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Anunț de finalizare a implementării proiectului 

Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic 

Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional European - Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor 

Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice 
 

 

Primăria Municipiului Oradea anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul Reabilitarea, restaurarea si 

refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si 

multiconfesional European - Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei 

nordice si vestice în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 5.1 – Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 123475. 

 

Obiectivul general al proiectului: Transformarea zonei Cetatii Oradea, reprezentata de curtina nordica, bastionul Ciunt, 

Curtina vestica si bastionul Bethlen, într-o zona de interes turistic si cultural major, pilon de dezvoltare durabila urbana. 

 

Rezultatele proiectului au fost: 

1. Un obiectiv de patrimoniu reabilitat. 

2. Crestrea numarului de vizitatori cu 500 dupa implementarea proiectului.  

3. Obiectiv de patrimoniu Cetatea Oradea (tronsoanele aferente cererii de finantare, curtina nordica, bastionul Ciunt, 

Curtina vestica si bastionul Bethlen) digitizat.  

 

Impactul proiectului consta intr-o crestere semnificativa a numarului si calitatii serviciilor turistice-culturale. 

Valoarea totală a proiectului este de 13.694.484,85 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este 10.332.860,93 

lei, iar contribuția din FEDR este de 8.962.175,29. 

Data de început a proiectului: 15.08.2015 

Data finalizării proiectului: 31.03.2022 

 

 

 

  

 

 

Persoană de contact: Neag Mihaela 

Telefon: 0259 / 437 000, int. 207 

Email: primarie@oradea.ro 
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