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Comunicat de  presă 

Zona Dealul CetăŃii Deva primeşte finanŃare nerambursabilă prin  

Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 
 

 

A fost semnat contractul de finanŃare pentru proiectul „Reabilitarea zonei urbane 

«Dealul CetăŃii Deva» monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată 

din Municipiul Deva”. Proiectul realizat de Consiliul Local Deva, în parteneriat cu 

Consiliul JudeŃean Hunedoara, are o valoare totală de 38.428.182,03 lei 

(8.981.065,25 euro) dintre care,  25.325.368,34 lei (5.918.801,61 euro) reprezintă 

valoarea finanŃării nerambursabile. 

 

Proiectul „Reabilitarea zonei urbane «Dealul CetăŃii Deva» monument al naturii şi 

istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva” a primit finanŃare prin 

Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 5 „Dezvoltarea şi 

promovarea turismului”, domeniul de intervenŃie 5.1 „Restaurarea si valorificarea 

durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor 

conexe”.  

 

Prin acest proiect, se doreşte restaurarea şi punerea în valoare a Dealului CetăŃii 

Devei, conservarea zidurilor, amenajarea de alei de acces, iluminarea obiectivului şi a 

căilor de acces. Dealul CetăŃii Deva este considerat un monument al naturii şi 

monument istoric cu valoare turistică ridicată. Proiectul se va implementa pe  

parcursul a 30 de luni, conform cererii de finanŃare depuse la sediul AgenŃiei pentru 

Dezvoltare Regională Vest.  

 

Acest contract de finanŃare este cel de-al 2-lea contract de finanŃare semnat în 

cadrul domeniului major de intervenŃie 5.1 „Restaurarea si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”. 
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Până în acest moment, în Regiunea Vest, au fost contractate proiecte cu o valoarea 

totală a acestora fiind de aproximativ 171 milioane euro, dintre care aproximativ 131 

milioane de euro reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile, iar proiectele aflate 

în diferite faze de evaluare şi selecŃie sau precontractare au o valoare totală a 

finanŃării de aproximativ 775 milioane euro, dintre care aproximativ 610 milioane 

euro reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile. Alocarea financiară pentru 

Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 416,52 milioane euro. 

 

 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi – persoană de 

contact: doamna Miruna VITCU, Director al DirecŃiei Resurse Umane şi Comunicare, e-

mail miruna.vitcu@adrvest.ro sau la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.  

 

Pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 - 2013 accesaŃi: www.adrvest.ro, 

www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 


