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”Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul 
Timiș„ (”Rehabilitation, refunctionalisation and revitalization of the Mocioni Mansion 

in Foeni, Timiș County„), acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1 
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1. Încadrare în program  
 
Programul RO-CULTURA are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin 
cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. 
 
Apel de proiecte: APEL 3 - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice 
 
Obiectiv specific - consolidarea colaborării între entitățile din România și cele din Statele Donatoare 
(Norvegia, Islanda, Liechtenstein) în domeniul cultural. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin susținerea: 
- cooperării culturale internaționale în domeniul patrimoniului cultural; 
- cooperării culturale internaționale în domeniul creației artistice contemporane. 
 
Proiect implementat în baza contractului de finanțare nr.RO-CULTURA-A3-9/2021/25.05.2021 
încheiat între Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului („MC-UMP”), în calitate de  
Operator de Program și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș, în calitate de Beneficiar. 
 
 
2. Amplasamentul proiectului 
 
Conacul Mocioni din Foeni, situat geografic marginal la 42 km de Timișoara,  pe Drumul Național 59B 
nr.411, sat Foeni, comuna Foeni, jud. Timiș, este un monument istoric de importanță națională și 
universală, de o mare valoare arhitecturală și simbolică. Utilizarea defectuoasă ulterioară, a periclitat 
integritatea clădirii și menirea ei. Problemele și provocările pe care proiectul le va soluționa sau 
diminua sunt: lipsa unei oferte culturale; valorificarea redusă a patrimoniului; lipsa facilităților turistice; 
atractivitatea turistică redusă a mediului rural județean; pierderea identității și a patrimoniului; 
atractivitatea redusă a activităților extrașcolare, educației nonformale și interculturale; lipsa spațiilor 
pentru sprijinirea creativității și a producțiilor artistice. 
 
3. Obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului 
 
Dezvoltarea economică, socială și culturală a județului Timiș prin punerea în valoare a Conacului 
Mocioni din Foeni, monument istoric de valoare națională și universală. 
 
Obiectiv specific 1. Creșterea atractivității turistice - culturale a zonei prin reabilitarea și 
refuncționalizarea monumentului istoric – Conacul Mocioni din comuna Foeni, județul Timiș, pe 
parcursul a 36 de luni. 
 

Obiectiv specific 2 Dezvoltarea unei oferte culturale atractive și unice în județul Timiș prin punerea în 
valoare a unui monument istoric situat într-un mediu rural marginalizat, pe parcursul a 36 de luni. 
 
 
4. Indicatorii proiectului 
 

Outcome/ 
Output 

Descriere Indicatori Valoare 
inițială 

Valoare 
țintă 

Surse și mijloace de 
verificare 

1 Îmbunătățirea 
managementului 
patrimoniului 
cultural 

Procent de creștere a 
numărului anual de 
vizitatori la 
obiectivele de 

- 30 rapoarte, liste de 
prezență 
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patrimoniu și/sau a 
numărului de 
participanți la 
activitățile culturale 

Număr de locuri de 
muncă create 

- 3.02 stat plată, extras Revisal, 
contracte muncă, 
convenții civile, 
contracte drepturi de 
autor 

1.1 Restaurarea și 
revitalizarea 
monumentelor 
istorice 

Clădiri monument 
istoric restaurate și 
valorificate cultural și 
economic 

0 1 proces verbal de 
receptie, extras de carte 
funciară având înscrisă 
funcțiunea clădirii ca 
spațiu socio-cultural  

  Planuri de valorificare 
a patrimoniului 
cultural construit 
implementate 

0 1 raport de activitate 

  Număr de 
profesioniști cu 
competențe/expertiză 
dezvoltate la locul de 
muncă 

0 8 liste de participare, 
certificat de 
absolvire/diplomă de 
participare 

Rezultat 
indirect 
(outcome) 
bilaterale 

Consolidarea 
colaborării între 
entitățile din 
România și cele 
din Statele 
Donatoare 
(Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein) în 
domeniul cultural 

- - 1 - 

Rezultat 
direct 
(output) 
bilateral 1 

Susținerea 
cooperării 
culturale 
internaționale în 
domeniul 
patrimoniului 
cultural 

Număr de proiecte 
care implică 
cooperarea cu un 
partener de proiect 
din Statele Donatoare 
în domeniul 
patrimoniului cultural 

- 1 acord de parteneriat 

 
 
5. Bugetul estimativ al proiectului: 
 
Valoarea totală estimată a proiectului este de 16.969.459,77 lei (TVA inclusă), structura finanţării 
proiectului este următoarea: 
 
Cheltuieli totale eligibile proiect: 11.901.250,03 lei din care: 
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 finanţare nerambursabilă din SEE: 8.092.850,02 lei 

 cofinanţarea de la bugetul național: 1.428.150,00 lei 

 contribuție proprie Solicitant și Parteneri la cheltuielile eligibile: 2.380.250,01 lei 
Cheltuieli neeligibile proiect: 5.068.209,74 lei 

 

 

6. Beneficiarii proiectului 
Promotor de proiect: UAT Județul Timiș (RO) 
Partener proiect nr.1: Institututul Intercultural Timișoara (RO) 
Partener proiect nr.2: NORTH Consulting ehf Islanda (IS) 
 
7. Impactul asupra comunității UE 
Proiectul se aliniază condițiilor europene prin: 

o Investiția propusă este într-un parteneriat cu islandezii de la North Consulting și contribuie la 
reabilitarea și revitalizarea unor monumente istorice de patrimoniu cultural, clădirea este 
impresionantă prin stilul architectural, a fost realizată în stil neoclassic în anul 1750  fiind opera 
arhitectului Mór Kallina. 

o Prin latura educativă interculturală și de patrimoniu cultural contribuie la activitățile culturale 
care amintesc vizitatorilor (turiști și locuitori) de viața culturală a familiei Mocioni.  

o Proiectul va fi patronat de Michael de Styrcea, urmașul familiei Mocioni, care va acționa ca 
ambasador al proiectului maximizându-i impactul. 

 
 
8. Perioada de referință/implementare a proiectului:  01.05.2021 – 30.04.2024 
 
 


