
 



 



 

9.30 - 10.10  Cuvânt de bun venit 
 

 

Ovidiu Nahoi, jurnalist român, este redactor șef al Radio France 
Internationale România. Și-a început cariera în 1990 în cadrul primului 
post de radio independent din România, Unifan/Uniplus, ca prezentator şi 
redactor de ştiri. A urmat o activitate intensă în presa scrisă, la publicații 
precum Ora, Privirea, Agenția de Presă Mediafax, Evenimentul zilei, 
Adevărul. A fost reporter de politică internă, apoi șef de secție și redactor 
șef adjunct, publicist-comentator și editorialist. În perioada 2010-2012 a 
fost corespondent la Bruxelles pentru ziarul Adevărul.  A fost în același 

timp colaborator al revistei Dilema Veche, titular al rubricii ”EU și UE” precum și realizator de 
programe la mai multe posturi de radio și televiziune, precum  ProTV, TVR, RFI Romania, The 
Money Channel. Este colaborator permanent al revistei Reporter Global.  

 
Gabriel Friptu ocupă funcția de Director adjunct, Departamentul 
Programare și Coordonare de Sistem și are o experienţă de peste 20 ani în 
domeniul fondurilor europene. Specialist cu vasta experienta in 
administratia centrala in mai multe institutii, unde a indeplinit functii de 
conducere in Consiliul pentru Reforma, Guvernul Romaniei, Agentia 
Nationala pentru Dezvoltare Regionala, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, 
Ministerul Integrarii Europene, Autoritatea de Management POR şi 
Ministerul Fondurilor Europene.  
 
Claudia Ionescu, Şeful Departamentului Promovare Regională şi Investiţii, 
din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, are 20 de 
ani de experiență în promovarea şi implementarea politicii de dezvoltare 
regională, ca șef al departamentului de promovare regională din cadrul 
ADRBI. Deține peste 15 ani de practică pedagogică în universități din: 
Germania, Slovacia, Spania, Polonia şi România având ca teme de dezbatere 
politica de dezvoltare regională, politica de dezvoltare durabilă şi 
managementul proiectelor. 
 

 
10.10 - 10.30  Invitat special 

 
Ossi Savolainen, Primar, Regiunea Helsinki-Uusimaa, Finlanda  
Regiunea Helsinki-Uusimaa este centrul vieții economice a 
Finlandei și un punct de legătura între Europa continentală și 
regiunea arctică. Consiliul Regional Helsinki-Uusimaa (HURC) este 
o autoritate regională comună pentru regiunea Helsinki-Uusimaa 
cu 1,6 milioane de locuitori. HURC contribuie la dezvoltarea 
regională prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică 

și a unui mediu fizic sigur și atractiv pentru cetățenii săi. Principalele sarcini strategice ale 
Consiliului sunt dezvoltarea regională, planificarea regională a teritoriului și cooperarea 
internațională.  



 

10.30 – 12.00 Panel I: Provocări și priorități în politica de coeziune post 2020 
 

Uniunea Europeană  are în faţă noi provocări pentru perioada post 2020. Astfel, Politica de coeziune 
trebuie să se axeze din ce in ce mai mult pe competitivitate prin sprijinirea inovării, a competențelor 
și a ocupării forței de muncă în calitate de factori-cheie pentru o convergență reală și coeziune de 
durată. 
De asemenea intenția noii propuneri a Comisiei Europene cu privire la Cadrul Financiar Multianual 
post-2020 este să îmbunătățească gestionarea bugetului UE cu scopul creșterii valorii adăugate 
europene și evitării înlocuirii fondurilor naționale cu cele europene, cum s-a întâmplat după criză 
economică a anilor 2008-2009. 
 

 
 
Răsvan Roceanu este realizator de emisiuni la Radio Romania Bucuresti FM 
A fost redactor sef adjunct la Camera Stirilor -  Radio Romania Actualitati, 
redactor sef al revistei The Investor, corespondent special al Radio Romania 
la Bruxelles, Paris, Londra si Washington DC. 
 
