
 

  
 

 

fost odată ca niciodată... 
 

...un oraș încărcat de istorie, o comunitate în inima României, un bastion care și-a meritat titlul 

de capitală culturală europeană deținut în 2007. Sibiul!  

Acest titlu a creat, însă, la nivelul turiştilor autohtoni percepția că Sibiul este o destinaţie „prea 

scumpă” și, din  acest motiv, conform unui sondaj realizat în 2009, doar 5% din cei chestionați au 

declarat că au fost în Sibiu ca turiști în perioada 2004-2009. În  aceste condiții schimbarea era necesară, 

iar proiectul Sibiu Baroc Update şi-a propus să o asigure printr-o recosmetizare a perspectivei din 

mentalul colectiv.  

Implementat prin POR, DMI 5.3, proiectul și-a propus să realizeze 7 trasee culturale pornind 

de la resursele culturale și arhitecturale ale orașului. Proiectul  a vizat tinerii,  iar valoarea sa a fost de 

3,5 milioane de euro. 

Printre punctele de atracţie cuprinse în proiect s-au numărat: Centrul istoric, Turnul Sfatului, 

fortificațiile din epoca medievală, Parcul sub Arini - unul dintre cele mai vechi parcuri din România, 

Complexul Național Muzeal Astra şi Muzeul Național Brukenthal. 

Sibiu Baroc Update este un proiect care pregătește viitorul prin reconstruirea trecutului! 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Sibiu Baroc Update 
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fost odată ca niciodată... 

Încă din vremurile demult apuse infrastructura a fost privită ca fiind esențială. Se spunea că toate 

drumurile duc la Roma. Astăzi, fiecare comunitate are nevoi distincte în funcție de rețeaua din care face 

parte. 

Tronsonul de drum modernizat și reabilitat prin acest proiect este situat între localitățile Jina și 

Șugag. Are o lungime de 10 km şi este divizat între județul Alba și judeţul Sibiu. Proiectul a fost 

finanțat prin POR, Axa 2, iar valoarea eligibilă a fost de aproximativ 11,5 milioane de lei. 

Unul dintre elementele centrale ale acestui proiect este faptul că, pe lângă modernizarea unei 

infrastructuri fizice, inițiativa a presupus și stabilirea unui acord de parteneriat şi a unei strânse 

colaborări între două judeţe şi autorităţile reprezentative ale acestora: CJ Sibiu și CJ Alba. 

Proiectul a avut impact direct asupra 10.000 de locuitori din regiune (creșterea accesului și a 

mobilității acestora) și un impact indirect asupra tuturor celor din zonele adiacente (peste 100.000 de 

oameni).  

Călătoria înspre viitor începe chiar și cu un drum județean. 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii generale și  

de turism în arealul turistic Mărginimea Sibiului 
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