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Restaurarea Muzeului “Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” Iași

Muzeul “Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” Iaşi – este monument istoric de importanţă
naţională . Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice având codul IS – II – m – A –
03963. Construită în timpul lui Antonie Vodă Ruset, între anii 1677 – 1679, clădirea care
adăpostește filiala de literatură veche a Muzeului Literaturii Române Iași a fost sediul celei de-a
doua tiparnițe din Iași, în perioada 1679 – 1686. Printre exponatele de mare rezonanță aflate în
expoziția permanentă menționăm Cazania sau Carte românească de învățătură (1643), prima
tipăritură în limba română de pe teritoriul Moldovei. Clădirea necesită intervenții asupra pereților
interiori și exteriori, refacerea completă a instalației termice, dotarea cu sisteme de supraveghere
și asigurare antiefracție și antiincendiu în toate încăperile , refacerea iluminatului interior, sistem
de iluminat exterior. Deasemenea sunt necesare dotări și modernizări în ceea ce privește expoziția
permanentă.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca
factor de impulsionare a dezvoltării locale.
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Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului cultural-istoric şi turistic
al Muzeului ”Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” prin:


restaurarea, protejarea şi conservarea clădirii Muzeului ”Sfântul Ierarh Dosoftei
Mitropolitul”;



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



creşterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 5,56 %
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 3.670.826 lei din care 2.432.178 lei asistență financiară
nerambursabilă.

Stadiul proiectului
Proiectul a fost finalizat în data de 05.02.2020.
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