 
 
 

 
 
Milena Karadjova are doctorat în drept administrativ și proces administrativ, 
cu accent pe mecanismul juridic de depășire a conflictului de interese în 
achizițiile publice. Este procuror la Colegiul o Barristers din Sofia şi mediator 
înregistrat la Ministerul Justiției din Bulgaria, cu o vastă experiență în 
domeniul juridic administrativ și public. Începând cu anul 2001, predă 
cursuri la New Bulgarian University din Sofia, pe subiecte precum: "Legea 
europeană", "Proprietatea publică", "Reglementarea juridică a achizițiilor 
publice", "Dezvoltarea drepturilor de proprietate în Bulgaria", "Legislația 
funcționarilor publici în Bulgaria ". 
 
 

 
 
 

Daniela-Luminița Constantin este profesor de economie şi politică regională şi 
urbană la Academia de Studii Economice (ASE) din București şi directorul 
Centrului de Cercetări pentru Prognoză Macroeconomică şi Regională din ASE. 
Este președintele Asociației Române de Științe Regionale şi membru în 
Consiliul de Conducere al European Regional Science Association (ERSA) şi în 
European Organising Committee al ERSA. A coordonat un mare număr de 
proiecte de cercetare cu finanțare externă (ex. Orizont 2020, programul-Cadru 
7, ESPON, CERGE, DG-Regio, Trans-national Cooperation SEE s.a.) şi internă. 



 

 

 

 

Gabriel Pascariu este absolvent al Universității de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu” şi doctor în geografie umană cu o teză despre structura şi 
dinamica sistemelor de așezări. Cadru didactic al UAUIM din 1998, titular 
al cursurilor de amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, planificare 
strategică, zona centrală a orașelor mari şi coordonator al proiectelor de 
amenajare a teritoriului. Cadru didactic asociat al mai multor universități 
și coordonator al programului de masterat „Amenajarea teritoriului și 
dezvoltare regională”. Activitatea profesională cuprinde studii, cercetări şi 
proiecte de amenajarea teritoriului şi urbanism, consultanță în proiecte 
europene privind domeniile dezvoltării regionale, dezvoltării economice 

locale şi planificării strategice, publicarea - ca autor şi coautor - de articole în reviste de profil, de 
cărți şi rapoarte în edituri recunoscute, participarea în calitate de autor, co-autor, organizator, 
curator, membru al juriului la numeroase conferințe, seminarii, simpozioane, expoziții şi ateliere 
tematice în domeniul urbanismului, geografiei umane şi dezvoltării regionale. Membru al mai 
multor asociații și organizații profesionale. 
 
 
 

 
 
Simona Curpăn, Expert promovare, Departamentul Promovare Regionala si 
Investitii, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, are o 
experienta de aproape 15 ani in activitati de promovare, relatii publice si de 
helpdesk pentru potentialii beneficiari de fonduri structurale in special 
pentru Programul Operational Regional. Prin participarea la diverse 
conferinte internationale si vizite de studiu in Belgia, Italia, Irlanda a 
acumulat experienta in activitati de comunicare. 



 

13.30 - 15.00 Panel II: Dialoguri cu factorii implicați  în dezvoltarea regională 
 

Beneficiile politicii de coeziune nu sunt abstracte sau de natură birocratică - ele vin să răspundă 
unor nevoi concrete ale cetățenilor, având un impact direct, tangibil asupra vieții de zi cu zi. Ea 
creează locuri de muncă, oferă oportunități de dezvoltare economică și socială, asigură accesul la 
servicii de educație și sănătate mai bune, contribuie la combaterea excluziunii sociale și la 
sprijinirea comunităților marginalizate, susține dezvoltarea rețelelor feroviare și rutiere etc. Politica 
de coeziune este, de fapt, garanția creșterii calității vieții pentru cetățenii europeni. 
 
In acest context, este oportun ca institutiile din regiunea Bucureşti-Ilfov, implicate in accesarea 
fondurilor europene să-şi expună experienţa câştigată în anterioara perioadă de programare (2007-
2013) şi să discute despre noile oportunităţi de finantare europeană. 
 

