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COMUNICAT DE PRESA 

Data:  

LANSAREA PROIECTULUI 

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia  

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisit orul” 

 

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului  cu sediul in Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures 

deruleaza incepand cu data de 29.11.2017 proiectul  

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetul Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-

cultural Sfantul Iosif Marturisitorul ”, finantat prin : 

 Programului Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,  Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural, in baza Contractului de finantare incheiat cu  

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si Organiasmul Intermediar Agentia de 

Dezvoltare Regionala Nord-Vest. 

Valoarea totală a proiectului este de 21638613,81 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de  maxim 20646870,27 lei, din care 



                                                                                                                                       

 

 
             

  Investim în viitorul  tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană  
prin Fondul European de Dezvoltare Regională. 

www.inforegio.ro 
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi www.nord-vest.ro 

17907999,72 lei contribuţie FEDR şi 2738870,55 lei contribuţie naţională. 

Locul de implementare al proiectului: Regiunea de dezvoltare : NORD-VEST, Județ :  MARAMUREȘ, Localitate de implementare 

proiect : SIGHETU MARMAȚIEI Adresă : STRADA IULIU MANIU, NUMAR 31. 

Obiectivul general al proiectului coincide cu Obiectivul specific al axei 5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, 

protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei  in vederea 

cresterii atractivitatii turistice la nivel local si regional, ca factor care stimulează creşterea economică, raspunzand astfel si obiectului 

general al POR: Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin 

sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să 

își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic 

Obiective specifice:  

• Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural, reorganizarea funcţională şi spaţială a clădirii prin 

înglobarea spaţiilor nefolosite în rândul celor folosite, recompartimentări şi asigurarea accesului pentru persoanele cu deficienţe 

locomotorii la etajul unu şi doi al clădirii. Reorganizarea activitatilor culturale în vederea unei exploatări raţionale a clădirii care 

să asigure durabilitatea în timp a patrimoniului şi compatibilitatea funcţiunilor 
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• Cresterea medie a numarului anual al vizitatorilor care vizitateaza palatul cultural cu 34% in medie anual,prin implementarea 

actiunilor din planul de marketing propus si prin includerea Palatului in circuite si trasee turistice locale, regionale si 

transfrontaliere; 

• Extinderea duratei sezonului turistic cu 2 luni pe an, prin actiuni de promovare turistica si includerea Palatului Cultural in circuite 

si trasee turistice pe tot parcursul anului, asa cum rezulta din planul de marketing, in scopul stimularii cresterii economice prin 

efectele indirecte asupra agentilor economici care desfasoara activitati in legatura cu obiectivul turistic. 

Rezultatele proiectului vor fi:un obiectiv de patrimoniu restaurat si cresterea cu 34% a numarului de viite la acest obiectiv. 

 

Contact: Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului, telefon: 0262 214614, fax: 0262 212546, e-mail: 

episcopiamaramures@yahoo.com 

 

 

 

 

 

  

 


