
            

 

                                            

 
      

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 117308 – 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 71 luni, începând din data de 22.04.2018 până la 
31.12.2021. 

Proiectul “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA 
VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” - Cod SMIS 117308  – 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 5.929.625,23 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 general al proiectului îl constituie promovarea utilizării eficiente a resurselor culturale din zonă. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă impulsionarea dezvoltării locale urbane a localității, prin 
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. 

OS1: Susținerea restaurării, consolidării, echipării și dotării obiectivului de investiție, prin activități realizate 
înaintea depunerii cererii de finantare pentru contractarea și implementarea serviciilor de proiectare și a 
serviciilor de consultanță privind realizarea proiectului. 

OS2: Susținerea restaurării, consolidării, echipării și dotării obiectivului de investiție, prin activități realizate 
după depunerea cererii de finanțare, de management de proiect, organizarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziție, încheierea contractelor și monitorizarea acestora, realizarea managementului inclusiv 
raportarea și depunerea cererii de rambursare finală, precum și implementarea serviciilor de audit ale proiectului. 

OS3: Creșterea numărului de obiective de patrimoniu restaurate, consolidate, echipate și dotate, prin activități 
de implementare a proiectului, precum realizarea proiectului tehnic și a documentațiilor aferente obținerii 
avizelor finale, realizarea lucrărilor de construcție, inclusiv dotări și prestarea serviciilor de asistentă tehnică și 
dirigenție de santier. 

OS4: Creșterea gradului de informare și publicitate a proiectului și a numarului de vizitatori înregistrați, prin 
activități specifice de informare și publicitate ale proiectului și activități specifice de promovare și digitizare a 
obiectivului turistic asigurând premisele creșterii competitivității arealului în care este localizat obiectivul de 
patrimoniu. 

 

 



            

 

Rezultatele proiectului: 

Rezultat 1: 

Expertiza tehnică, studiu geotehnic, ridicare topografica, studii de specialitate (studiu istoric, documentar 
fotografic, documentar hârti etc), DALI, documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor, obligatorii la data 
depunerii proiectului; cererea de finanțare cu anexele aferente, macheta financiară, planul de marketing. 

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivul Specific 1 și este corelat cu Subactivitatea A1.1 Activitatea de 
pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și a documentației tehnico-economică).  

Rezultat 2: 

Plan de achiziții actualizat, procedura de monitorizare a implementării contractelor de achiziție, contracte 
semnate cu operatorii economici. 

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivul Specific 2 și este corelat cu Subactivitatea A2.1 Activitatea de 
pregătire a documentaţiilor de achiziţie, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici; A2.3 
Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziţie încheiate și management de proiect. 

Rezultat 3: 

Rapoarte de progres, cereri de plată/rambursare (minim 6), notificări/acte adiționale (dacă este cazul), alte 
documente/anexe solicitate de ADR/AM, cerere de rambursare finală, metodologie de management și raportare 
proiect. 

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivul Specific 2 și este corelat cu Subactivitatea A2.7 Activitatea de 
raportare în cadrul proiectului; A2.8 Activitatea de solicitare cereri de plată și/sau rambursare a cheltuielilor 
proiectului; A2.12 Activitatea de întocmire și depunere rambursare a cererii de rambursare finale. 

Rezultat 4: 

Minim 3 rapoarte de audit. 

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivul Specific 2 și este corelat cu Subactivitatea A2.11 Auditarea 
financiară a proiectului. 

Rezultat 5: 

DTAC, PT + DE (inclusiv caiete de sarcini, liste de cantități de lucrări și materiale), avize conform CU și 
autorizație de construcție precum și cele necesare conform legislației în vigoare. 

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivul Specific 3 și este corelat cu Subactivitatea A2.2 Activitatea de 
pregătire a Proiectului Tehnic și obținerea avizelor/acordurilor/Autorizației de Construire; A2.4 Realizarea 
lucrărilor de construcţie.  

Rezultat 6: 

Servicii de asistentă tehnică. 

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivul Specific 3 și este corelat cu Subactivitatea A2.6 Prestarea 
serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului și dirigenţie de şantier. 

Rezultat 7: 

Echipamente și dotări. 

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivul Specific 3 și este corelat cu Subactivitatea A2.5 Achiziţie dotări 
/ mobilier / echipamente. 