 
Manuela Preoteasa a fondat, acum 15 ani, sub franciza rețelei pan-europene 
cu același nume, Euroactiv.ro. Biroul din Bruxelles relatează despre policile 
europene și publică materiale relevante la nivel național și regional, prin 
intermediul birourilor editoriale din cadrul rețelei EURACTIV. EURACTIV 
Romania acordă o atenție aparte fondurilor europene, educației, în special 
celei civice și cu privire la mass-media. Colaborarea în cadrul rețelei, precum 
și cu parteneri relevanți și credibili se materializează în organizarea activă de 
evenimente care promovează valorile europene. 
 

 
Lili Gancheva, Bulgaria, este absolventă a Universitatății “Sf.Kliment 
Ohridski” din Sofia, Facultatea  de Filosofie, Biblioteconomie si Stiinte 
informationale”si este o apropiată a limbii și culturii românești, fiind atestată 
de Asociația Quest, membră în Asociația jurnaliștilor și scriitorilor de turism 
din România, Cetățean de onoare a orașului Giurgiu și cu recunoașterea 
Ministerului Afacerilor de Externe a României. Are peste zece ani de 
experiență în managementul de proiect, cu implicare în programe culturale 
și de promovare a turismului transfrontalier. A scris "Relațiile româno-
bulgare în domeniul cărții și al presei periodice 1820-1878" și „Bucuresti – 
apropiat si necunoscut”. 

 
Nuria Fornes Sayas are experienţă în afaceri internaționale și marketing 
digital. La EURADA (Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare), ea 
supraveghează noi propuneri de proiecte și ajută asociația cu toate 
documentele legate de acestea. Începând cu luna august 2018, lucrează la 
ReConfirm, în cadrul căreia EURADA participă ca membru al consorțiului. De 
asemenea, redactează un studiu despre diferitele modele ale agențiilor de 
dezvoltare regională din Europa. Studiul va reuni diferitele activități, structura 

ș i guvernanța agențiilor. De asemenea, reprezintă EURADA la diferite 
evenimente. 

 
 
 



 

 

Daniela Ionescu, economist cu diploma de MA (Econ.) in Development 
Administration and Management la Universitatea din Manchester, Anglia, 
ca bursier Chevening, are peste 15 ani de experienţă în managementul 
fondurilor europene pentru dezvoltare regională şi urbană. Experienţa sa 
acoperă proiecte de asistenţă tehnică şi de investiţii cu finanţare UE, cu 
accent pe infrastructura de apă şi apă uzată, transport urban şi eficienţă 
energetică. După mulţi ani în administraţia publică, dna. Ionescu s-a 
alăturat Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în 
martie 2014, ca Specialist pe Infrastructură Municipală.  
 

 
 

 
Aura Gagu are o experienta vastă în sistemul bancar, inclusiv experiența 
relevantă în activitatea de creditare a persoanelor juridice și in 
implementarea de proiecte. A dezvoltat, gestionat și coordonat activitatea 
pentru buna implementare a diferitelor programe dedicate aceastei 
categorii de clienți, atat pentru proiecte cu componenta de fonduri 
europene, nerambursabile, cât și pentru programe de finanțare externă în 
colaborare cu diferite instituții financiare internaționale. A fost de 
asemenea implicată în programele de preaderare implementate la nivelul 
țării noastre, precum PHARE, SAPARD etc. Este membră a Comisiei de 

Fonduri Europene din cadrul Asociației Române a Băncilor și a participat în diverse echipe de 
lucru dedicate îmbunătățirii mediului instituțional pentru accesarea fondurilor europene. 

 

 

Eliza Vaș, expert Biroul Studii și Analize din cadrul Institutului European 
din România, vicepreședinte al Asociației Young Initiative și membră în 
grupul de politici de tineret al YMCA Europe. Lucrează de peste patru ani 
în mediul guvernamental și are o experiență de nouă ani în mediul non-
profit. Domeniile sale de interes includ: politicile europene, cu accent pe 
politicile de tineret și economia circulară. 



 

Scurtă descriere a regiunii Bucureşti-Ilfov 
 

București - Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, compusă din 
municipiul București și județul Ilfov. Are o populație de 2.121.794 de locuitori (iulie 2018) și o 
suprafață de 1.804 km². Reţeaua de localităţi a regiunii Bucureşti-Ilfov e constituită din 9 
oraşe, 32 comune şi 91 sate. Dintre cele 9 oraşe, doar unul singur are rang de municipiu 
(Bucureşti). 

