SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI
Consolidare, restaurare și punere în valoare biserica “Sf.
Dumitru” (corp C3) și turn clopotniță (corp C5) din cadrul
ansamblului Mănăstirea Jitianu
Proiectul este finanțat din 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, Apelul de
proiecte - POR/2017/5/5.1/2.
În data de 23.04.2018, Mănăstirea Jitianu, în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 1896
cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.
1. Număr de referință: cod SMIS 119855
2. Denumirea beneficiarului: Mănăstirea Jitianu
3. Scopul proiectului constă în consolidarea, restaurarea și valorificarea prin diverse activități de informare și
publicitate a ansamblului Mănăstirii Jitianu, astfel încât rezultatul obținut în urma implementării proiectului
să contribuie în primul rând la consolidarea și restaurarea (salvarea) a două monumente istorice, părți
componente ale ansamblului Mănăstirea Jitianu, ansamblu de valoare națională sau universală, cât și la
impulsionarea dezvoltării zonei de implementare a proiectului (creșterea importanței turismului și culturii, ca
factori care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului).
4. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice a ansamblului Mănăstirea
Jitianu, prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării a două imobile (monumente istorice
– parți componente ale ansamblului, clasate distinct în Lista Monumentelor Istorice 2015), în vederea
creșterii atractivității turistice a zonei, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de
implementare a proiectului.
5. Obiectivele specifice ale proiectului:
- consolidarea și restaurarea monumentelor istorice: Biserica “Sf. Dumitru” (cod LMI - DJ-II-m-A08203.01) și Turnul clopotniță (cod LMI - DJ-II-m-A-08203.04), din cadrul ansamblului Mănăstirea Jitianu (cod
LMI - DJ-II-a-A-08203), din comuna Podari, județul Dolj;
- valorificarea potențialului cultural și turistic al ansamblului Mănăstirea Jitianu;

6. Rezultatele proiectului:
- salvarea, consolidarea, îmbunatățirea imaginii Bisericii “Sf. Dumitru” și a Turnului Clopotniță adosat
bisericii – monumente istorice aferente ansamblului Mănăstirea Jitianu, la care se adaugă valorificarea
potențialului cultural și turistic al acestora => 2 obiective de patrimoniu cultural restaurate;
- creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de
patrimoniu cultural restaurat - ansamblul Mănăstirea Jitianu => la finalizarea perioadei de monitorizare se
estimează că numărul vizitatorilor va fi de 4.444 => o creștere de 1.144 vizitatori, de la 3.300 la 4.444
vizitatori.
7. Valoarea totală a proiectului este de 14.010.546,21 lei, iar valoarea nerambursabilă este de
13.730.335,29 lei din care: 11.670.785,00 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul
European de Dezvoltare Regională, iar 2.059.550,29 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din
bugetul național.
8. Locul de implementare al proiectului: satul Braniște, comuna Podari, județul Dolj
9. Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a
activităților înainte de semnarea Contractului de finanțare.
10. Data de începere a proiectului: 08.08.2017
11. Data finalizării proiectului: 30.04.2022
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
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