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“Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”  

 

Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău în calitate de beneficiar al finanţării pentru 

proiectul “Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”, proiect 

finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, cod SMIS 116518, anunţă organizarea în data 

de 11 septembrie 2018, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Buzău, Sala Dimitrie Filipescu, a 

seminarului de lansare oficială a proiectului. 

Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – 

„Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural”. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020: Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. 

Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. 

Valoarea totală a proiectului este de 18.467.853,04 lei , din care: valoarea eligibilă nerambursabilă 

din FEDR (85%) 14.462.685,82 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (13%) 

2.211.940,18 lei, valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului (2%) 340.298,49 lei, valoarea neeligibilă 

1.452.928,55 lei – inclusiv TVA. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, 

protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, corespunzător obiectivului specific 

al Priorităţii de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 

cultural din cadrul POR 2014-2020. 

Obiectivul specific al proiectului îl constituie consolidarea, restaurarea și dotarea într-o perioadă de 

47 de luni a obiectivului de patrimoniu național Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”, clădire 

transformată într-un spațiu expozițional cu valențe istorice și arhitecturale autentice. 

Durata de implementare a proiectului este de 47 luni, în perioada 12.03.2018 - 12.02.2022. 

           Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Buzău, doamna Liliana Nicolae – 

manager proiect, telefon  0238/414.112, int.203. 
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