastructura de bază, deoarece acest aspect constituie condiția primordială pentru a
crea un mediu propice pentru dezvoltarea de noi afaceri în zona, indiferent de domeniul în care antreprenorii
doresc să investească. Este dovedit faptul că o zonă, cu cât este mai dezvoltată din punct de vedere a
infrastructurii de bază cu atât devine mai atractivă pentru investiții. Astfel, pentru atingerea acestui obiectiv se
vor realiza următoarele investiții:
- Modernizare str. Lacului.
- Modernizare str. Sărăturii.
- Modernizare str. Trecătoarei.
- Modernizare str. Podului.
- Modernizare str. Alămorului.
Reabilitare DJ 106B (Salinelor, M. Eminescu, Mândrii, str. De Jos).
- Extindere parcare la intrarea în stațiune.

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

www.regio-adrcentru.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în 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.

Obiectiv specific 2. Creșterea atractivității turistice a stațiunii balneoclimaterice prin realizarea de amenajări
specifice activităților de agrement pe o suprafață de 38.707 mp. Prin obiectivul specific numărul 2 se urmărește
realizarea de lucrări specifice pentru îmbunătățirea infrastructurii de agrement. Aceste investiții vizează punerea
în valoare a obiectivelor naturale ale stațiunii și creșterea gradului de utilizare a potențialului terapeutic.
Diversitatea, volumul si valoarea resurselor turistice din zonă constituie premise pentru dezvoltarea și
promovarea unor variate forme de turism. Lipsa sau insuficiența unor elemente de infrastructură, dotări și
structuri turistice, în special de agrement, determină o activitate turistică redusă în raport cu posibilitățile, iar
formele de turism practicabile în prezent nu sunt suficient de diversificate.
Astfel, prin prezentul proiect se vor realiza următoarele obiective:
- Amenajare zonă de agrement și sport pentru sănătate.
- Amenajare parc „Statuia Minerului”.
- Amenajare peisagistică “Lacul Pânzelor”.
- Amenajare peisagistică “Lacul fără fund”.
- Amenajare peisagistica “Lacul Verde”.
- Amenajare teren joaca – zona ANL.
Indicatori de realizare:
- Lungimea infrastructurii rutiere: 3.106 ml.
- Suprafață infrastructură rutieră: 56.502 mp.
- Obiective turistice naturale amenajate în scop turistic: 19.294 mp.
- Suprafața infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate: 38.707 mp.
- Vizitatori preconizați după implementarea proiectului: 200.000 persoane.
Beneficiari direcți:
- Turiștii care la nivelul orașului Ocna Sibiului sunt estimați în număr de 6813 (în anul 2015).
- Locuitorii orașului Ocna Sibiului (3.845 locuitori în anul 2015).
- Locuitorii județului Sibiu (464.202 în anul 2016).
- Întreprinzătorii privați din Orașul Ocna Sibiului.
- Primăria Orașului Ocna Sibiului.
- Consiliul Județean Sibiu.
- Structurile de cazare turistică.
Beneficiari indirecți:
- Populația Regiunii Centru.
- Agențiile de turism.
Bugetul proiectului:
Valoare totală a
proiectului (RON)
19.613.388,30

Valoare eligibilă (RON)
Total eligibil
19.613,388,30

FEDR

din care:
Buget național

Contribuție beneficiar

16.671.380,05

2.549.740,48

392.267,77

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 19.221.120,53 lei (98,00% din valoarea eligibilă a
proiectului) aproximativ: 4.259.150,55 euro. 1 euro = 4,5129 RON (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului).
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