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Anunț începere proiect ”Restaurare, consolidare clădire – vila nr. 49, azi vila nr.
51 ”Emil” din stațiunea turistcă orsec,
jud. Harghita”
Proiectul ”Restaurare, consolidare clădire – vila nr. 49, azi vila nr. 51 ”Emil” din stațiunea turistcă orsec,
jud. Harghita” cod MySMIS 121099, fnanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este
implementat de către UAT Orașul Borsec și are o valoare totală de 2.972.342,86 lei, din care 2.675.189,49
lei reprezintă fnanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la
nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de
Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce
monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în
perioada 26.01.2018 – 26.01.2020.
Obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivul general al Axei prioritare 5 - Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valorifcarea durabilă a patrimoniului cultural. În vederea
atingerii obiectivului general este necesară îndeplinirea obiectivelor specifce ale proiectului.
Obiectivul specifc al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și
valorifcarea patrimoniului cultural și a identității culturale. În acest sens proiectul are ca scop restaurarea și
consolidarea unei clădiri de patrimoniu, specifcă pentru arhitectura balneară din localitate. Restaurarea și
consolidarea asigură în principal conservarea și protecția patrimoniului – în cazul de față a unei importante
clădiri istorice, clădire care astel poate f pusă în valoare. Aceasta se realizează prin:
- acordarea posibilității de vizitare de către turiștii care frecventează orașul Borsec;
- includerea obiectivului de patrimoniu în oferta Birourilor de informare/Agențiilor de turism, organizarea
de circuite turistice prin care să se propună vizitarea obiectivului de cei interesați;
Atingerea acestor obiective specifce va contribui fără doar și poate la îmbunătățirea mediului urban și la
conservarea și protecția patrimoniului. Prin aceasta va contribui la creșterea atractivității localității și la
creșterea afuxului de turiști contribuind la generarea unei creșteri economice nete. Astel, indirect
administrația locală va putea benefcia de venituri crescute, care, în timp, vor constitui garanția unei
dezvoltări durabile a Orașului Borsec.
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