
COMUNICAT

  DE PRESĂ
LANSARE PROIECT

Numele beneficiarului: EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ 
ORADEA

Obiectivele proiectului: Reabilitarea, refuncționalizarea 
Ansamblului abației din Sâniob și introducerea lui în 
circuitul turistic “Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul 
României”

Valoarea totală a proiectului: 6.797.780,51 lei

Data începerii și finalizării proiectului: 
24.10.2022-30.06.2026

Codul proiectului: Nr. ordine 25 (Apel 1)

Numele proiectului de investiție:
“REABILITAREA, REFUNCȚIONALIZAREA 
ȘI INTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC
 AL ANSAMBLULUI ABAȚIEI DIN SÂNIOB 
(JUD. BIHOR)”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
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„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată” 

Numele proiectului de investiție: “Reabilitarea, refuncționalizarea și introducerea în circuitul turistic al 
Ansamblului abației din Sâniob (jud. Bihor)”;  

Numele beneficiarului: EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA; 

Obiectivele proiectului: EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA în calitate de beneficiar al 
contractului de finanțare Nr. ordine 25 (Apel 1) încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în 
calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență implementează 
proiectul “Reabilitarea, refuncționalizarea și introducerea în circuitul turistic al Ansamblului abației din Sâniob 
(jud. Bihor)”. Proiectul inițiat de EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA, vizează punerea în valoare a 
ansamblului compus din clădirea bisericii romano-catolice, reședința abațială, ruinele cetății și mănăstirii 
medievale benedictine din localitatea Săniob și introducerea acestora în circuitul turistic “Ruta Sfântul 
Ladislau pe teritoriul României” una din cele 12 rute cuprinse în Programul de finanțare P.N.R.R., Pilonul 
IV., Componenta C – Turism și cultură, Promovarea celor 12 rute turistice/ culturale inițiată de M.I.P.E.. Având 
în vedere importanța culturală și turistică, proiectul propune consolidarea, restaurarea componentelor 
arhitecturale și artistice, respectiv respectiv dotarea interioară a monumentului istoric, creșterea gradului de 
acces și participare a publicului larg și persoanelor cu diferite dizabilităţi, creșterea rolului de factor de 
incluziune socială, reper cultural și identitar prin valorificarea patrimoniului cultural, consolidarea, dezvoltarea 
și extinderea parteneriatelor în activitățile care privesc monumentul istoric în domeniul instituțional, economic, 
social și educațional, creșterea atractivității și promovarea în vederea cunoașterii a obiectivului de patrimoniu, 
promovarea celui mai important loc de pelerinaj de pe raza Episcopiei Romano-Catolice a Oradiei, punerea 
în valoare a spațiului aferent icoanei din sec.XVIII a Sf.Fecioare din Brno (Moravia) generatoare de pelerinaj,  
amenajarea de spații multifuncționale pentru găzduirea expozițiilor permanente și periodice cu tematici legate 
de istoria și vestigiile ansamblului mănăstiresc, a prezentării vieții monahale și pentru organizarea 
evenimentelor cultural-religioase, conferințe și prezentări, dezvelirea, punerea în valoare a ruinelor, vestigiilor 
arhitecturale, arheologice ale mănăstirii și cetății bastionare renascenstiste-târzii, amenajarea parcului prin 
extinderea, diversificarea spațiilor verzi, incluzând suprafețe cu funcțiunea de arheoparc, amenajări 
peisagistice în zona șanțurilor de cetate și a fostei albii a Barcăului, realizarea unui altar de vară, completarea 
infrastructurii de pelerinaj, înlocuirea, extinderea rețelelor de utilități și elementelor infrastructurale. 

Valoarea totală a proiectului: este de 13.078.169,30 lei din care finanțarea nerambursabilă este 
13.066.269,30  lei, iar contribuția Uniunii Europene (contribuție din P.N.R.R.- Planulm Național de 
Redresare și Reziliență) este de 10.988.658,21 lei; 
Data începerii și finalizării proiectului: data începerii proiectului este 24.10.2022 și data finalizării 
proiectului este 30.06.2026; 

Codul proiectului: Nr. ordine 25 (Apel 1); 
Informații despre impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Monument istoric și cultural inclus în 
Lista Monumentelor Istorice având codul BH-II-a-B-21164, reabilitat, pus în valoare cu accesul publicului larg 
și a turiștilor, cu calitate crescută a infrastructurii turistice, va avea un impact direct la nivel local și regional, 
va contribui la creșterea economică, crearea min. 3 locuri de muncă, generarea unui impact asupra 
atractivității și creșterea participării culturale. Proiectul propune realizarea unei performanțe energetice care 
va crea o amprentă de mediu redusă (emisii min.GES).  

Date de contact: EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA, Municipiul Oradea, str. Șirul Canonicilor, 
nr.2, cod poștal 410161, județul Bihor, România, Tel: 004 0757 061 852, email: abatiasaniob@gmail.com; 
 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” 

h�ps://mfe.gov.ro/pnrr/ 

h�ps://www.facebook.com/PNRROficial/ 

 