Conform Eurostat 2018, Regiunea București-Ilfov este cea mai dezvoltată din România, cu un 
PIB pe cap de locuitor (exprimat în puterea de cumpărare standard) de 139% din media 
europeană, peste regiunile incluzând alte capitale europene precum Atena (92%), Madrid 
(125%), Berlin (118%) sau Budapesta (102%).  

Economia regiunii este dominată în cea mai mare parte de funcţiile capitalei, populaţia activă 
a regiunii fiind legată de unităţile care îşi desfăşoară activitatea aici. Regiunea Bucureşti-Ilfov 
reprezintă cea mai mare aglomerare industrială a României, în care sunt prezente toate 
ramurile industriale. Comerţul, activităţile de depozitare, distribuţie, administraţie-
gospodărie comunală, construcţii au avut o evoluţie rapidă, astfel încât regiunea se 
distanţează ca nivel de dezvoltare de celelalte regiuni, în ciuda poziţiei geografice 
nefavorabile. Regiunea Bucureşti-Ilfov este responsabilă pentru 25% din totalul economiei 
naţionale. În Capitală îşi au sediul aproape toate marile companii din România, de la OMV 
Petrom la Rompetrol Downstream, Orange România, Vodafone, British American Tobacco şi 
Telekom Romania. Regiunea București-Ilfov are cea mai mare pondere în exportul României 
(21,8% în primele 8 luni din 2015). 

Regiunea Bucureşti-Ilfov, prin municipiul Bucureşti, cel mai important nod de transport rutier-
feroviar-aerian naţional şi internaţional al ţării, se caracterizează printr-un înalt grad de 
accesibilitate, fiind situată pe cele două coridoare multi-modale europene: Axa Prioritară 
Europeană nr. 7 (Nădlac-Constanţa) şi Axa Prioritară Europeană Giurgiu-Albiţa planificate a fi 
construite în perioada imediat următoare, precum şi în proximitatea Dunării (Axa Prioritară 
Europeană nr. 18). Accesibilitatea aeriană şi multi-modală este asigurată de aeroportul 
internaţional "Henri Coandă" (Otopeni), cel mai mare aeroport internaţional din România. 

Piaţa Universităţii, Kilometrul 0, Bucureşti 



 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) este o organizație 

neguvernamentală, non profit, cu personalitate juridică, de utilitate publică, înființată în anul 

1999, care funcționează în baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. 

Activitatea de baza a ADRBI o reprezintă oferirea de servicii specifice către administrația 

publică locală și sectorul privat, în scopul dezvoltării Regiunii București-Ilfov. Până în prezent, 

ADRBI a implementat mai multe programe destinate dezvoltării socio-economice a Regiunii 

București-Ilfov, dintre care menționăm: programul Phare – Coeziune Economică și Socială, 

Programul Operațional Regional 2007-2013.  

Agenția este Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (REGIO) la nivelul 

Regiunii București-Ilfov și îndeplinește atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea 

REGIO, pe baza unui management adecvat, a principiilor transparenței şi parteneriatului, în 

conformitate cu prevederile „Acordului Cadru de delegare a anumitor atribuţii privind 

Implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 în România” semnat cu 

Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. 



 

 
 

 

 

 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente 
Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și 
de investiții.  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost 
adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015. 

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-
2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (Strategia 
Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020). 