Rezultat 8: 

Planul de comunicare integrat, comunicate în presă, conferințe de presă, materiale de informare și publicitate 
obligatorii. 

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivul Specific 4 și este corelat cu Subactivitatea A2.9 Activitatea de 
informare și publicitate în cadrul proiectului.  

 

 

 

 



            

 

Rezultat 9: 

Digitizarea obiectivului de patrimoniu, integrarea în circuitul turistic conform planului de marketing și 
promovarea la târguri de specialitate. 

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivul Specific 4 și este corelat cu Subactivitatea A2.10 Activitatea de 
digitizare a obiectivului de patrimoniu. 

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. 

Casa ”Iancu Dobruneanu”, care adăpostește astăzi Muzeul Romanațiului. A fost proprietatea senatorului Iancu 
Dobruneanu, fiul lui Nicolae Dobruneanu și al Zincăi Dobruneanu, născută Jianu, nepot al boierului- haiduc Iancu 
Jianu. Casa a fost ridicată între anii 1895-1896, pe locul fostelor case ale lui Grigore și Ștefan Jianu. Prin căsătoria  
Ecaterinei Dobruneanu( fiica lui Iancu Dobruneanu), cu senatorul Mișu Chintescu, casa a ajuns în posesia familiei 
Chintescu. Până în prezent casa nu a suferit transformări mari, numai fântâna arteziană din fața casei în formă de 
floare de crin a fost distrusă. După naționalizare a adăpostit mai multe instituții. Din 1989 a fost repartizată 
Muzeului Orășenesc Caracal, iar din 1990 au început lucrările de amenajare ale muzeului în această clădire, care 
și-a redobândit denumirea de Muzeul Romanațiului 

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 ventilatie-
climatizare, 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.   

 
 

  La conferința de presă care a avut loc astăzi, 25.06.2020, în sediul Primăriei municipiului Caracal, au 

participat ziariști din presa locală, membrii echipei de implementare a proiectului și o parte din managementul 

Primăriei municipiului Caracal. 

Administratorul public al municipiului Caracal, domnul Adrian Ionuț Chesnoiu, a ținut să menționeze următoarele: 

“O municipalitate mică, cu un buget limitat, așa cum este municipiul Caracal, are o singură șansă de 

dezvoltare și aceea se numește accesarea fondurilor europene. Eu sunt bucuros – o să spun public de fiecare dată 

când voi avea ocazia si o s-o spun atât în interiorul instituției noastre cât și în toate celelalte medii de comunicare 

publică - de faptul că noi, la nivelul Primăriei municipiului Caracal, avem o structură pe fonduri europene bine 

pusă la punct, dedicată, cu oameni profesioniști, care, evident, în funcție de limitările axelor de dezvoltare sau 

axelor de finanțare gândite la nivel de programe naționale, în cadrul mecanismelor de sprijin instituite de 

uniunea europeană, au reușit să acceseze mai multe proiecte cu finanțare europeană, finanțare nerambursabilă, 

care ulterior iși vor arăta întreaga valoare.  

Mă raportez strict la faptul că avem un buget anual de 85 de milioane de lei și iată că prin efortul structurii 

de fonduri europene din cadrul Primăriei avem în momentul de față în implementare proiecte în valoare de peste 

46 de milioane de lei, ceea ce este un lucru extrem de important, dat fiind faptul că rata de cofinanțare a 

municipalității este de 2%, un lucru extraordinar, nu pierdem din vedere si celălalt procent de contribuție 

naționale în valoare de 13%, dar pe noi ne interesează cel mai mult costurile noastre ca municipalitate. 



            

 

Nu este suficient, în schimb, să renovăm o clădire sau mai multe clădiri de patrimoniu, dacă nu vom gândi 

strategia de dezvoltare urbană la care deja colegii mei lucrează, dacă nu vom gândi mecanisme de a le pune în 

valoare și a adăuga sau a aduce plus valoare orașului nostru, și aici mă refer la integrarea lor într-un circuit 

turistic.  

Îmi doresc foarte mult de la structura de fonduri europene din cadrul Primăriei municipiului Caracal să-și 

permită să viseze, astfel încât tot ceea ce dumneavoastră vedeți ca dezvoltare pentru orașul nostru să încercăm să 

transpunem în practică, în liniile și axele de finanțare viitoare, la care sunt absolut convins că vom fi pregatiți să 

răspundem cu cereri de finanțare foarte bine scrise și câștigătoare”.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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