
- Autoritatea de Management POR (AM POR):
   Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
   (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice)
-  Organismul Intermediar POR (AM POR):
   Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest
- Beneficiarul finanțării: 
  Unitatea Administra�v-Teritorială Municipiul Petroșani 

-  protejarea și promovarea patrimoniului cultural al zonei crescând as�el 
    atrac�vitatea    acestuia,calitatea serviciilor și informațiilor oferite și contribuind la 
    dezvoltarea zonei

- conservarea patrimoniului cultural și dezvoltarea economică, socială, educațională 
și culturală a Municipiului Petroșani prin promovarea obiec�vului de patrimoniu 
Muzeul Mineritului, care se adresează atât locuitorilor zonei cât și turiș�lor de toate 
vârstele 

- reabilitarea clădirii muzeului compusă din demisol, parter și pod prin executarea 
unor lucrări de reparații, intervenții de consolidare și intervenții structurale, într-o 
perioadă de 12 luni

- accesibilizarea clădirii pentru persoanele cu dizabilități locomotorii prin realizarea 
unei pla�orme-ascensor automate în zona accesului principal și construirea unui li� 
în interiorul clădirii care să asigure accesul de la demisol până în pod

- dotarea muzeului cu instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea u�lităților și 
a condițiilor de clima�zare, siguranță la foc, an�efracție

- dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea și protejarea patrimoniului cultural
- amenajarea suprafeței exterioare de teren cu alei, trotuare, spații verzi, realizarea 

unei pla�orme betonate pentru prezentarea exponatelor exterioare și a unui spațiu 
�p piațetă în fața clădirii

- valorificarea superioară a patrimoniului cultural local și o mai bună diseminare a 
informației prin digi�zarea obiec�vului de patrimoniu și promovarea turis�că a 
acestuia

05.05.2014 - 05.08.2020



- clădirea muzeului reabilitată prin executarea lucrărilor de reparații și intervenții la 
demisol, parter și pod

- clădirea muzeului accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități locomotorii prin 
intermediul unei pla�orme-ascensor automate realizată în zona accesului principal 
și a unui li� construit în interiorul clădirii, care asigură accesul la toate cele 3 nivele 
ale clădirii

- clădirea muzeului dotată cu instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea 
u�lităților și a condițiilor de clima�zare, siguranță la foc, an�efracție

- muzeu dotat cu mobilier pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural
- pla�ormă betonată realizată pentru prezentarea exponatelor exterioare
- suprafață exterioară de teren amenajată cu alei, trotuare, spații verzi
- spațiu �p piațetă realizat în fața clădirii
- obiec�v de patrimoniu digi�zat și promovat turis�c pentru o valorificare superioară 

a patrimoniului cultural local 

Valoarea totală a proiectului: 4.762.490,32 lei (TVA inclus), din care: 
     - 4.666.288,01 lei - valoarea asistenței financiare nerambursabile, formată din:
                                      4.048.116,77 lei - contribuția Uniunii Europene din FEDR 
                                          618.171,24 lei - contribuția Guvernului României
     -      96.202,31 lei – valoarea cofinanțării Beneficiarului (UAT Municipiul Petroșani)  

Finanțarea proiectului a fost asigurată prin Regio - Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de inves�ții 5.1–Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, din următoarele surse:
     - Fondul European de Dezvoltare Regională - Uniunea Europeană
     - Bugetul național – Guvernul României
     - Bugetul local – Unitatea Administra�v-Teritorială Municipiul Petroșani

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 
www.fonduri-ue.ro (h�p://www.fonduri-ue.ro/), www.inforegio.ro (h�p://www.inforegio.ro/ro/)   și pagina de 
Facebook a programului   facebook.com/inforegio.ro (h�ps://www.facebook.com/inforegio.ro) 
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