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și 
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri, modernizarea  infrastructurii publice și a serviciilor, care să 
asigure o dezvoltare durabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să 
valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

Regiunea București-Ilfov este încadrată în tipul de “regiune mai dezvoltată”, din punct de 
vedere al PIB-ului pe cap de locuitor (în conformitate cu Regulamentul C.E. nr. 1303/2013 
art.90, alin 2) şi din acest motiv alocarea pentru regiunea București-Ilfov prin Programul 
REGIO 2014-2020 este mult mai redusă (1927,67 mil lei) în comparație cu celelalte regiuni din 
România şi  are un numar mai mic de direcţii de finanţare:  

• Axa 3 – Creșterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de carbon, cu o alocare de 
1379,9 mil lei 

• Axa 5 – Conservarea monumentelor istorice şi regenerare urbană,  cu o alocare de 187,5 mil 
lei 

• Axa 6 – Drumuri județene, cu o alocare de doar 61,1 mil lei 

• Axa 9 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, cu o alocare de 64,3 mil 
lei 

• Axa 10 – Infrastructura educațională, cu o alocare de 244,6 mil lei 



 

  
Obiective turistice şi culturale 

reabilitate şi consolidate cu finantare REGIO 

 
Palatul Patriarhiei 

 
 Clădirea denumită astăzi Palatul Patriarhiei a fost construită de Statul Român, la 
începutul secolului al XX-lea, pe locul fostei săli a Adunării Deputaţilor de pe Dealul 
Mitropoliei din Bucureşti. Vechea sală a Adunării Deputaţilor cu terenul aferent au aparţinut 
Mitropoliei Ţării Româneşti, care îşi avea sediul în clădirile ce înconjurau actuala catedrală de 
pe Dealul Mitropoliei, după cum dovedesc hrisoavele vremii.          
 Ansamblul acesta de clădiri format din Catedrala Patriarhală, Reşedinţa Patriarhală şi 
Palatul Patriarhiei, este asezat pe vatra mănâstirii "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", 
ctitorie şi danie domnească făcută Mitropoliei Ţării Româneşti de Constantin Vodă Şerban 
(1654-1658). 

       Rolul deosebit pe care mitropolitul îl avea în 
Adunarea Ţării, în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, a făcut ca marile evenimente istorice din 
viaţa Ţării Româneşti să aibă loc pe Dealul 
Mitropoliei. Aici, la 24 ianuarie 1859, Adunarea 
electivă a Ţării Româneşti, prezidată de mitropolitul 
Nifon în fosta sală a Adunării Deputaţilor, a votat 
actul unirii Munteniei cu Moldova prin alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Principatelor 
Române. 

         Prefacerile politice edilitare şi urbanistice survenite în capitală au făcut ca în anii 1906-
1908 să se înalţe aici Camera Deputaţilor, terenul fiind trecut în proprietatea statului încă din 
anul 1883, când Corpurile Legiuitoare ale Ţării au hotărât înlocuirea atât a fostei săli a 
Adunării Deputaţilor cu actualul imobil, cât şi a fostei mănăstiri cu o catedrală impunătoare. 
Împrejurările au făcut însă ca din cele două obiective să se realizeze numai primul. 
        Palatul Patriarhiei este construit după planurile arhitectului Dimitrie Maimarolu, fiind 
prima lucrare de beton armat din ţară. A suferit în timp diverse modificări, cea mai 
importantă fiind refacerea cupolei, care s-a prabuşit la cutremurul din 10 noiembrie 1940. 
 După decembrie 1989, datorită faptului că au sporit activităţile misionar-culturale ale 
Bisericii Ortodoxe Române, iar spaţiile disponibile erau insuficiente ca suprafaţă pentru 
desfaşurarea acestor acţiuni, precum şi a faptului că Parlamentul României - Camera 
Deputaţilor - şi-a mutat sediul în altă clădire, acest imobil construit pe terenul Bisericii, la 
cererea Patriarhiei Române, i-a fost dat în folosinţă prin Hotărârea Guvernului României cu 
numarul 941 din 8 octombrie 1996. 
 Prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de 6 decembrie 
2010, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1229, Palatul Patriarhiei a trecut în 
proprietatea Patriarhiei Române. 
 Palatul Patriarhiei a fost reabilitat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 
Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. 
 



