Reabilitarea Mănăstirii Golia – Etapa II
Coeziune economică și socială
POR 2007-2013 > AXA 1
Valorificarea potenţialului cultural-istoric şi turistic al Mănăstirii Golia
Datorită acţiunii repetate a cutremurelor de
la zidirea Bisericii şi până în prezent, a
fenomenului de îmbătrânire a materialelor
şi a intervenţiilor numeroase efectuate de-a
lungul timpului, toate însumate au avut un
efect distructiv asupra stării de conservare
a picturii murale interioare. Principalii
factori care au determinat alterarea stării
de conservare a picturii mural interioare de
la biserica Mănăstirii Golia se referă la
mişcările

seismice,

umiditatea

de

infiltraţie

şi

de

capilaritate,

reparaţiile

anterioare

necorespunzătoare (chituiri, retuşuri, repictări, refaceri strat foiţă metalică etc.), administrarea
neglijentă a spaţiului interior referitoare la regulile de conservare.
Ca urmare, este necesară restaurarea şi punerea în valoare a picturii murale interioare, a
Iconostasului şi Amvonului.

Proiectul
Obiectivul general al proiectului este reabilitarea infrastructurii de turism cultural-istoric in vederea
sprijinirii dezvoltarii economice integrate a sectorului turistic si a celor conexe in Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est.

Cu sprijinul fondurilor europene s-au realizat 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, precum şi reabilitarea utilităților anexe din zona de protecție a monumentului
istoric.

Suplimentar, faţă de lucrările cuprinse în proiectul initial, pentru obtinerea unui aspect unitar şi o
restaurare potrivită, prin care să se păstreze patina vremii şi în acelaşi timp, să confere funcţionalitate, a
fost necesară realizarea unei intervenţii complexe de conservare – restaurare asupra celor 68 de strane
originale şi a uşii din lemn masiv de pe peretele de nord din zona pridvorului.

Declaraţie
“Finalizarea restaurării, refacerea picturii, amenajarea teritorială, peisagistică şi lucrările edilitare
realizate în acest proiect, vor defini nu doar un monument religios reabilitat dar şi un produs turistic
nou”, a declarant dna. Georgiana Pia Niculescu, manager de proiect.

Localizarea
Municipiul Iaşi

Buget şi partenerii financiari

Beneficiari

Valoarea totală a proiectului: 25.139.418,36 lei

Consiliul Judeţean Iaşi / Consiliul Local Iasi

Contribuţie beneficiari: 607.210,23 lei

Contact: Georgiana Pia Niculescu

Asistenţă financiară nerambursabilă
(FEDR): 17.129.696,31 lei

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69,

Bugetul naţional: 7.402.511,82 lei

E-mail: directia.proiecte@icc.ro

Iaşi

Telefon: 004-0232.235100, int. 309
Web: https://www.icc.ro

Programul european relevant
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa Prioritară: 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul Major de Intervenţie: 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul Poli de
creştere
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est
Adresa: Piatra Neamţ, Str. Lt. Draghescu, nr. 9
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071
Web: http://www.adrnordest.ro/

Stadiul proiectului

Proiectul a fost finalizat în luna decembrie 2015.

