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Finalizarea proiectului  
“Reabilitare clădire Teatru Clasic Ioan Slavici Arad – Etapa 1  

– Restaurare și Reabilitare exterioară” 
 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad, în calitate de Beneficiar, comunică 
finalizarea proiectului “Reabilitare clădire Teatru Clasic Ioan Slavici Arad – Etapa 1 – 
Restaurare și Reabilitare exterioară”, cod SMIS 122779, finanțat prin Regio 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. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de restaurarea și reabilitarea 
exterioară a Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad, monument istoric reprezentativ pentru 
patrimoniul cultural local, care funcționează într-una dintre cele mai impresionante clădiri ale 
Aradului. Obiective specifice: realizarea de lucrări de reabilitare și restaurare exterioară a 
clădirii monument istoric, și  promovarea și punerea în valoare a clădirii reabilitate evidențiind 
calitatea acesteia de monument istoric reprezentativ pentru centrul istoric al municipiului 
Arad. 

Contractul de finanțare nr. 3.293 încheiat în data de 18.10.2018 cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest are o valoare totală de 14.098.866,76 lei, din care valoarea 
finanțării nerambursabile este de 13.128.009,32 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR este de 11.386.538,72 lei. Data finalizării proiectului: 31.05.2022 

Rezultatele proiectului  includ conservarea și reabilitarea clădirii Teatrului Clasic “Ioan 
Slavici” Arad, obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, și creșterea numărului preconizat de 
vizitatori. De asemenea, prin realizarea lucrărilor de restaurare și reabilitare exterioară a 
clădirii Teatrului Clasic “Ioan Slavici” s-a reabilitat iluminatul arhitectural, care face ca 
obiectivul de patrimoniu să fie mai vizibil, chiar și noaptea.  Impactul investiției la nivel local 
constă în îmbunătățirea imaginii zonei centrale a municipiului Arad, care va crește 
atractivitatea acesteia pentru locuitori, pentru activitățile economice care se desfășoară în 
apropiere si pentru turiști. Proiectul contribuie la dezvoltarea locală prin contribuția adusă la 
ameliorarea peisajului urban din centrul istoric al municipiului Arad, precum și la creșterea 
atractivității municipiului ca destinație a turismului cultural.  
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