 

 

 
 Proiectul a prevăzut execuţia lucrărilor de consolidare, restaurare, protecţie şi 
conservare a monumentului istoric în vederea introducerii lui în circuitul turistic. 
Detalii: 
*Perioada de implementare: Martie 2014 - Decembrie 2015  
*Valoarea totala a proiectului: 84,9 mil lei, din care valoare eligibilă de 67,2 mil lei (79%) si 
contributia beneficiarului 17.7 mil lei (21%). 
* Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Bucureşti 

 
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu 

 Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” este singurul observator astronomic 

din capitală deschis publicului. Ideea unui Observator Astronomic s-a conturat în 1908, când 

amiralul Vasile Urseanu a devenit președintele Societății Astronomice Române. Unul dintre 

scopurile acesteia era înființarea unui observator astronomic popular care să servească la 

propagarea astronomiei în rândul cetățenilor. Observatorul Astronomic a fost reabilitat prin 

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului. Proiectul a prevăzut execuţia lucrărilor de consolidare, restaurare, 

protecţie şi conservare a monumentului istoric în vederea introducerii lui în circuitul public şi 

turistic. 

Detalii: 
*Perioada de implementare: octombrie 2011 - mai 2015  
*Valoarea totala a proiectului: 11,1 mil lei, din care 
valoare eligibilă de 7,52 mil lei si contributia 
beneficiarului 3,58 mil lei. 
* Adresa: Bd. Lascăr Catargiu, nr. 21, Bucureşti 
 
Mai multe informaţii: 
 https://muzeulbucurestiului.ro/observatorul-
astronomic-vasile-urseanu.html  

 

Arcul de Triumf 
 

 Arcul de Triumf, construit între 1921 și 1922 
după proiectul arhitectului Petre Antonescu, este 
simbol al victoriei României în Primul Război 
Mondial, acesta leagă simbolic Bucureștiul atât de 
vechea Romă –  civilizația care a impus arcul ca 
simbol al victoriei, cât și de sora latină, Franța, Arcul 
din Paris comandat de Napoleon constituind un 
model pentru cel din București. 

 

https://muzeulbucurestiului.ro/observatorul-astronomic-vasile-urseanu.html
https://muzeulbucurestiului.ro/observatorul-astronomic-vasile-urseanu.html


 

 
 Arcul de Triumf din București semnifică însă mai mult decât victoria în Primul Război 
Mondial, fiind semnul unirii tuturor românilor. Pe latura de vest a monumentului stă scris 
textul: GLORIE CELOR CE PRIN VITEJIA ŞI PRIN JERTFA LOR DE SÂNGE AU ÎNFĂPTUIT UNITATEA 
NAȚIONALĂ. 
 Arcul de Triumf a fost reabilitat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 

Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Proiectul a prevăzut execuţia 

lucrărilor de consolidare, restaurare, protecţie şi conservare a monumentului istoric în 

vederea introducerii lui în circuitul turistic. 

Detalii: 
*Perioada de implementare: octombrie 2011 - decembrie 2016  
*Valoarea totala a proiectului: 30,46 mil lei, din care valoare eligibilă de 22,52 mil lei si 
contributia beneficiarului 2,06 mil lei. 
*Mai multe informatii:  https://ampt.ro/ro/monument/arcul-de-triumf-2 

 
 

Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici 

 Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici a 

fost ridicat la marginea Bucureștiului în anul 1905 

pentru a deveni o veritabilă vilă de odihnă a 

proprietarului, un important exponent al medicinei 

românești de la începutul secolului al XX-lea. Însă în 

1906 destinația clădirii se schimbă radical și devine 

atât adăpost pentru o vastă colecție de artă 

etnografică românească, cât și primul muzeu de 

profil din București, inițial denumit ,,Muzeul de Artă 

Națională Prof. Dr. Nicolae Minovici”. 

Clădirea plasată pe Şoseaua Bucureşti – Ploieşti pe colţ cu strada Doctor Nicolae Minovici, 

numărul 1, este considerată drept unul dintre monumentele arhitecturale remarcabile pentru 

stilul neoromânesc. Proprietarul însuși a căutat surse de inspirație în arhitectură de factură 

populară. Demersul său de a aduna obiecte de artă națională a coincis cu acela de a culege 

experiențe vizuale care s-au materializat în proiectul vilei devenită astăzi Muzeul de Artă 

Populară Dr. Nicolae Minovici. 

