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Restaurarea Muzeului “Vasile Pogor” Iași

Muzeul “Vasile Pogor” – monument istoric IS-IV-m-B-04356 (de importanță locală) este
sediul central al muzeelor literare ieșene. Clădirea a fost construită de vornicul Vasile Pogor, în
annul 1850, pe temelii ale caselor Coroi și Cerchez.
Aici a fost fondată, după anul 1863, Societatea „Junimea”, precum și revista „Convorbiri
literare”, în anul 1867. Clădirea prezintă zone afectate de infiltrațiile de apă atât din subsol cât și
din tavan. Sunt necesare intervenții la fundația clădirii, pereți interiori și exteriori, la acoperiș și
jgheaburi. Este necesară refacerea completă a instalațiilor electrice și termice. Clădirea nu este
izolată termic. Dotări: sisteme de supraveghere și asigurare antiefracție și antiincendiu în toate
încăperile (în funcție de cerințele ISU), dotări moderne de iluminare a spațiilor muzeale din
interiorul clădirii.
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” prin:


restaurarea, protejarea şi conservarea clădirii Muzeului ”Vasile Pogor”;



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.
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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 6.525.336 lei din care 6.393.780 lei asistență financiară
nerambursabilă.

Stadiul proiectului
Proiectul este în implementare. Termenul de finalizare este 06.11.2020.
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

