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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘ ABRUD 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii  
Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale; Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele 
mici şi mijlocii din România 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 125919 

Titlul: DEZVOLTAREA INTEGRATA A ORASULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU 
RECREATIV IN CLADIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII 
URBANE AFERENTE DIN PIATA EROILOR, PIATA CUZA VODA SI STR. ION BUTEANU 

Solicitant – UAT ORAȘ ABRUD 
Localizare proiect – Orașul Abrud, județul Alba: componenta A - fosta biserică Unitariană din Piața Cuza Vodă, nr. 
14; Componenta B - Piața Eroilor, Piața Cuza Vodă, strada Ion Buteanu. 
 
Durata de implementare:  71 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 31.12.2023 aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor 
de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea serviciilor culturale și recreative, precum și 
îmbunătățirea spațiilor publice urbane cu implicații asupra îmbunătățirii calității vieții populației din Abrud și asupra 
creșterii atractivității turistice a Orașului Abrud. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere si creșterea accesibilității. 
2. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare. 
3. Dezvoltarea infrastructurii turistice. 
4. Valorificarea potențialului natural și cultural local. 
5. Promovarea zonei Abrud în scop turistic. 
6. Sprijinirea și diversificarea activităților culturale locale. 
7. Conservarea, protejarea și restaurarea patrimoniului cultural local. 
8. Înfrumusețarea aspectului urban. 
9. Îmbunătățirea condițiilor de mediu. 
10. Creșterea eficienței serviciilor publice. 
11. Modernizarea infrastructurii. 
 
Rezultate așteptate:  
1. Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ 
reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane ) ; 
Valoare la începutul implementării proiectului : 0 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului : 5213 
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2. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane ); 
Valoare la începutul implementării proiectului : 0 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului : 5213 
din care persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate 2.746, persoane cu dizabilități 80 
3. Clădiri cu funcții culturale/recreative (centru recreativ) construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/ 
dotate (număr) : 
Valoare la începutul implementării proiectului: 0. 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 1 
4. Lungimea drumurilor publice modernizate (km): 
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 0,341 km 
5. Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/ mp): 
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 0,892 km 
6. Suprafața spații verzi reabilitate (mp): 
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 646.24 mp 
7. Covor tactil de avertizare pentru persoane cu deficiente de vedere (buc.) 
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 180 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Populația totală a loc. Abrud, inclusiv satele și comunele învecinate, turiștii aflați in tranziție, persoanele care 
participă la târgurile tradiționale in localitate si alții. 
Populația înregistrată este de 5213 locuitori iar populația stabilă a orașului Abrud este de 5.072 locuitori. Turiștii 
care vin sa viziteze localitatea si împrejurimile sunt cca 11.000 /an. 
Persoanele care participa la târgurile tradiționale in localitate - cca 600/an . 
Persoanele care participa la evenimentele culturale din localitate - cca 2.500/ an 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: entități publice si private, persoane aflate in tranziție sau in interes de afaceri: 
- zonele rurale din apropiere deservite prin proiect , respectiv SOHODOL-2.085 loc., CIURULEASA - 1.368 loc., 
BUCIUM-1.792 loc., ROSIA MONTANA- 3.872 loc. 
- entității publice si private (din localitate), asociații si fundații cu preocupări în domeniul proiectului, în număr de 
peste 25 entități anual. 
 
