Comunicat de presă

Reșița, 11 decembrie 2018
Biserica Ortodoxă Română cu hramul „Sf. Nicolae” din Orașul Bocșa va
fi restaurată prin Regio-POR 2014-2020
Astăzi, 11 decembrie 2018, la sediul Consiliului Județean Caraș-Severin, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și Parohia Ortodoxă Română Bocșa au semnat
contractul de finanțare pentru proiectul:
• Restaurarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural de interes național
Biserica Ortodoxă Română cu hramul „Sf. Nicolae”, Orașul Bocșa, str. Republicii, nr. 99
Semnatarii acestui contract au fost domnul Silviu Ionel FERCIUG, Preot Paroh și
reprezentant legal al Parohiei Ortodoxă Română Bocșa 2, și domnul Sorin MAXIM, Directorul
General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest-Organism Intermediar pentru POR 20142020 în Regiunea Vest.
***
Proiectul va fi finanțat în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 20142020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Proiectul semnat astăzi de către Parohia Ortodoxă Română Bocșa „Restaurarea,
conservarea și valorificarea patrimoniului cultural de interes național Biserica Ortodoxă
Română cu hramul „Sf. Nicolae”, Orașul Bocșa, str. Republicii, nr. 99” va fi implementat pe
parcursul a 29 luni. Proiectul are ca scop creșterea atractivității obiectivului de
patrimoniu prin repararea zonelor degradate de tencuială de la pereții exteriori, înlocuirea
tâmplăriei exterioare din PVC a ferestrelor, cu tâmplărie din lemn/lemn stratificat, păstrând
aceleași caracteristici de detaliu cu ale tâmplăriei originare. De asemenea, se vor amenaja
spațiile verzi, va fi introdus iluminatului arhitectural exterior, se va realiza o hidroizolație
perimetrală la exteriorul fundațiilor pereților și un sistem de drenaj exterior al apelor meteoric și
se va amenaja o rampă pentru persoanele cu dizabilități.
Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 4.744.755,17 lei, iar valoarea totală a
acestuia este de 4.841.705,91 lei.
***
La nivelul Regiunii Vest, în cadrul Regio - POR 2014-2020, au fost contractate până în prezent
352 proiecte, în valoare totală de 367,68 milioane euro și 291,76 milioane euro valoarea
finanțării nerambursabile;
***
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactaţi – telefon/fax: 0256 –
491.981 / 0256 – 491.923; e-mail: office@adrvest.ro.
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