RESTAURAREA MUZEULUI
„VASILE POGOR” IAȘI
cod SMIS 116511

Proiectul <<RESTAURAREA MUZEULUI „VASILE POGOR” IAŞI>> răspunde obiectivului specific al Axei
prioritare 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării urbane, Prioritatea de
investiție 5.1. CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI
CULTURAL – impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului
cultural și a identității culturale.
Durata de implementare a proiectului - 72 de luni

Contract de finantare nr. 768/06.12.2017

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca
factor de impulsionare a dezvoltării locale.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului cultural-istoric şi turistic al
Muzeului „Vasile Pogor” Iaşi prin:

• restaurarea, protejarea şi conservarea clădirii Muzeului „Vasile Pogor” Iaşi.
• punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene.
• creşterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 20,00 %
pentru primul an de exploatare.

Date generale privind investiția propusă
Casa Memorială „Vasile Pogor” este un muzeu municipal din Iași, secție a Muzeului Literaturii
Române din Iași, amplasat pe Str. Vasile Pogor nr. 4. Muzeul prezintă dezvoltarea literaturii
române, cu precădere de pe teritoriul Moldovei, începând cu anul 1800 și până în zilele
noastre. Imobilul are un lung istoric legat de viața culturală a Iașului, fiind loc de întâlnire
pentru intelectualitatea orașului, sediu al Societății literare Junimea (fondată în 1863) și al
revistei Convorbiri literare (fondată în 1867).
•Prin acest proiect s-a realizat restaurarea clădirii monument istoric – Muzeul “Vasile Pogor”.
Clădirea își păstreaza funcțiunea sa culturală, expoziția permanentă, reorganizată și
inaugurată la 13 octombrie 2006, prezentând aspecte de istorie literară și parcurge, pe
etape, o perioadă de circa 150 de ani.

Soluțiile arhitecturale și tehnice alese au urmărit îndeplinirea urmatoarelor obiective şi nevoi prin:
• redarea circuitului turistic a celor două încăperi semnificative prin vechimea lor, acoperite cu bolți „a vella”;
• înlocuirea structurii șarpantei din lemn cu una metalică, pentru a spori calitatea spațiului polivalent și capacitatea
sa;
• refacerea pardoselii de parchet decorativ în Sala Junimea;
• restaurarea ușilor, înlocuirea tâmplăriei ferestrelor deteriorate și completarea cu geam termoizolant;
• restaurarea glasvandului, tâmplăria metalică și învelitoarea cu jgheabul decorativ din tablă ambutisată;
• refacerea tencuielilor structurate, permeabilă la vapori, colorate în masă, alb antichizat;
• restaurarea de către specialist a elementelor decorative ale fațadelor;
• realizarea de injectări în masă cu soluții hidrofobizante, la nivelul soclului pentru a preveni ascensiunea apelor
capilare;
• înlocuirea învelitorii, jgheaburilor și burlanelor existente cu altele din tablă de zinc preoxidat;
• reconfigurarea accesul secundar astfel încât acesta să fie configurat pentru persoanele cu dizabilități și includerea
unui lift interior care să faciliteze legătura pe verticală între spații;
• refacerea trotuarelor din dale de piatră buceardate, antiderapant;
• reamenajarea parcului prin crearea unui zone destinate spectacolelor în aer liber.

GRUP ȚINTĂ
Potențiali Beneficiari
Beneficiari direcţi:
• Vizitatorii muzeului
– 9.599
persoane/an
• Angajaţii permanenţi ai Muzeului – 6
persoane – care vor lucra într-un cadru
modern şi funcţional.
• Muzeul Literaturii Române din Iași –
instituție care va avea în administrare
un monument istoric de importanță
națională restaurat.

Beneficiari indirecţi:
• Comunitatea locală- 919.042 locuitori/județ, care va
beneficia de existenţa unui obiectiv de patrimoniu cultural şi
istoric, reabilitat şi amenajat în mod corespunzător.
• Administraţia locală şi judeţeană - care în acest fel va
rezolva, punctual, o parte din problemele pe care le ridică
nevoia asigurării unor servicii moderne şi de calitate.
• Obiectivele turistice aflate în proximitatea Muzeului – 9
clădiri cultural-istorice din Axa culturală a orașului Iași
• Turiști/vizitatori ai municipiului Iași – 343.241/an
• Structurile de primire turistică din municipiul Iași – 83 unități

SURSE DE FINANŢARE
Valoarea totală a cererii de finanţare, 6.525.336,00 lei din care:
• Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent: 1.071,00 lei
• Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent: 6.524.265,00 lei
Contribuţia proprie, 131.556,30 lei din care:
• Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent: 130.485,30 lei
• Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent: 1.071,00 lei
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 6.393.779,70 lei

Date contact:
Marius Tanase - Manager Proiect
Tel/fax: 0232 235100 int. 163; 0232 210336
E-mail: marius.tanase@icc.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oﬁcială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

