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Consolidare, refuncționalizare şi mansardare clădire monument istoric
– Strada V. Alecsandri, Nr. 6, Iași
Pe lista de priorităţi pentru protejarea şi restaurarea monumentelor istorice la nivelul municipiului
Iaşi se află şi sediul revistei Viaţa Românească şi al Chesturii, situat pe str. Vasile Alecsandri, la numărul
6, construcţie realizată la începutul secolului XX. Clădirea este inclusă în Lista Monumentelor Istorice 2015
din judeţul Iaşi la poziţia 843, cod LMI: lS-11-m-B-03704.
Din anul 2012 şi până în 2015 s-au executat lucrări de consolidare şi parţial lucrări de reabilitare
instalaţii în două etape de intervenţie. În anul 2017 s-au actualizat soluţiile de intervenţie şi din 2018 se
execută lucrări de intervenţie etapa a III-a. Până acum, zidurile clădirii din strada Vasile Alecsandri au fost
restaurate, iar șarpanta din lemn a fost înlocuită cu una metalică, respectându-se astfel standardele de
rezistență și stabilitate.
Conform proiectului nr. 68/2017, se respectă soluţia iniţială de a organiza muzeul Pogromului, săli
de conferinţe şi multimedia şi amenajarea unor birouri şi spaţii tehnice. Restaurarea şi deschiderea pentru
publicul larg a "Casei Muzeelor" va avea un impact major, cuantificabil, în viaţa comunităţii, din multiple
puncte de vedere. Impactul investiţiei asupra variaţiei numărului de vizitatori va fi de cel puţin 5.000 de noi
vizitatori anual.
Printre expozițiile permanente ale viitoarei “Case a Muzeelor” se numără sala destinată primelor
tipărituri care va cuprinde o colecție de cărți vechi și proiecții video, o sală a alfabetului unde vor fi expuse
documente în care va putea fi observată tranziția de la slovele chirilice la caracterele latine și Sala “Dacia
Literară”. Totodată, vizitatorii vor putea admira expoziții dedicate scriitorilor Vasile Alecsandri, Mihai
Eminescu, Ion Creangă și I.L. Caragiale. Noul muzeu va cuprinde și o zonă dedicată Pogromului.
Odată cu inaugurarea instituției culturale vor fi create 20 de noi locuri de muncă. Monumentul
istoric are o suprafață totală de 3988 metri pătrați.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca factor de
impulsionare a dezvoltării locale.

Obiectivele specifice al proiectului sunt:
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 restaurarea, protejarea și conservarea clădirii monument istoric din strada Vasile
Alecsandri, nr. 6, Iași;
 punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;
 includerea parțială a obiectivului de patrimoniu restaurat în circuitul public;
 creșterea numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu restaurat cu 5.000 persoane,
pentru primul an de exploatare.
Sursa de finanţare
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020
Axa prioritara 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării urbane.
Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural și a identității culturale.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului 16.587.378 lei
Valoarea eligibilă totală 15.085.533 lei

Stadiul proiectului
În implementare.
Termen de finalizare: 28.07.2020
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
Adresa: Piatra Neamţ, Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, judeţul Neamţ
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071
Web: http://www.adrnordest.ro

