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COMUNICAT DE PRESĂ 

16.04.2021 

 

Au fost finalizate lucrările de reabilitare ale clădirii   

Muzeului de Științele Naturii Târgu Mureș 
 

Județul Mureș este Beneficiar al proiectului „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș”, 

proiectul fiind finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea 

mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 

Investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, 

Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), iar 

Organismul Intermediar fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. 

În data de 25 martie 2021 a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare ale 

clădirii Muzeului de Științele Naturii, principalele categorii de lucrări executate fiind: 

• Reabilitarea clădirii propriu-zise, restaurarea statuilor şi a elementelor decorative, 

reabilitarea/înlocuirea rețelelor de utilități; 

• Reamenajarea încăperilor pentru expunere;  

• Amenajarea unei săli didactice pentru copii; 

• Dezafectarea adăugirilor ulterioare care nu fac parte din monumentul istoric (grupuri sanitare 

insalubre);  

• Creare de grupuri sanitare adecvate, inclusiv pentru persoane cu dizabilități; 

• Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în clădire și în interiorul acesteia prin montarea 

unui lift interior înclinat;  

• Amenajarea unui spațiu tip seră pentru expunere în cadru natural a unor plante exotice care nu 

se regăsesc în flora caracteristică județului Mureș; 

• Realizarea unei alei senzoriale şi a unei grădini terapeutice cu plante aromatice;  

• Realizarea iluminatului arhitectural al clădirii;  

• Restaurarea împrejmuirii originale şi realizarea unui gard viu.  

 

Valoarea totală a proiectului este de 11.273.740,86 lei, din care 9.201.073,17 lei reprezintă finanțare 

nerambursabilă. 

Proiectul a început în data de 29.05.2017, data finalizării acestuia fiind 27.03.2022, cod SMIS 116375. 
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Obiectivul general al proiectului constă în creșterea importanței turismului, reabilitarea monumentelor 

istorice fiind elemente care potențează acest factor și sprijină dezvoltarea infrastructurii și serviciilor 

pentru dezvoltarea durabilă a județului. 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea monumentului istoric în care își desfășoară 

activitatea Muzeul de Științele Naturii, valorificarea durabilă a acestuia prin promovarea potențialului 

turistic și educativ și implicit creșterea numărului de vizitatori cu 6%.   

Date de contact beneficiar:  Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr.1, Tel.: 0265-263211, fax: 0265-268718, email: 

cjmures@cjmures.ro 
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