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Introducere
CASA ”IANCU DOBRUNEANU” _ “Muzeul Romanațiului”

Substanță arhitecturală a Caracalului aparține intervalului 1870-1914 fiind foarte bine reprezentată, în unele zone aproape
intactă încă, el putându-se constitui într-un fel de etalon pentru ceea ce vor fi fost și alte oraşe din aceeaşi categorie. Cele aproximativ
100  de construcţii de diferite tipuri ce s-au păstrat se implică într-un normal proces de reconstituire a mentalului colectiv al unui trecut 
nu prea îndepărtat vechi de două secole. 

În jurul anului 1900, tot mai multe clădiri vechi au fost demolate iar unele noi moderne le-au luat locul. Pe strada Iancu Jianu se 
mai păstreză şi astăzi un număr impresionant de clădiri cu o arhitectură eclectică, foste case ale boierilor Jieni.

Aceste case au fost construite în perioada 1890-1900 de antreprenorii Silvio și Rittieri Mariani şi inginerul Ernest Gesner.  

Una dintre aceste case boierești este 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. 



Introducere

CASA ”IANCU DOBRUNEANU” _ “Muzeul Romanațiului”

Muzeul Romanaţiului a fost înfiinţat la 27 septembrie 1949 cu trei colecţii de obiecte, în clădirea ce a aparţinut familiei Jienilor de pe strada 

Negru Vodă, nr.1. Din 1990 ocupă sediul din strada Iancu Jianu nr. 26 casă proprietate a lui Iancu Dobruneanu, nepotul haiducului Iancu Jianu. 
Este structurat pe patru secții: arheologie- istorie, memorială, artă plastică şi etnografie. Şi-a îmbogăţit patrimoniul cu piese valoroase provenite 
din donaţii, achiziţii şi cercetări arheologice. Deţine valori inestimabile, mărturii ale istoriei acestor meleaguri descoperite, conservate şi expuse 
în cele 8 săli de aproximativ 400 mp. Cele aproape 20.000 de exponate înfăţişează istoria judeţului Romanaţi din cele mai vechi timpuri până în 
1945. O importantă donaţie de obiecte arheologice, arme, presă, este cea a profesorului Ilie Constantinescu. 

Secţia memorială Iancu Jianu, este amenajată în casa părinţilor haiducului, construită în a doua jumătate a secolului XVIII. Ansamblu 

monumental monumental cuprinde  casa Iancu Jianu, dependinţele casei Iancu Jianu şi bordeiul. A luat fiinţă ca muzeu la 30 septembrie 1958, 
ulterior fiind deschise şi celelalte unităţi, bordeiul la 23 aprilie 1961 şi dependinţele la 7 noiembrie 1961. Casa Iancu Jianu este una din cele mai 
vechi clădiri din Caracal, construită de paharnicul Costache Jianu. Aici sunt etalate piese ce au aparţinut haiducului Iancu Jianu_cladire aflată in 
acest moment în proces de reabilitare. 

Secţia de artă plastică a fost înfiinţată de la începutul constituirii muzeului, deoarece în  Caracal s-au născut pictori talentaţi cum ar fi Mihai 

Lipaty, Marius Bunescu, Ion Musceleanu, Gheorghe Teodorescu Romanaţi, Teodor Catană, Sorin Chirimbu. Sunt etalate lucrări ce aparţin
pictorilor Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, piese ale unor sculptori cunoscuţi: V. Năstăsescu, R. Romanelli, Ernest Dubois, icoane vechi, pictură 
pe lemn din secolele X, XVII, XIX şi goblenuri. 

Secţia de etnografie, posedă o bogată colecţie de port din judeţul Romanaţi: costume de bărbaţi, de femei, zăvelci, marame, conciuri, ghebe, ii, 

casace, etc., unelte şi obiecte de industrie casnică din evul mediu, epoca modernă şi contemporană: plug de lemn, rariţă, seceri, cosoare, boate, 
dulap de tras mătase, război de ţesut orizontal, etc. 
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Justificare

• Dezvoltarea locală prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale locale. 

• Obiectivul care va fi restaurat prin prezentul proiect este deosebit de valoros, fiind relevant în context cultural, turistic și educațional 
atât la nivel local, cât și la nivel regional și național: este clădirea în care funcționează Muzeul Romanațiului – fosta CASĂ ”IANCU 
DOBRUNEANU”, 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.

• Intervențiile prevăzute în cadrul proiectului vizează revitalizarea functiunii principale a clădirii, respectiv de spatiu muzeal, amenajat
în incinta monumentului istoric, în vederea punerii în valoare a clădirii de patrimoniu.

