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COMUNICAT DE PRESĂ 
Data publicării: IULIE 2020 

 

COMUNICAT DEMARARE PROIECT „Sprijinirea regenerării municipiului Hunedoara - prin revitalizarea 
comunității”  

 
 Proiectul  „Sprijinirea regenerării municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunității”, cod SMIS 
123339, finanțat prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara și are o valoare totală de 11,725,679.27 lei, din 
care 11,491,165.68 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 populatiei Municipiului Hunedoara prin investiții în obiective culturale și spații 
publice prin reabilitarea Străzii Castelului, reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de tineret, dar 
și reabilitarea și modernizarea Albiei Râului Cerna, asigurând creșterea nivelului cultural și social al 
populaţiei și a gradului de dezvoltare al acestuia. Îmbunătățirea calității vieții va fi realizată prin 
asigurarea accesului la serviciile de bază, protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul urban în 
vederea realizării unei dezvoltări durabile.  
Obiective specifice:  
1. Dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică, prin amenajarea Albiei Râului Cerna, a reabilitării Străzii 
Castelului și reabilitarea și dotarea Centrului de tineret, care va avea ca beneficiari atât populația 
Municipiului Hunedoara, cât și pentru turiști, cu rolul de creștere a calității vieții populaţiei de pe raza 
municipiului; 
2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de Tineret, pentru a crea un centru de tineret ce 
permite realizarea unor activități specifice se va amenaja curtea exterioară prin amplasarea unui 
amfiteatru exterior cu scenă și panou de proiecţie de tip cinema, realizarea unui sistem de gradene și a 
unei rețele de alei pietonale și rutiere. 
3. Promovarea egalității de șanse și gen prin aplicarea unor sisteme audio ajutătoare la percepția Centrului 
de tineret, precum și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, atât în cadrul Centrului de tineret, în 
zona de promenadă amenajată "Albia Râului Cerna", cât și pe strada Castelului. 
4. Reabilitarea și modernizarea Albiei Râului Cerna, transformând-o într-un pol generator de evenimente 
cu important rol social și turistic. 
5. Sporirea și asigurarea siguranței circulației rutiere și a condițiilor de confort, concomitent cu creșterea 
vitezelor de circulație și implicit reducerea duratelor de transport prin reabilitarea Străzii Castelului, ce va 
asigura legătura între principalele obiective turistice și culturale ale Municipiului Hunedoara. 
      Data semnării contractului de finanțare este 15.05.2020. 

Data finalizării proiectului este 28.02.2023. 

 

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 
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