
 

A fost semnat contractul de execuție pentru reabilitarea Muzeului 

de Științele Naturii Tîrgu Mureș 

În data de 17 noiembrie 2017, Consiliul Județean Mureș a încheiat cu Asocierea SC 

CONTRASCOM CONSTRUCȚII BENTA SRL – lider al asocierii și SC PROIECT SRL, 

contractul având ca obiect realizarea Proiectului tehnic și execuția lucrărilor din 

cadrul proiectului „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș”. 

Contractul are o valoare de 3.599.977,36 lei fără TVA și o durată de execuție de 

34 luni, din care:  6 luni pentru elaborarea documentațiilor tehnice şi pentru 

obținerea avizelor, acordurilor, certificatelor și a autorizațiilor; 4 luni pentru 

verificarea și aprobarea proiectului tehnic de către Beneficiar respectiv 

Organismul Intermediar/Autoritatea de Management a Programului Operațional 

Regional și 24 luni pentru execuția lucrării. 

Principalele categorii de lucrări care se vor executa în cadrul contractului sunt: 

reabilitarea clădirii propriu-zise, restaurarea finisajelor, a sculpturilor și a 

elementelor decorative, reabilitarea/înlocuirea rețelelor de utilități, amenajarea 

unei săli didactice pentru copii, creare de grupuri sanitare adecvate, inclusiv 

pentru persoane cu dizabilități, asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în 

clădire și în interiorul acesteia prin realizarea unei pante la intrare, respectiv 

montarea unui lift interior înclinat, realizarea unei alei senzoriale și a unei grădini 

terapeutice cu plante aromatice, realizarea iluminatului arhitectural al clădirii, 

restaurarea împrejmuirii originale și realizarea unui gard viu, reamenajarea 

încăperilor pentru expunere; amenajarea unei peșteri cu lilieci naturalizați; 

reconfigurarea dioramei cu ecosisteme existentă;  

De asemenea, în cadrul proiectului va fi amenajat un spațiu tip seră pentru 

expunere în cadru natural a unor plante exotice care nu se regăsesc în flora 

caracteristică județului Mureș și se va realiza dotarea muzeului cu 12 infotouch-

uri, 2 laptopuri, 13 televizoare LED, server, sisteme de sonorizare, sisteme de 

iluminare la diorame.  

Proiectul ”Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș” al cărui 

beneficiar este Județul Mureș este finanțat prin 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. 
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