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Comunicat de presă   
                                                       Data   

                                                            Noiembrie 2018                                                                                                                   

” Reabilitare clădire Teatru Clasic Ioan Slavici Arad – Etapa 1 

– Restaurare și Reabilitare exterioară” 
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad 

Obiectivele proiectului: Prin proiect se urmăresc două obiective specifice unul privind realizarea de lucrări de reabilitare  și 

restaurare exterioară a clădirii monument istoric și celălalt privind  promovarea clădirii monument istoric inclus în 

patrimoniul cultural al Municipiului Arad. 

Lucrările de reabilitare  propuse prin proiect sunt: 

- lucrări de reabilitare integrală a fațadelor exterioare și interioare a clădirii monument istoric; 

- lucrări de restaurare a tâmplăriei exterioare și se vor înlocui cele din PVC cu tâmplărie din lemn; 

- refacere șarpantă; 

- schimbarea completă a învelitoarei existentă din tablă și țiglă, se vor prevedea parapeți pentru protecție; 

- refacere sistem de captare a apei pluviale, de la nivelul acoperișului; 

- înlocuirea sistemului de iluminat arhitectural existent cu unul modern cu corpuri de iluminat pe bază de led; 

- reabilitarea instalației de paratrăsnet existentă; 

- refacerea trotuarului curții interioare construcției. 

 Activitățile de promovare și punere în valoare a calității de monument istoric a clădirii teatrului sunt: 

-informare și publicitate proiect; 

- realizare și distribuție pliante care vor conține informații despre monumentul reabilitat; 

- amenajare expoziție permanentă care va prezenta istoria clădirii în holul teatrului; 
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- clădirea reabilitată va fi digitizată, pentru a permite și vizitarea virtuală a monumentului pe internet, de pe pagina 

Teatrului și de pe cea a Primăriei Municipiului Arad. 

Valoarea totală a proiectului este de 14.098.866,76 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 13.128.009,32 lei. 

Perioada de implementare este de 38 luni, respectiv între 18.10.2018 și data de 31.12.2021. 

Cod SMIS 122779 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României” 