Descrierea investiției:  
Proiectul este structurat pe doua componente-Componenta A care se refera la îmbunătățirea serviciilor sociale, 
educaționale, culturale si recreative destinate locuitorilor orașului Abrud și Componenta B care se refera la 
îmbunătățirea spațiilor publice urbane, conform ghidului specific POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 13, 9B,Obiectivul 
specific 13.1. 
Componenta A ”REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV IN CLADIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE” cuprinde lucrări 
la clădirea fostei biserici unitariene și punere în funcțiune a clădirii în scop de centru recreativ. Pentru aceasta sunt 
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necesare lucrări de consolidare, conservare, restaurare, sistematizări verticale, dotare și valorificare a ansamblului 
fostei biserici– zona navei și turnul estic. 
Din punctul de vedere al categoriei și clasei de importanță (conform Codul de proiectare P100-1/2006 si HG 766-97),  
clădirea fostei biserici unitariene (cu suprafața construită de  582,85 mp) este o clădire încadrată la clasa de 
importanță și de expunere la cutremur: III- construcții de tip curent, categoria de importanță: C-construcții de 
importanță normală. 
Lucrările propuse sunt următoarele: 
- consolidarea, restaurarea si reîntregirea volumului ruinelor bisericii prin aducerea la nivel la partea superioara a 
zidurilor navei 
-realizarea unui planșeu mixt pe structura metalică si suprabetonare deasupra spațiului central 
- realizarea unui nivel parțial îngropat retras cu cca 2.25m în zona centrala a navei; cota de calcare peste noul nivel 
va fi la cca 45 cm mai sus fata de cota de calcare existenta la ora actuala în clădire. Structura noului nivel va fi 
integral din beton armat. 
- lucrări de consolidare si reabilitare în zonele afectate, precum si lucrări de restaurare a elementelor de piatra 
- poziționarea unei structuri metalice în interiorul turnului estic- planșee din metal care sa delimiteze turnul pe 3 nivele 
-refacerea scării din turnul estic pe structura metalica tratata cu vopsea termospumantă 
- instalații electrice interioare, instalații de încălzire, de ventilare si instalații sanitare si de canalizare, branșamente la utilități 
- se propune realizarea următoarelor compartimentării: Sala multifuncțională; Spațiu expozițional; Sala consiliere; 
Sala socializare si belvedere. 
Propunerile privind lucrările specifice de conservare si restaurare se vor realiza ținând cont de legislația si convențiile 
naționale si internaționale, în limita bunelor practici din domeniul restaurării si conservării, în vederea păstrării 
concepției, substanței originale si a esteticii inițiale, prin intervenții reversibile, pentru a nu afecta caracterul si 
valoare clădirilor si spatiilor valoroase existente. 
 
În completarea acestui obiectiv, proiectul propune componenta B  ”REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE 
AFERENTE DIN PIATA EROILOR, PIATA CUZA VODA SI STR. ION BUTEANU“, cu următoarele obiecte: 
B1. PIATA EROILOR, 
B2. PIATA CUZA VODA 
B3.STR. ION BUTEANU   
prin amenajări specificare care să reîntregească imaginea centrului istoric și să ofere locuitorilor orașului Abrud 
spații publice de calitate care să pună în valoare totodată valorile materiale și imateriale patrimoniale. 
În conformitate cu prevederile STAS 10144/1(2,3,5,6) străzile sunt străzi de categoria III. 
Lucrările propuse pe cei 8.415 mp  (Piața Eroilor -5236 mp, Piața Cuza Voda -2126 mp, Strada Ion Buteanu -1053 mp) 
sunt următoarele: 
-Se propune reabilitarea integrala a infrastructurii urbane aferente din Piața Eroilor, Piața Cuza Voda si str. Ion 
Buteanu cu îmbrăcăminte din piatra naturala. 
-Se propune reorganizarea spațiului verde existent în Piața Eroilor prin regândirea într-o maniera mai puțin rigida a 
relației dintre circulațiile pietonale, spațiile verzi si obiectele cu valoare deosebita amplasate în interiorul acestora; se 
propune eliminarea vegetației existente tinere si fără valoare dendrologica care obturează vizual obiectivele 
arhitecturale valoroase din zona, cât si a vegetației de tip gard viu care împiedica circulația libera a pietonilor în piață. 
-Se propune restructurarea vegetației prin plantarea în locul arborilor existenți a 20 de arbori maturi, în grupuri si 
aliniamente vegetale.  
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-In Piața Cuza Voda si str. Ion Buteanu - lucrările propuse vizează restructurarea integrala a amplasamentului 
- se propune reabilitarea sistemului de iluminat public si arhitectural, 
- se propune reabilitarea infrastructuri pentru cabluri 
- se propune canalizare pluviala noua 
- se propune mobilier urban cu design contemporan si caracteristici antivandalism 
- se propune accesibilizarea spațiului pentru persoanele cu deficiențe. 
 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

22.892.522,17 22.501.023,83 19.125.870,27 2.925.133,08 450.020,48 391.498,34 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 22.051.003,35 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 4.734.515 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, respectiv 
cursul inforeuro din luna martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei). 
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