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Muzeul Vasile Pogor și Casa Dosoftei vor fi reabilitate din fonduri
europene
Proiectele pentru Restaurarea Muzeelor ”Vasile Pogor” și ”Sfântul Ierarh Dosoftei
Mitropolitul”, depuse în cadrul Programului Operațional Regional (POR) la ADR Nord EstAxa prioritară 5: ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării
urbane”, au primit finanțare.
Valoarea proiectului privind restaurarea Muzeului ”Vasile Pogor” este de
6.525.336,00 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 6.393.779,70 lei. Consiliul
Județean va contribui în cadrul proiectului cu suma de 131 556,30 lei .
Valoarea proiectului privind restaurarea Muzeului ”Sfântul Ierarh Dosoftei
Mitropolitul” este de 3 670,826,46 lei , asistența financiară nerembursabilă este 3597 060 ,07
lei iar contribuția proprie a C.J. este de 72 766,39 lei.
”Casa Dosoftei” necesită intervenții la pereți, atât la interior cât și la exterior. Piatra
aflată în structura acestora se macină și se deteriorează continuu, rezultând un praf care se
depune pe exponatele de o inestimabilă valoare.
Este nevoie și de refacerea completă a instalației termice, clădirea fiind acum
deservită de o centrală termică veche, electrică, incompatibilă cu necesitățile unui spațiu
muzeal amplu și care adăpostește valori mari de patrimoniu. De asemenea, se impun dotări și
modernizări în ceea ce privește expoziția permanentă.
Clădirea Muzeului ”Vasile Pogor” prezintă zone afectate de infiltrațiile de apă atât din
subsol cât și din tavan. Aici, sunt necesare intervenții la fundația clădirii, la pereți, la acoperiș
și jgheaburile de scurgere a apei. Trebuie refăcute complet instalațiile electrice și termice,
clădirea nefiind izolată termic.
Muzeul “Vasile Pogor este sediul central al muzeelor literare ieșene. Clădirea a fost
construită de vornicul Vasile Pogor, în anul 1850, pe temeliile vechilor case Coroi și Cerchez.
Aici a fost fondată, după anul 1863, Societatea „Junimea”, precum și revista „Convorbiri
literare”, în anul 1867.
În cazul ambelor obiective este necesară dotarea cu sisteme de supraveghere și
asigurare antiefracție și antiincendiu în toate încăperile (în funcție de noile cerințe ale ISU),
refacerea iluminatului interior și sistem de iluminat exterior.
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