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Data:  

COMUNICAT DE PRESĂ 

Finalizarea proiectului  „CONSERVAREA ŞI REVITALIZAREA  

MUZEULUI TARISZNYÁS MÁRTON DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI” 

 

UAT Municipiul Gheorgheni, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea activităţilor 

proiectului „Conservarea şi revitalizarea Muzeului Tarisznyás Márton din municipiul Gheorgheni”, 

cod SMIS proiect 116239.  

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 5 

– Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului 

cultural. Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural 

Proiectul s-a derulat în perioada 13.07.2017 – 31.03.2022 în regiunea Centru. Valoare 

totală a proiectului este de 3.347.748,92 Lei din care 3.015.401,85 Lei suma nerambursabilă 

solicitată, valoarea nerambursabilă din FEDR fiind de 2.615.399,56 lei. 

În urma implementării proiectului, care a avut ca obiectiv general, impulsionarea dezvoltarii 

locale a municipiului Gheorgheni prin restaurarea, conservarea, protejarea si valorificarea 

patrimoniului cultural reprezentat de Muzeul Tarisznyas Marton,  au fost obţinute sau se vor 

obtine in viitor următoarele rezultate: 

 Obiective de patrimoniu cultural restaurate – 1 buc. 

 Creşterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu care beneficiază de 

sprijin – 6%; 

 Numarul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate – 1 buc. 

 Numarul de vizitatori inainte, respectiv dupa interventia asupra obiectivului de patrimoniu 

care beneficiaza de sprijin – inainte 5200 vizitatori/an si dupa 5512 vizitatori/an 

http://www.inforegio.ro/
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Finalizarea acestui proiect va conduce la dezvoltarea turismului in Mun. Gheorgheni si deci 

la impulsionarea dezvoltarii locale, va avea un impact direct in economia locala, va conduce la 

cresterea economica din zona de implementare si la cresterea competitivitatii zonei Mun. 

Gheorgheni pe harta atractiilor turistice, deci beneficiarii directi sunt personalul muzeului, 

locuitorii municipiului si vizitatorii muzeului Tarisznyas Marton. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de 

Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce 

monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. 

 

Date de contact:  

Municipiul Gheorgheni 

Str. Piaţa Libertăţii, nr. 27, județul Harghita  

Tel: 0266-364494 

Fax: 0266-364753 

E-mail: primaria@gheorgheni.ro, kelemen.emma@gheorgheni.ro,  

Persoană de contact: Kelemen Emma 
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