
CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 
DIN ANSAMBLUL DE MONUMENTE ISTORICE  AL MĂNĂSTIRII CĂLDĂRUȘANI 

 
•Sursa de finanțare: 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. 

Denumire Beneficiar: Parteneriatul format din Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov și 
   Mănăstirea Căldărușani 

• Perioada de implementare a proiectului: 20.02.2019 - 30.06.2023 

• Valoarea totală a proiectului:     22.379.871,00 lei  

Valoarea totală eligibilă a proiectului:    19.808.179,25 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR:                15.533.727,25 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național:   13.878.288,42 lei  

Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului:     10.396.163,58 lei 

• Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile:               12.571.691,75 lei 

 

• Descrierea proiectului: 

Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea potențialului turistic și cultural ale 
Ansamblului de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, sat Lipia, comuna Gruiu, județ Ilfov, 
cod LMI IF-II-a-A-15293, prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
cultural al Bisericii Sf. Dimitrie, cod LMI IF-II-m-A-15293.01 ;i a Bisericii Sf. Ioan Evanghelistul, în 
cimitir, cod LMI IF-II-m-A-15293.02, în vederea creșterii contribuției ansamblului la dezvoltarea 
regională durabilă.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al monumentelor istorice Biserica 

Sf. Dimitrie, cod LMI IF-II-m-A-15293.01 și Biserica Sf. Ioan Evanghelistul, în cimitir, cod LMI IF-
II-m-A-15293.02, aparținând Ansamblului de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, în 
vederea punerii în valoare a patrimoniului cultural sub aspect structural, funcțional și 
arhitectural, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile și protecției mediului. 

2. Creșterea accesibilității în vederea introducerii obiectivului de patrimoniu în circuitul turistic 
județean și regional prin realizarea unor lucrări conexe investiției de bază de tip infochioșc și 
grup sanitar pentru persoane cu dizabilități și drum de acces și amenajare parcare. 

3. Îmbunătățirea condițiilor de siguranță prin asigurarea utilităților aferente obiectivului turistic 
de patrimoniu prin înființarea unei gospodării de apă pentru incendiu. 

4. Creșterea importanței turismului cultural la nivel local și regional și a numărului preconizat de 
vizite cu peste 5,21% la minim 6.260 de vizitatori/an, în perioada de durabilitate. 

5. Promovarea patrimoniului cultural prin implementarea strategiei de marketing, a campaniei de 
informare și a activității de digitizare a obiectivului de patrimoniu restaurat. 
 
 



• Rezultate așteptate: 
- 1 obiectiv de patrimoniu cu 2 obiecte de patrimoniu restaurate și introduse in circuitul turistic 

dotate cu instalații pentru siguranță la incendiu, antiefracție, climatizare 
- amenajare 1 infochioșc și 1 grup sanitar, 1 gospodărie de apă pentru incendiu, 1 parcare și 1 

drum de acces 
- 2 obiecte de patrimoniu digitizate în vederea accesului la patrimoniul cultural  
- 1 campanie de informare și publicitate cu privire la implementarea și derularea proiectului 
- 1 campanie de marketing și promovare în vederea creșterii numărului de vizitatori 
- număr crescut de vizitatori cu minim 5,21%, de la 5.950 vizitatori/an la 6.260 vizitatori în primul 

an după implementarea proiectului. 

 


