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I. TITLUL PROIECTULUI: „Lucrări de intervenţie la faţada Cercului Militar Naţional – 

cazarma 954 Bucureşti”. 

 

II. DESPRE PROIECT: 

 

 

1. - Costuri: Valoarea totală a proiectului este de 13.645.726,91 lei, din care suma de 

10.671.038,45 lei reprezintă valoarea finanţării externe nerambursabile, iar suma de 

2.974.688,46 lei reprezintă valoarea cofinanţării cheltuielilor eligibile şi neeligibile asigurată 

de Ministerul Apărării Naţionale. 

 

- Sursă de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 5 – 

Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, APELUL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 

regiuni/proiecte nefinalizate. 

 

- Obiectiv general: Proiectul ,,Lucrări de intervenţie la faţada Cercului Militar Naţional – 

cazarma 954 Bucureşti” îşi propune promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural al 

României prin conservarea, restaurarea şi protejarea Palatului Cercului Militar Naţional. 

. 

- Obiectiv specific:  

    - Conservarea, restaurarea şi protejarea Palatului Cercului Militar Naţional prin 

realizarea de lucrări de intervenţii la faţada monumentului, realizarea lucrărilor de termo-

hidrofugare, înlocuirea tâmplăriei din lemn, restaurarea elementelor decorative de similipiatră 

şi metal, îmbunătăţirea iluminatului arhitectural exterior şi asigurarea protecţiei 

corespunzătoare anti-trăsnet; 

    - Creşterea cu 3% a numărului anual de vizite la obiectivul de patrimoniu prin 

promovarea şi valorificarea nivelului de atractivitate turistică a monumentului. 

 

      III. STADIUL PROIECTUI:  

 

 1. Secretariatul general a identificat oportunitatea de reabilitare termică a Cercului Militar 

Naţional finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 5 – 

Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural, APELUL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/B/1 proiecte 

nefinalizate; 

 2. Au fost parcurse activităţile premergătoare elaborării şi depunerii cererii de finanţare, care 

au  constat în: inventarierea şi crearea bazei de date a tuturor documentelor care au stat la baza 

achiziţiilor şi a contractelor încheiate pentru proiectare, execuţie lucrări şi consultanţă (diregenţie 

lucrări);  

 3. La data de 16.07.2018 a fost depusă cererea de finanţare pentru ,,Lucrări de intervenţie la 

faţada Cercului Militar Naţional – cazarma 954 Bucureşti”; 

 4. Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 187/2018 a fost aprobată contribuţia 

Ministerului Apărării Naţionale la proiect. 

 5. Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 231/2018, secretarul general a fost  

împuternicit să semneze olograf sau electronic, după caz, toate documentele necesare și 

contractul de finanțare a proiectului, în calitate de reprezentant legal al Ministerului Apărării 

Naţionale;  

 6. Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 232/2018 a fost numită echipa de 

implementare a proiectului; 

 7. Proiectul a parcurs etapele de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, 

etapa de evalure tehnico-financiară şi etapa de precontractare; 
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 8. La data de 28.12.2018  Ministerul Apărării Naţionale a semnat contractul de finanţare 

nr.3631 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de 

Management  şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov în calitate de Organism 

Intermediar pentru Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov;  

 9. La data de 28.12.2018 a fost depusă prima cerere de rambursare în valoare de         

5,657,556.20 lei.  

 10. La data de 27.02.2019 a fost depusă a doua cerere de rambursare în valoare de    

203.732,34 lei.  

 11. La data de 30.05.2019 a fost depusă a treia cerere de rambursare în valoare de   

115.570,56 lei.  


