ANUNŢ DE PRESĂ
Octombrie 2019
Lansarea implementării proiectului: ,,Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii
Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva – Refuncţionalizarea
Incintei I",
cod SMIS 122812
Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminstraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii
Vest, în calitate de Organism lntermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 și Unitatea
Administrativ-Teritorială Municipiul Deva, în calitate de beneficiar, au semnat, în data de 16.07.2019,
contractul de finanţare nr. 4425 pentru proiectul ,,Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii Deva,
monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva – Refuncţionalizarea
Incintei I", cod SMIS 122812.
Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio - Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 - îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecţia
și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural, Prioritatea de investiţii 5. 1 - Conservarea,
protejarea promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Valoarea totală a proiectului este de 23.154.195,52 lei, din care valoarea nerambursabilă este
21.556.556,03 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului turistic și cultural al
zonei urbane “Dealul Cetăţii Deva” infrastructura de turism cultural-istoric, în vederea sprijinirii
dezvoltării economice integrate durabile a turismului și a activităţilor conexe în Municipiul Deva,
Regiunea de Dezvoltare Vest. Obiectivul general al proiectului vine în sprijinul îndeplinirii obiectivului
specific al priorităţii de investiţii prin creșterea numărului de turiști/vizitatori ai obiectivului de
patrimoniu, creștere ce va impulsiona creșterea veniturilor din turism și sectoarele conexe, contribuind
astfel la impulsionarea dezvoltării locale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Refuncţionalizarea incintei Ia Ansamblului monument istoric Cetatea Devei în perioada de
implementare a proiectului. Refuncţionalizarea incintei și reintroducerea ei într-un circuit turistic
coerent, alături de incintele II și III reabilitate în perioada martie 20 13 - martie 2016, va determina
funcţionalitatea întregului monument, creând premisele dezvoltării turismului cultural istoric, punerea în
valoare a istoriei și tradiţiilor zonei, organizarea de evenimente și manifestări cultural artistice într-un
cadru mult mai atractiv decât în prezent, impulsionând dezvoltarea economică locală.
2. Creșterea vizibilităţii obiectivului de patrimoniu prin realizarea materialelor de promovare a
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incintei I și digitizare. Digitizarea patrimoniului are beneficii sociale, culturale și economice și poate fi o
soluţie pentru prezervarea patrimoniului cultural pentru arhive, biblioteci, muzee. Prin metodele clasice
de promovare, alături de digitizare, crește vizibilitatea obiectivului de patrimoniu și numărul de
turiști/vizitatori, determinând o dezvoltare economică sustenabilă, bazată pe exploatarea resurselor
culturale.
Prin proiect se propun următoarele intevenţii asupra monumentului istoric: lucrări cu caracter
general: plombări și injectări la zidăria de piatră; curăţarea zidăriei de piatră și rostuirea acesteia cu
mortar cu var hidraulic; curăţarea, completarea și rostuirea bolţilor și arcelor de cărămidă;
restaurarea/refacerea elementelor de piatră fasonată; lucrări la coronamentul zidului: desfacerea
zidăriei la partea superioară până la zidăria stabilă și refacerea acesteia până la cota indicată în proiect
iar pentru protecţia acestuia la intemperii, ultimul rând de zidărie se va realiza cu mortar de ciment;
lucrări cu caracter particular, în funcţie de fiecare sector de intervenţie: refacerea pereţilor din zidărie
de piatră până la cota iniţială; refacerea planșeelor intermediare și a șarpantei din lemn de stejar;
golurile exterioare (uși și ferestre) se vor închide cu tâmplărie din lemn. Aceste lucrări se vor executa în
următoarele sectoare: SECTOR "A": Turn poarta - reabilitare volumetrică; SECTOR "B": Latura de vest ce
cuprinde turnul de vest, cisterna, zidurile de fortificaţie cu drum de straja din piatră; SECTOR "01 ": Zona
palat princiar și cele două pivniţe de la nivelul inferior; SECTOR "02": Latura de sud (parţial) și est
(parţial) a palatului ce cuprinde pivniţele nr. 3 și 4 și camera de legătură dintre curtea mică și curtea
mare, sector ce cuprinde Sala Multimedia și Platforma Belvedere Sud; SECTOR "C": Latura de est ce
cuprinde decantorul, fosta magazie de arme, zidurile de delimitare a incintei 1, sector ce cuprinde
Magazia de arme și Platforma Belvedere Est; SECTOR "E": Zona de nord a incintei 1; SECTOR "F": Zona de
stânci de pe latura de nord a incintei (zona complet distrusă în urma exploziei) încăperile reabilitate vor
primi funcţiuni de expunere muzeistică, dar și de organizare evenimente cultural-istorice. Vor fi
amenajate platforme belvedere. Lucrările exterioare se împart în trei zone: curtea mare, curtea mică și
zona de legătură dintre cele două curţi (ruina fostului corp de est al garnizoanei); în Curtea Mare terenul
va fi sistematizat având în vedere funcţiunea de eveniment cultural pe care aceasta zona trebuie să o
îndeplinească; în Curtea Mică se va executa un pavaj din piatră similar celui din Curtea Mare; în subsolul
Curţii Mici se va realiza un grup sanitar pe sexe, cu facilităţi pentru persoanele cu handicap. Va fi
asigurat iluminat general, de Securitate și architectural și se va realiza digitizarea monumentului.
Data de începere a proiectului este 16.07.2019. Data de finalizare a proiectului este 31.08.2023.
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva.
Reprezentant legal Oancea Nicolae-Florin
Adresa: Piaţa Unirii, nr. 4, Deva, jud. Hunedoara, tel./fax. 0254 218579 / 0254 226176, tel./fax 0254
233800
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