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COMUNICAT DE PRESĂ 
Data publicării: IULIE 2020 

 
 

COMUNICAT DEMARARE PROIECT „REVITALIZAREA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA”  
 

Proiectul „REVITALIZAREA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA”, cod SMIS 123338, 
finanțat prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către Unitatea 
Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara și are o valoare totală de 9.379.126,37 lei, din care 
9.191.543,84 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  

REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la 
nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, Organism Intermediar al programului ce 
monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Vest.  

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului  
Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Hunedoara prin investiții în obiective culturale și spaţii 
publice prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului Fierului, dar și reabilitarea şi modernizarea 
Parcului Libertății. 
Principalele obiective specifice sunt:  

1. Reabilitarea şi modernizarea Parcului Libertății. transformându-l într-un pol generator de evenimente cu 

important rol social și turistic; 

2. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Muzeului Fierului; 

3. Dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică, prin amenajarea unui spațiu verde și a unui centru cultural 

pentru populație, dar și pentru turiști, cu rolul de creștere a calității vieții populației de pe raza municipiului; 

4. Amenajarea spaţiilor necesare funcţionării muzeului prin recompartimentări interioare care să asigure 

fluxurile necesare de circulaţie specifice funcţiunii, precum şi consolidări şi reparaţii structurale; 

5. Promovarea egalităţii de şanse şi gen prin aplicarea unor sisteme audio-vizuale ajutătoare la percepţia 

muzeului şi a obiectelor expuse în acesta, precum şi asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități atât în 

cadrul muzeului, cât și în cadrul parcului. 

Data semnării contractului de finanțare este 31.03.2020. 
Data finalizării proiectului este 31.12.2022. 
 

 

Date de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, cod.331128, 
Judeţul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087; E-mail: proiecte@primariahunedoara.ro;  

Reprezentant legal – Primar – DAN BOBOUȚANU 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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