• Necesitatea investiției ce face obiectul prezentului proiect se fundamentează prin starea actuală în care se află obiectivul, care 
conform studiilor tehnice realizate prezintă o stare avansată de degradare și care necesită intervenții de reabilitare și consolidare în 
vederea impulsionării dezvoltării locale prin protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a identității culturale. 
Obiectivul este un reper arhitectural important în zestrea urbanistică a municipiului Caracal. Astfel, prin reabilitarea și consolidarea 
obiectivului de investiții se urmărste introducerea în circuitul turistic.
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Grup țintă

Beneficiarul direct al proiectului este UAT municipiul Caracal care va avea un obiectiv de patrimoniu restaurat și 
beneficiari indirecti vor fi:

Grupul țintă al proiectului poate fi identificat pe mai multe paliere. Astfel:

➢ Din perspectiva importanței culturale a obiectivului de patrimoniu, beneficiile se vor reflecta atât asupra populației municipiului 
Caracal, pentru care monumentul istoric reprezintă un element de identitate culturală și spirituală, cât și asupra populației regiunii 
de dezvoltare. În plus, prin relevanța monumentului și a funcționalității sale de Muzeu al Romanațiului, va contribui la promovarea 
istoriei și a tradițiilor zonei în plan național.

➢ Din punct de vedere turistic, proiectul va avea o importantă contribuție la creșterea numarului de turiști în plan local. Aceasta se va 
resfrânge și asupra celorlalte obiective turistice ale municipiului Caracal. Grupul țintă îl reprezintă totalitatea persoanelor, atât din
Romania cât și din străinătate, care sunt interesate de turismul istoric și cultural.

➢ O altă categorie de beneficiari este reprezentată de firmele din municipiul Caracal. Prin dezvoltarea economică pe care turismul o va 
aduce, mediul de afaceri va deveni mai prosper. Sunt vizate în primul rând firmele din industria hotelieră și a restaurantelor, dar și 
alte firme din domeniul comerțului, a meșteșugăritului,a transtortului și a altor servicii ce vor avea importante benecifii.

➢ Nu în ultimul rând, o importantă categorie de beneficiari ai proiectului este reprezentată de elevi. Turismul educațional se dezvoltă 
de la an la an, iar contribuția Muzeului Romanațiului la dezvoltarea acestuia va fi importantă.

➢ populația municipiului Caracal – cca 30.000 locuitori

➢ elevii din școlile și liceele din Caracal și localitățile limitrofe – cca 6.000 elevi
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Bugetul proiectului

 Valoarea totala a proiectului 5.929.625,23 lei

 Valoarea eligibilă nerambursabilă 5.851.597,71 lei

Fondul European pentru

Dezvoltare Regionala 4.973.858,05 lei

Buget Național 760.707,71 lei

 Contribuție eligibilă a beneficiarului 117.031,95 lei

 Contribuție neeligibilă a beneficiarului 78.027,52 lei

Finalizare proiect 31 decembrie 2021
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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.
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Rezultate
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. 
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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.



www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Activităţi previzionate
A1. Activități realizate înaintea depunerii cererii de finanțare.

A1.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentația tehnico-
economică);

A2. Activităţi ce se vor realiza după depunerea cererii de finanţare.
A2.1 Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie, precum și încheierea contractelor cu 

operatorii economici;
A2.2 Activitatea de pregătire a Proiectului Tehnic și obţinerea avizelor/acordurilor/Autorizației de 

Construire;
A2.3 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziţie încheiate şi managementul de proiect;
A2.4 Realizarea lucrărilor de construcţie;
A2.5 Achiziţie dotări / mobilier / echipamente;
A2.6 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi dirigenţie de şantier;
A2.7 Activitatea de raportare în cadrul proiectului;
A2.8 Activitatea de solicitare cereri de plată şi/sau rambursare a cheltuielilor proiectului;
A2.9 Activitatea de informare şi publicitate în cadrul proiectului;
A2.10 Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu;
A2.11 Auditarea financiară a proiectului;
A2.12 Activitatea de întocmire şi depunere rambursare a cererii de rambursare finale;
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Echipa de implementare a proiectului „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI 
ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, Cod SMIS 

2014+: 117308

• Toma F. Octavian Dănuţ, Şef serviciu Programe, Strategii de Dezvoltare – Manager de proiect;
• Rădescu M. Viorel Emil, Secretarul General al municipiului Caracal - Responsabil juridic;
• Dumitrescu Gh. Nadia Silvia, Arhitect şef – Responsabil arhitectură;
• Scheiber Dana, Inspector superior în cadrul Direcţiei de Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Investiţii, Tehnic –

Responsabil tehnic;
• Mogoşanu I. Gabriel, Şef serviciu Achiziţii publice  – Responsabil achiziţii;
• Pocşoară C. Georgeta Claudia, Consilier superior în cadrul Serviciului Programe, Strategii de Dezvoltare–

Responsabil cu activităţile de informare şi publicitate;
• Băloi G. Ecaterina, Consilier superior în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate – Responsabil 

financiar – contabil;
• Demene C. Radu Cristian, Expert principal în cadrul Serviciului Programe, Strategii de Dezvoltare  –

Responsabil întocmire cerereri de rambursare;
• Păun N. Mădălina, Inspector superior în cadrul Serviciului Programe, Strategii de Dezvoltare – Asistent 

manager;
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Mulţumesc !
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MUNICIPIUL CARACAL

Persoana de contact: Pocşoară Georgeta-Claudia, 

Responsabil cu activitatea de informare şi publicitate

Mobil: +4 0745 028 188; Tel: +4 0249 511 384/int.133; Fax: +4 0249 517 516/

E-mail:claudia.pocsoara@primariacaracal.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


