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29 iunie 2022 

 

VIZITĂ PROIECT  

„AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI BISERICA DOMNIȚA BĂLAȘA” 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov a organizat în data de 28 iunie 2022, 

ora 11:00 o vizită la proiectul:  Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului 

istoric „Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”, din regiunea București-Ilfov. 

 

Cu o valoare totală de 17.156.630,30 lei, din care asistență nerambursabilă de 

16.801.777,38 lei, proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile 

acordată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea 

mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural. 

 

Rezultatele proiectului constau în restaurarea obiectivului de patrimoniu, consolidarea 

structural, restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artisticie, ameneajarea 

peisagistică, dotarea și digitizarea monumentului, promovarea în vederea integrării în circuitul 

touristic cultural, istoric și religios din regiunea București – Ilfov.  

 Preotul paroh Ștefan Ababei în cuvântul de bun venit: „am încercat să păstrăm ceea ce ne-

au lăsat înaintașii, dar și să punem în valoare și să aducem în actualitate tot ceea ce este în 

biserică, la  nivelul secolului 21”. 

 După vizionarea unui film documentar realizate de TRINITAS TV dedicat intervenției și 

evoluției proiectului, dl. Ionuț Bursuc, manager de proiect, a subliniat efortul depus, elementele 

de noutate ale proiectului, facilitățile pentru persoanele cu dizabilități care pe lângă restaurarea 

monumentului istoric, creșterea accesului cât mai multor credinicioși, pelerini și turiști la aceste 

tezaur al regiunii București – Ilfov.  

 D-na Viorica Frunză, proiectantul general al proiectului a apreciat dificultatea intervenției 

la elementele arhitecturale ale monumentului.  

 Din partea ADR București – Ilfov, d-na Simona Curpăn a prezentat prioritățile de 

finațarea pentru noul program operational, 2021-2027, link aici: https://www.adrbi.ro/programe-

regionale/por-bi-2021-2027     

  Invitații au vizitat monumentul și spațiul multifunctional din apropiere.   
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Mai multe detalii, galeria foto și prezentarea sunt disponibile la https://2014-

2020.adrbi.ro/evenimente/28-iunie-2022-vizita-la-asezamintele-brancovenesti-biserica-domnita-

balasa/  

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact:  

Simona Curpăn,  Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii - ADR București Ilfov,  

Tel:  +40 756 129 970,  

Email:  simona.curpan@adrbi.ro  
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