RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN
VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL
Cod SMIS 117308
Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIULUI CARACAL, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea
proiectului “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA
VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” – Cod SMIS 1170308 – finanţare prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 5 – Îmbunataţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Proiectul se implementează în Municipiul Caracal, timp de 77 luni, începând din data de 22.04.2016 până la
31.08.2022.
Proiectul “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA
VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” - Cod SMIS 1170308 – finantare prin Programul
Operaional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 5 – Îmbunataţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural este implementat de către Unitatea Administrativ
Teritorială a MUNICIPIUL CARACAL şi are o valoare totală de 7.666.585,97 lei, din care 5.734.565,76 lei reprezintă
finantare nerambursabilă.
Autoritatea de Management a Programului Operational Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, iar Organismului Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare
Regională SV Oltenia.
Obiectivul proiectului îl reprezintă restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Muzeului Romanațiului, în
vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local.
Din punct de vedere funcțional, construcția se încadrează la categoria “cladire pentru spațiu expozițional
muzeal “.
Lucrările de intervenție propuse vizează restaurarea, consolidarea și dotarea clădirii Muzeului Romanațiului, pe
baza perceptelor ce guvernează domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice, acestea aplicandu-se
individualizat ,în funcţie de personalitatea, funcţiunea sa, starea de conservare, în măsura în care conceptul de
restaurare rezultă din monumentului.
Clădirea în care funcționează Muzeul Romanațiului, este încadrată ca monument istoric arhitectural de clasă B,
ce figurează în Lista monumentelor istorice, lista patrimoniului cultural local din mediul urban, la poziția 352,
codLMIOT–II-m-B-08747.
Prin lucrările propuse se urmărește păstrarea, sau refacerea faţadelor in stilul arhitectonic al clădirii inițiale,
cu menținerea aspectului artistic al epocii din care provin, consolidarea structurală a clădirii, în vederea asigurării

cerinței de rezistență mecanică și stabilitate, siguranța în exploatare a clădirii, refacerea finisajelor interioare,
prin măsuri de restaurare, conservare, inclusiv a componentelor artistice, refacerea instalațiilor interioare
(instalații sanitare, instalații electrice, instalatii alimentare cu gaze naturale, instalații termice, de ventilatieclimatizare, instalații de avertizare și alarmare la incendiu, antiefracție, supraveghere video- voce date, etc.),
dotarea precum și reabilitarea sa funcțională, asigurându-se în cadrul spațiului muzeal funcțiuni culturale
contemporane, care reintegrează clădirea în spațiul cultural local.
Intervențiile şi activităţile propuse în cadrul proiectului contribuie la punerea în valoare a obiectivului de
patrimoniu, pentru a se crea premisele creşterii numărului de vizitatori, ca urmare a investiţiei realizate și de a
contribui la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate.acestora cu utilajele şi echipamentele
specifice utilitaţilor necesare funcţionarii în condiţii optime a obiectivului.
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