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Lista contractorilor implicați în implementarea proiectului ” Restaurarea patrimoniului cultural din 

comuna Vermeș”, cod SMIS 118308, în baza contractului de finanțare Nr. 3621/27.12.2018, finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
 
 

Nr. 

crt. 
Denumire contractori Obiectul contractului Valoarea contractului 

1.  SC Proseb SRL 

Expertiză tehnică ”Restaurarea 

patrimoniului cultural din comuna 

Vermeș” 

6.500,00 

2.  SC Prometer M&G SRL 

Servicii de ridicări topografice 

restaurare monument istoric, în sat 

Ersig, UAT Comuna Vermeș 

5.355,00 

3.  PFA Danciu Camelia 

Întocmirea studiului geotehnice în 

faza DTAC + PT pentru obiectivul 

”Restaurarea patrimoniului cultural 

din comuna Vermeș” 

3.200,00 

4.  SC Cons-Art SRL 

Elaborare „Memoriu tehnic (Biserica 

de lemn din satul Ersig)”, „Memoriu 

economic (restaurare-conservare 

pictură pe lemn – distemper paint - 

Biserica de lemn din satul Ersig) și 

„Propunere pictură nou Biserica de 

lemn din satul Ersig” pentru 

desfășurarea proiectului ”Restaurarea 

patrimoniului cultural din comuna 

Vermeș” 

4.000,00 

5.  SC Archeo-Docs SRL 
Raport de cercetare dendroconologică 

a Bisericii ortodoxe de lemn din 

Ersig (com. Vermeș, jud. Caraș 

6.000,00 
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Severin) pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Restaurarea 

patrimoniului cultural din comuna 

Vermeș” 

6.  SC Cadmos System SRL 

Servicii de arhitectură, de construcții, 

de inginerieși asistență tehnică pentru 

proiectul ”Restaurarea patrimoniului 

cultural din comuna Vermeș” 

70.000,00 

7.  
SC Konic Napoca Management 

România SRL 

Servicii de consultanță pentru 

elaborarea și depunerea și 

implementarea unui proiect în 

vederea obținerii unei finanțări 

nerambursabile 

145.680,00 

8.  
SC Konic Napoca Management 

România SRL 

Servicii de informare și publicitate în 

cadrul proiectului ” ”Restaurarea 

patrimoniului cultural din comuna 

Vermeș” 

9.999,57 

9.  SC Rustic SRL  

Servicii de proiectare și execuție 

lucrări la obiectivul ”Restaurarea 

patrimoniului cultural din comuna 

Vermeș” 

3.474.303,28 

10.  SC Melpo Expert Consulting SRL 

Servicii de asistență tehnică - 

dirigenție de șantier pe durata 

realizării lucrărilor pentru obiectivul 

de investiții: ”Restaurarea 

patrimoniului cultural din comuna 

Vermeș” 

42.000,00 

11.  SC Bau Proiect SRL 

Servicii de verificare a documentației 

tehnice (faza DTAC, PTH, DDE) – 

specialitatea – B1, D, E, F  

2.760,80 

12.  SC Daro Proiect SRL Servicii de verificare a documentației 

tehnice (faza DTAC, PTH, DDE) – 
595,00 
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specialitatea – instalații termice și 

instalații sanitare 

13.  SC Gratie Business Solutions SRL 

Servicii de prestare de către Auditor a 

activităților de audit pentru 

implementarea proiectului 

”Restaurarea patrimoniului cultural 

din comuna Vermeș” 

9.520,00 

14.  SC Studiograf SRL 

Realizare materiale de marketing 

pentru promovarea proiectului 

”Restaurarea patrimoniului cultural 

din comuna Vermeș” (cod SMIS 

118308) 

1.615,00 

15.  SC Studiograf SRL 

Realizarea unui website de 

promovare a proiectului ”Restaurarea 

patrimoniului cultural din comuna 

Vermeș” (cod SMIS 118308) 

6.788,00 

16.  SC Prometer M&G SRL 

Servicii pentru digitizarea 

obiectivului de patrimoniu cultural 

restaurat – POR 2014-2020 

21.896,00 
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