
   

 

 

 
 

www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro 

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

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Comunicat de presă  

Iunie 2022 

PRIVIND FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 
 „Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeș” 

 

Titlu proiect: „Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeș” 

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vermeș în parteneriat cu Parohia 

Ortodoxă Ersig  

Cod SMIS proiect: 118308 

 

Obiectivul general al proiectului/scopul proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale 

la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vermeș prin restaurarea patrimoniului 

cultural Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, înscrisă pe lista monumentelor 

istorice, având cod LMI CS-II-m-A-11113. Proiectul se încadrează în Prioritatea de investiție 5.1 

prin contribuirea la îndeplinirea obiectivului specific propus, și anume impulsionarea 

dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a 

identității culturale.   

 

Obiectivele specifice ale proiectului : 

1. Restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat 

Ersig, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 

2. Cresterea atractivității obiectivului de patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă 

Română de lemn din sat Ersig, prin desfășurarea activităților propuse în Planul de Marketing, 

în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 

3. Creșterea medie a numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu cultural 

restaurat cu 9%, astfel de la 55 de vizitatori în anul 2016, la 60 de vizitatori în termen de 3 ani 

de la finalizarea implementării proiectului. 

4. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, prin dotările corespunzătoare, la obiectivul 

de patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, precum și 

la site-ul web realizat, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 

 

Valoarea totală a contractului de finanțare: 3.853.222,48 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 3.723.988,34 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.229.989,92 lei 
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Rezultatele proiectului: 

1. Un obiectiv de patrimoniu cultural, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, 

restaurat în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 

2. Grad crescut de atractivitate la obiectivul patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă 

Română de lemn din sat Ersig, prin desfășurarea activităților propuse în Planul de Marketing, 

în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 

3. Grad crescut a numărului mediu anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu cultural 

restaurat cu 9%, de la 55 de vizitatori în anul 2016, la 60 de vizitatori în termen de 3 ani de la 

finalizarea implementării proiectului. 

4. Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilități, prin dotările corespunzătoare, la 

obiectivul de patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, 

precum si la site-ul web realizat, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de 

finanțare.   

Impactul la nivelul comunității: Restaurarea obiectivului de investiție, Biserica Ortodoxă 

Română de lemn din satul Ersig, are un impact pozitiv la nivelul comunității din perspectiva 

dezvoltării locale prin încurajarea evoluției turismului la nivel rural și crearea de noi 

oportunități de dezvoltare din punct de vedere antreprenorial, respectiv în domenii de 

activitate aferente serviciilor de turism. Nu în ultimul rând, valorificarea obiectivului de 

patrimoniu cultural poate reprezenta un mod de atragere de fonduri la nivelul localității. 

 

Data semnării contractului de finanțare: 27.12.2018. 

Data finalizării proiectului: 31.08.2022.  

 
 
 
 
 
 
  

 
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vermeș 

Strada Principală, Nr. 152, Comuna Vermeș, Jud. Caraș-Severin, CP 327425 România 
Telefon: 0255526401, Fax: 0255526603, E-mail: comunavermes@yahoo.ro  

Persoană de contact: Cireșan Petrișor, Responsabil tehnic 
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