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“Restaurarea Urbarialhaus (Casa urbariala) si adaptarea ei la nevoile 

culturale ale comunitatii” 
 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SÂNTANA, în calitate de Beneficiar, implementează 
proiectul  “Restaurarea Urbarialhaus (Casa urbariala) si adaptarea ei la nevoile culturale ale 
comunitatii”, cod MySMIS 124690, finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-
2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este transformarea orașului Sântana într-o zonă de interes turistic 
cultural contribuind astfel la diversificarea sectoarelor economice. În acest sens implementarea 
acestui proiect va contribui atât la atingerea obiectivului general al Programului Operațional 
Regional de impulsionare a dezvoltării locale prin conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și a identității culturale. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a clădirii Urbarialhaus; 
2. Conservarea patrimoniului cultural mobil, prin obiectele muzeului care fac parte din patrimoniul 
cultural al localității; 
3. Crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale - prin realizarea unui muzeu care va expune 
elemente specifice și tradiționale zonei; 
4. Digitizarea obiectivului de patrimoniu; 
5. Creșterea numărului mediu de vizitatori pe an cu cel puțin 5% după primul an de exploatare. 

Rezultate așteptate 
1. Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 1 
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2. a.  Numărul de vizitatori înainte de intervenția asupra obiectivul de patrimoniu care beneficiază 
de sprijin: 0 vizitatori/an 
     b. Numărul de vizitatori după intervenția asupra obiectivul de patrimoniu care beneficiază de 
sprijin: 120 vizitatori/ primul an de exploatare. 
Indicatorul se va monitoriza prin numărul de bilete non-valorice emise lunar, respectiv anual. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în 
calitate de Organism Intermediar la data de 02.07.2019. 

Proiectul se derulează în Orașul Sântana, Județul Arad, în perioada de implementare 01.03.2014-
31.05.2022, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 8.709.932,98 lei, din care: 

- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 6.771.330,43 lei; 
- finanțarea nerambursabilă  din bugetul național este de 1.035.615,25 lei; 
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 159.325,42 lei. 

 
Date de contact: 
Bogoșel Aurica Adriana, Manager de proiect, Tel: 0357 100 074, E-mail: contact@primariasantana.ro 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro. 
 
 
 
                                                                 

http://www.inforegio.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/

