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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii  
Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 123147 
 
Titlul: Dezvoltarea integrata a Cetății Székely Támadt din Municipiul Odorheiu Secuiesc prin: Ob.1 
Realizarea centrului cultural recreativ; Ob. 2 Reabilitarea infrastructurii stradale aferente 
Localizare proiect: Regiunea 7 Centru, județul Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc,  
Solicitant – UAT MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 

 

Durata de implementare: 59 luni, respectiv între data 01/02/2018 și data 31/12/2022, aceasta cuprinzând şi 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general  
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Odorheiu Secuiesc, 
prin îmbunătățirea serviciilor culturale si de recreere, prin Dezvoltarea integrata a Cetății Székely Támadt din 
Municipiul Odorheiu Secuiesc prin Ob. 1 realizarea centrului cultural recreativ si Ob.2 reabilitarea 
infrastructurii stradale aferente. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  

1. Realizarea unui centru cultural recreativ în interiorul bastionului estic și în incinta cetății. Pentru 
atingerea acestui obiectiv sunt necesare lucrări de consolidare, conservare, restaurare, sistematizări 
verticale, dotare și valorificare durabilă a ansamblului cetății - zona extramuros, intramuros și turnul 
estic. 

2. Prezentarea valorilor materiale și imateriale patrimoniale, prin funcționarea centrului cultural 
recreativ în incinta cetății vechi; 

3. Amenajarea spațiilor interioare din clădirea centrului cultural (bastionul estic restaurat și valorificat), 
ca spații expoziționale, birou pentru organizații culturale, sala de proiecții filme, spațiu de prezentare 
și organizare evenimente culturale; 

4. Sistematizarea verticală și amenajarea spațiilor exterioare - zona extramuros si intramuros - prin 
realizare de drumuri si alei, gradene în spațiul verde, zone pentru evenimente culturale în aer liber și 
punerea în valoare a vestigiilor arheologice; 

5. Modernizarea străzii Lacului din Municipiul Odorheiu Secuiesc cu lungime totala de 101,51 ml. 
Transformarea străzii lacului într-o stradă pietonală, realizarea iluminatului public stradal și 
arhitectural. 

 
 
 
Indicatori:  

http://www.adrcentru.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Călătoria continuă!  

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. 
 

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 

 

- Creșterea numărului de beneficiari ai infrastructurii culturale sau recreative  construite/ extinse/ 
finalizate/ modernizare/ reabilitate/ dotate obiect al proiectului – de la 13987 beneficiari/ an la 
începutul implementării proiectului, la 16000 beneficiari/ an, valoare estimată la finalul 
implementării proiectului 

- Creșterea numărului de beneficiari direcți ai spațiilor publice urbane 
construite/extinse/modernizate/reabilitate - de la 60 persoane la începutul implementării 
proiectului, la 100 persoane, valoare estimată la finalul implementării proiectului 

- Lungimea /suprafața traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate - 4062 
mp, valoare estimată la finalul implementării proiectului 

- Suprafața spații verzi modernizate/ reabilitate – 2262 mp, valoare estimată la finalul implementării 
proiectului 

 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Referitor la obiectivul 1: Centru cultural recreativ, beneficiarii direcți ai proiectului sunt instituțiile culturale 
din Odorheiu Secuiesc: 5 instituții culturale locale, cu 99 de angajați 
Referitor la obiectivul 2: infrastructura stradală aferentă: beneficiarii direcți sunt locuitorii din str. Lacului, 
cca. 50 persoane; 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
Beneficiarii infrastructurii culturale: cca. 8000 elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal; cca.16.000 
vizitatori/an din care 7500 turiști; cca. 40.000 beneficiari ai evenimentelor culturale din zona Odorhei. 
Beneficiarii indirecți sunt societățile comerciale care lucrează în domeniul serviciilor conexe pentru 
organizare de evenimente și spectacole, respectiv în domeniul turismului și al industriilor creative. 
Amplasamentul va fi accesibil și pentru persoane aparținătoare categoriilor vulnerabile/defavorizate, 
persoane cu dizabilități. 
 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 

totală 

Valoarea totală 

eligibilă  

 

Valoare totala 

contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibil

ă inclusiv 

TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

21.460.194,57 21.423.693,47 21.423.693,47 18.210.139,45 85,00 2.785.080,14 13,00 428.473,88 2,00 36.501,10 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 20.995.219,59 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 4.507.830 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului, respectiv cursul Info euro din luna martie 2018: 1 euro= 4.6575 lei). 
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