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Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificata din Rupea va deveni un obiectiv turistic in
urmatorii trei ani
Contractul de finantare pentru Proiectul ”Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul
turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Rupea”, s-a semnat la ADR Centru Alba Iulia, in 26.05.2017.
Proiectul este finan at prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, in valoare totala de 2,05 milioane lei, din
care peste 1,9 milioane lei reprezinta finantarea nerambursabila solicitata si 39.312,83 lei reprezinta cofinantarea
asigurata de catre beneficiarul proiectului, Parohia Evanghelica C.A. Rupea. Programul Operaţional Regional 20142020, Prioritatea de investiţie 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural a Programului Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel
regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul” Lucrari de reparatii, conservare si introducere in
circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Rupea” a avut loc, la Alba Iulia, în prezenţa domnului
Simion Cretu, director general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru şi a domnului Simon Peter , în calitate de
reprezentant al beneficiarului.
Ansamblul Bisericii Evanghelica Fortificata din Rupea are nevoie de lucrari de reparatii, conservare si
introducere in circuitul turistic. Cu atat mai mult cu cat investitiile recente realizate la Cetatea Rupea de
administratia publica locala au dus la o crestere semnificativa a numarului de turisti. Monumentul care face obiectul
contractului de finantare este aflat in partea nord-estica a pietei orasului si este partial ascuns privirii de cladiri
contemporane. Consideratii istorice bazate pe vechimea cetatii si importanta locului pentru intreaga zona,
apreciaza ca aceasta biserica a fost intemeiata cel putin la inceputul veacului al XIV-lea. Acum, se prezinta ca un
edificiu sub forma de sala, cu un cor inchis poligonal, avand o sacristie rectangulara la nord. Toate portalurile vechi,
de la intrarile de sud si vest ale navei si de la sacristie, dar si tabernacolul din cor, ori ferestrele, sunt de factura
gotica. Prin proiectul propus de Parohia Evanghelica CA Rupea sunt vizate actiuni de reabilitare a obiectivului de
patrimoniu, de digitizare a acestuia, precum si de intocmire si operationalizare a unui plan de marketing, care va
include actiuni socio-culturale. Astfel, se doreste consacrarea obiectivului de patrimoniu ca un centru de atractie
turistica si o crestere a numarului de vizitatori cu circa 30% anual. In urma investitiilor de reabilitare de la Biserica
Evanghelica Rupea, Parohia considera ca acest obiectiv va putea deveni gazda a unor evenimente pentru
promovarea dezvoltarii durabile a zone. Vizitarea acestui obiectiv inclusiv in mediul on-line va fi un alt avantaj pe
care il va oferi acest obiectiv turistic, ca urmare a finantarii primite.
La semnarea contractului de finanţare, directorul ADR Centru, Simion Cretu a declarat: Suntem direct
interesati si implicati in sustinerea cresterii durabile a turismului regional, pentru a impulsiona dezvoltarea
economica si atragerea de noi turisti””.
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