 

 

https://ampt.ro/ro/monument/arcul-de-triumf-2


 

 

 Muzeul a fost reabilitat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 

5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Proiectul a prevăzut execuţia lucrărilor de 

consolidare, restaurare şi reabilitare a monumentului grav afectat de trecerea timpului şi 

aflat în pericol de degradare accentuată. 

Detalii: 
*Perioada de implementare: iulie 2011 - decembrie 2015 
*Valoarea totală a proiectului: 14,99 mil lei, din care valoare eligibilă de 11,24 mil lei. 
Contribuția beneficiarului: 3,46  mil lei  
*Adresa:  Str. Dr. Nicolae Minovici, nr. 1 
  

Mai multe informatii: https://muzeulbucurestiului.ro/muzeul-nicolae-minovici.html 

 

 

Casa Filipescu-Cesianu 

 În apropiere de Piața Victoriei, la intersecția dintre Calea Victoriei și Strada Sevastopol, 
se află reședința avocatului Constantin Cesianu. Casa Filipescu-Cesianu (1892) a fost realizată 
prin amenajarea unei reședințe mai vechi, din perioada anilor 1846-1850 și este una dintre 
puținele reședințe aristocratice ale Bucureștilor din la Belle Epoque, rămasă fidelă proiectului 
inițial. 

În această reședință au locuit câteva familii din 
aristocrația românească, precum Iancu Filipescu și 
Maria Ghica Filipescu. În 1892, Constantin Cesianu a 
extins această reședință aristocratică cu sprijinul 
arhitectului Leonida Negrescu. Cu acest prilej, au fost 
realizate decorațiile exterioare și acoperișul imperial și 
a fost amenajat parcul reședinței. Reşedinţa este 
mărginită de Strada Sevastopol, stradă ce purta în 
vechime numele de “Uliţa Filipescului”, deoarece se 

întindea de-a lungul proprietăţilor acestuia. 
 Casa Filipescu - Cesianu a fost reabilitată prin Programul Operaţional Regional 2007 - 
2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Proiectul a prevăzut 
execuţia lucrărilor de consolidare, restaurare, protecţie şi conservare a monumentului istoric 
în vederea introducerii lui în circuitul turistic. 
 
Detalii: 
*Perioada de implementare: iulie 2011 - octombrie 2015  
*Valoarea totală a proiectului: 8,58 mil lei, din care valoare eligibilă de 5.9 mil lei. 
Contribuția beneficiarului: 2.65  mil lei 
*Adresa: Calea Victoriei nr. 151 
Mai multe informatii: https://muzeulbucurestiului.ro/casa-filipescu-cesianu.html  
 
 

https://muzeulbucurestiului.ro/muzeul-nicolae-minovici.html
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Parcul de agrement "Tei-Plumbuita"  

Tematica parcului este “Tărâmul fermecat”. Aceasta împumută din folclorul românesc 
personaje, locuri, întâmplări și elemente tematice care compun o lume de basm ce propune 
elemente familiare atât pentru copii, cât și pentru adulți, aceștia din urmă având ocazia sa-și 
amintească de vremea copilăriei. Parcul este împărțit în trei zone mari de către cele două alei 
principale ale parcului, fiecare cu un traseu omonim: Padurea de argint, Pădurea de aramă,  

Tărâmul lui Verde-Împărat. 
  
 În cadrul proiectului s-a creat o structură de 
agrement turistic prin amplasarea în parcul Tei a 7 
echipamente de distracţii, respectiv: roller-coaster, 
casa groazei, roata mare, lanţuri, roata mică, carusel 
și maşinuţe electrice și s-au amenajat 3 locuri de 
joacă pentru copii (1 spaţiu de joacă gonflabil și 2 
locuri de joacă reamplasate). Totodată s-a amenjat 
o suprafaţă naturală de aproximativ 74,90 ha 
aferentă parcului Tei în scop turistic. 

 
 
Detalii: 
*Perioada de implementare: septembrie 2013 - iulie 2015  
*Valoarea totala a proiectului: 64.57 mil lei, din care valoare eligibilă de 19.54 mil lei  
Adresa:  Bulevardul Lacul Tei, Bucuresti 
Mai multe informatii: http://parcaventuratei.ro/  
 

http://parcaventuratei.ro/
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