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PAROHIA EVANGHELICĂ C.A. CISNADIE 

 
Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural 
Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea dezvoltarea 
patrimoniului natural cultural. Proiectul aferent cererii de finanţare cu nr. 
C/SB/2016/5/5.1/1/38/24.10.2016 
 
Titlu: Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit turistic la Ansamblul 
Bisericii Evanghelice Fortificate din Cisnădie  
Solicitant - PAROHIA EVANGHELICĂ C.A. CISNADIE; 
Localizare proiect – Sibiu, Oraș Cisnădie; 
Durata de implementare: 60 luni, între 01.11.2014 – 30.10.2019; 
 
Obiectivul general al proiectului: Creșterea atractivității turistice a zonei prin punerea 
în valoare  și utilizarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Ansamblul Bisericii 
Fortificate Cisnădie și introducerea acesteia în circuitul turistic real și virtual. 
 
Obiectivul specific al proiectului:  

 Reabilitarea obiectivului de patrimoniu 
 Digitizarea obiectivului de patrimoniu 
 Întocmirea și operaționalizarea unui plan de marketing cu acțiuni socio-culturale 

care să consacre obiectivul de patrimoniu ca centru de atracție turistică și să 
conducă la creșterea numărului de vizitatori cu cca. 490 anual (o creștere de peste 
25,79 ori) 

Indicatori de realizare: 
Creșterea numărului de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului 
de patrimoniu care beneficiază de sprijin – de la 1.900 la 2.390 de vizitatori. 
Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate – 1.  
Bugetul proiectului: 

Valoare totală 
a proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR 
Buget 

naţional 
Contribuţie beneficiar 

7.124.770,53 7.086.638,23 6.023.642,49 921.262,97 179.865,07 

 
din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR : 6.944.905,46 
lei (98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.528.099,25 Euro, 1 euro = 
4.5448 RON, infoeuro aprilie 2017. 
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