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LANSAREA în regiunea Bucureşti Ilfov a Axei 5  - “Imbunătăţirea mediului urban şi 
conservarea, protecţia şi valorificarea durabila a patrimoniului cultural”  

în regiunea Bucureşti Ilfov 
 

 În data de 20 aprilie 2016, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov (ADR BI) a 
organizat la Casa Cesianu seminarul de informare pentru lansarea apelului de proiecte pe Axa 5 – 
« Imbunatatirea mediului urban şi conservarea, protectia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural «  în regiunea Bucureşti Ilfov. 
 Cu această ocazie au fost prezentate cele mai importante aspecte ale apelurilor de proiecte pe 
cele 2 priorităţi de investiţii ale Axei 5: 

Prioritatea de Investitii 5.1  "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi cultural” are o alocare indicativa de 26,06 mil euro. Se finanţează interventiile asupra 
monumentelor istorice incluse în patrimoniul cultural naţional de interes national si local din urban si 
rural. Solicitanti eligibili sunt:  unitatile administrativ teritoriale, autorităţile administraţiei publice 
centrale, unitățile de cult, ONG-urile si parteneriatele între aceste entități.  

Prioritatea de Investitii 5.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 
degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București” are o alocare 
indicativa de 13,89 mil euro. Se finanteaza  activitati pentru cresterea suprafetelor spatiilor verzi si 
reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe degradate sau neutilizate din 
interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement pentru comunitate.Interventiile asupra 
parcurilor deja existente nu sunt eligibile. 
Solicitanti eligibili sunt:  unitatile administrativ teritoriale (UAT) din  mediul urban (inclusiv 
sectoarele Municipiului București) si parteneriatele între UAT din mediul urban și UAT județ cu lider 
de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban. 

Pentru cele doua prioritati de investitii mentionate mai sus, proiectele pot fi depuse la sediul 
ADRBI in perioada 25 mai -25 noiembrie 2016. 
 Cu aceasta ocazie, dl Adrian Majuru – Director al Muzeului Municipiului Bucuresti a prezentat 
monumentul Casa Filipescu-Cesianu – reabilitat cu fonduri din programul REGIO 2007-2013 si agenda 
expozitiilor care vor fi organizate incepand cu luna octombrie.   
 
Informatii si fotografii de la eveniment gasiti pe site-ul nostru: 
http://www.regioadrbi.ro/evenimente/seminar-informare-lansare-pdi-51-si-52-din-por-2014-
2020.aspx 
Persoană de contact: Claudia Ionescu, purtător de cuvânt  
Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii – ADR BI  
Tel: +40746 099 952, Email: claudia.ionescu@adrbi.ro;  www.regioadrbi.ro 

http://www.regioadrbi.ro/evenimente/seminar-informare-lansare-pdi-51-si-52-din-por-2014-2020.aspx
http://www.regioadrbi.ro/evenimente/seminar-informare-lansare-pdi-51-si-52-din-por-2014-2020.aspx
mailto:claudia.ionescu@adrbi.ro
http://www.regioadrbi.ro/

