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Restaurarea Muzeului „Nicolae Gane” Iași

Prin acest proiect se doreşte restaurarea clădirii monument istoric – Casa sciitorului
Nicolae Gane – Muzeul Literaturii Române. Casa a fost zidită în secolul al XIX – lea şi a aparţinut
scriitorului şi omului politic Nicolae Gane care, între anii 1872 – 1911 a ocupat funcţia de primar
al Iaşiului. Începând cu anul 1993, imobilul a devenit muzeu. Muzeul “Nicolae Gane” este
monument istoric, clădirea fiind în conservare din anul 2009, în timp fiindu-i afectată complet
structura de rezistenţă.
Casa “Nicolae Gane” propune publicului vizitator un memorial al scriitorului. Memorialul
Gane reconstituie camera de lucru a scriitorului care a stăpânit această casă. Muzeul conţine
obiecte autentice, de epocă, din secolul al XIX-lea şi obiecte, manuscrise, corespondenţa,
documente, fotografii, tablouri, cărţi care au aparţinut omului de cultură care a fost un membru
marcant al Societăţii “Junimea”.
În cadrul muzeului ce se restaurează se vor desfăşura activităţi specifice de conservare şi
expoziţie permanentă prin care se asigură accesul publicului către colecţiile permanante, dar şi o
serie de activităţi prin care se oferă servicii diverse către public, astfel:
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Expoziţii temporare, cu o tematică diversă (de exemplu, fotografie, artă plastică, carte,
colecţii de manuscrise, arhitectură şi design, etc.). Acestea vor fi realizate în parteneriat
cu alte muzee de la nivel local şi naţional, cu instituţii culturale, universităţi şi
biblioteci, etc.;



Activităţi de restaurare de carte în cadrul laboratorului de restaurare ce va fi reamenajat
şi unde îşi vor desfăşura activitatea specialişti în domeniu;



Activităţi de legătorie carte, care se va constitui şi într-o activitate economică ce va
putea asigura venituri suplimentare pentru muzeu.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca
factor de impulsionare a dezvoltării locale.
Obiectivele specifice al proiectului îl reprezintă valorificarea potențialului cultural-istoric și
turistic al Muzeului „Nicolae Gane” Iași prin:


restaurarea, protejarea și conservarea clădirii Muzeului Nicolae Gane Iași;



punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;



creșterea numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu restaurat/consolidat 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 este de 5.752.209,05 lei din care 5.636.115,28 lei asistență
financiară nerambursabilă.
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Stadiul proiectului
În implementare.
Termen de finalizare: 30.09.2023
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

