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În municipiul Constanța, se reabilitează 3 obiective culturale de importanță 
națională: edificiul roman cu mozaic, clădirea muzeului național de istorie și 
arheologie și mormântul pictat Hypogeu. În județul Constanța, se reabilitează 2 
cetăți romane: cetatea Carsium (Hârșova) și castrul roman de la Ovidiu, obiective 

Prin intermediul Programului Operațional Regional (Regio) 2014-2020, prioritatea de 
investiții 5.1 - ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural”, se finanțează proiecte care vizează conservarea, reabilitarea și 
punerea în valoare a unor obiective de patrimoniu cultural, în scopul includerii 
acestora în circuite turistice. 

În municipiul Brăila, se reabilitează 2 edificii culturale de referință, respectiv Castelul 
de Apă din Grădina Mare și Biserica Greacă, ambele obiective culturale urmând a fi 
incluse într-un circuit turistic menit să dea valoare zonei centrului istoric, zonă în care 
acestea sunt amplasate. 

În municipiul Buzău, se reabilitează 3 clădiri de patrimoniu, având semnificații 
istorice și culturale deosebite: clădirea bibliotecii județene „Vasile Voiculescu”, 
clădirea fostului spital, în care se va deschide Centrul muzeal „I.C. Brătianu” și 
clădirea fostului seminar, în care funcționează Muzeul Bisericesc al Eparhiei Buzăului 
și Vrancei. În județul Buzău, se reabilitează 3 obiective culturale care urmează a fi 
incluse în circuitul turistic religios, respectiv Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din 
satul Sibiciu de Sus - orașul Pătârlagele, ansamblul bisericii cu hramurile „Sfântul 
Dumitru” și „Sfinții Împărați” din comuna Stâlpu și ansamblul Schitul „Sfinții   
Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Berca. 

culturale de referință, care vor fi incluse în circuitul turistic. În municipiul Mangalia, se 
finanțează un proiect de reabilitare a bisericii „Sfântul Mare mucenic Gheorghe”.  

În municipiul Galați, dezvoltarea turismului cultural se realizează prin reabilitarea a 3 
obiective culturale de referință: reabilitarea fostei farmacii „Ținc”, în care 
funcționează Casa Colecțiilor, reabilitarea Casei „Cuza Vodă”, în care funcționeză 
muzeul dedicat domnitorului A.I.Cuza și reabilitarea unei clădiri situată pe strada 
Domnească în care se va amenaja un spațiu expozițional. În județul Galați, se 
reabilitează situl arheologic de la Barboși Tirighina, prin amenajarea unui muzeu și a 
unui punct de informare turistică.

În județul Vrancea, în municipiul Focșani, Regio finanțează reabilitarea a 3 obiective 
culturale: clădirea fostului tribunal din Vrancea, în care se va înființa Muzeul Vrancei, 
reabilitarea Casei Alaci, în care funcționează secția de istorie și arheologie a muzeului 
județean și reabilitarea Casei Tatovici, în care funcționează secția de științe ale naturii 
și acvariul. 

În municipiul Tulcea, se reabilitează 2 obiective culturale: Muzeul de etnografie și 
artă populară și biserica „Buna Vestire”. În județul Tulcea, se reabilitează 6 obiective 
culturale de importanță națională și locală,  după cum urmează: în Sulina – Farul 
Vechi, biserica „Sfântul Nicolae” și clădirea bibliotecii orășenești, în Babadag - Casa” 
Panaghia”, în Isaccea - biserica „Sfântul Gheorghe” și în Chilia Veche - biserica „Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavril”.  
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Regio sprijină dezvoltarea economică, prin reabilitarea obiectivelor 


