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Consiliul Judeţean Iaşi va începe în curând reabilitarea picturii
interioare de la Mănăstirea Golia

Săptămâna aceasta a avut loc licitaţia privind lucrările de construcţie
pentru Etapa a II-a a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Mănăstirii
Golia. La licitaţie s-au înscris două asocieri de firme: Asocierea SC Iasicon
SA Iaşi (lider) şi SC Success SRL Botoşani şi Asocierea SC Conest SA Iaşi
(lider) şi SC General Construct SRL Suceava. Ambele oferte financiare
depuse sunt apropiate ca valoare de valoarea estimată iniţial, aproximativ
19,2 milioane lei, fără TVA. Licitaţia are etapă finală electronică. „Proiectul
are o valoare totală de peste 25 milioane lei, din care aproape 24,5 milioane
lei sunt fonduri nerambursabile. Cea de-a doua etapă a proiectului de
reabilitare a Mănăstirii Golia, cea de punere în valoare a vechii picturi, este
conceput ca o continuare a proiectului de restaurare a Mănăstirii Golia,
finalizat în anul 2010. ar putea începe în scurt timp. Lucrările de reabilitare
a picturii ar putea începe cel târziu la începutul anului viitor. Foarte
important este faptul că la partea de pictură interioară firma câştigătoare
va putea să lucreze şi în perioada de iarnă”, a declarat dl. Cristian
ADOMNIŢEI, Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi. Durata de
implementare a proiectului este de 22 de luni, din care 17 luni perioada de
execuție a lucrărilor.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă valorificarea
potenţialului cultural-istoric şi turistic al Mănăstirii Golia prin:
•
Punerea în valoare a Bisericii Mânăstirii Golia prin: lucrări de
conservare – restaurare pictură interioară, Iconostas şi Amvon şi iluminat
arhitectural şi decorativ;
•
Refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile)
către obiectivul reabilitat, în interiorul zonei de protecţie a acestora (strada
George Enescu, Strada Golia şi Stradela Armeană);
•
Punerea în valoare a zonei de protecţie a monumentului istoric
prin amenajări peisagistice;
•
Reabilitarea utilităților anexe din zona de protecție a
monumentului istoric.

Rezultatele estimate:
2.490 mp pictură murală restaurată;
190 mp iconostas și amvon restaurat;
Lungime rețea de transport public extinsă/reabilitată (km) – 0,451 km;
Suprafață carosabil – 3.176,32 mp;
Trotuare reabilitate – 1.258,68 mp;
1 grup sanitar reabilitat – aria construită 63,14 mp;
Suprafața spațiilor verzi amenajate 3.126 mp (2.511 mp suprafață
gazonată la care se adaugă 615 mp spații verzi în zona grupului sanitar);
 Iluminat exterior decorativ.








