FIȘĂ DE PROIECT

Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea
obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea
Cod SMIS 118887
FAZA: IMPLEMENTARE
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5,
Prioritatea de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte dedicat
zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD)
UAT - Județul Tulcea
Beneficiar:
Valoare totală:
10.158.180,89 lei cu TVA, din care:
- contribuție U.A.T. Județul Tulcea: 203.163,62 lei;
- asistența financiară nerambursabilă solicitată: 9.955.017,27 lei;
perioada 18.06.2018- 31.01.2022
Durata proiectului:
- conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
Obiectiv general:
cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătățirii mediului urban
- valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin
Obiective specifice:
restaurarea punctului muzeal „Farul vechi din Sulina” sub aspect
structural, funcţional şi arhitectural și includerea acestuia în circuitele
turistice regionale;
- creșterea numărului de vizitatori ai Farului Vechi din Sulina,
respectiv creșterea numărului de turiști ai orașului Sulina și județului
Tulcea;
- conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a Farului Vechi din
Rezultate:
Sulina, monument înscris în Lista Monumentelor Istorice (2010) a
județului Tulcea (TL-II-m-A-06023);
- creșterea numărului de vizitatori de la 10.700 de persoane
înregistrate în anul 2016 la 15.000 de persoane după finalizarea
implementării proiectului, respectiv: 4.300 de vizitatori;
Descrierea investiției: Prin proiect sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări:
1. Hidroizolații:
2. Termoizolații
3. Lucrări conexe
4. Lucrări aferente organizării de șantier
5. Repararea/înlocuirea
instalațiilor/echipamentelor
aferente
construcției
6. Finisaje interioare/exterioare
7. Lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității
construcției reabilitate
Stadiul implementării: S-a semnat contractul de finanțare nr. 2448/2018.
Procedura simplificată pentru proiectare, asistență tehnică și execuție
lucrări pentru obiectivul de investiție “Punerea în valoare a
potențialului istoric prin restaurarea și conservarea obiectivului Farul
Vechi Sulina, județul Tulcea” s-a finalizat. Lucrările de execuție la
obiectivul de investiții sunt în derulare.
Stadiul lucrărilor –
Program:

