
 
 

FIȘĂ DE PROIECT 
 

Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și 
conservarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea 

Cod SMIS 116136 
 

FAZA: IMPLEMENTARE 
 

 
Program: 

 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea 
de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de 
Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 
 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 
 

Valoare totală: 18.721.765,70 lei cu TVA, din care: 
- contribuție U.A.T. Județul Tulcea: 578.894,66 lei; 
- asistența financiară nerambursabilă solicitată: 18.142.871,04 lei; 

 
Durata proiectului: perioada 30.05.2018 - 28.02.2023 

 
Obiectiv general: - conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătățirii mediului urban 
 

Obiective specifice: -  valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin 
restaurarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea și includerea 
acestuia în circuitele turistice regionale. 
 

Rezultate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrierea investiției: 

- conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de 
patrimoniu - Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea (monument 
istoric, clasat în Lista Monumentelor Istorice 2010 la nr. crt. 480, cod TL-
ll-m-B-05971, cu denumirea "Fostul sediu al Băncii Naționale a 
României"); 
 
- creșterea numărului de vizitatori de la 9174 înainte de intervenția asupra 
obiectivului de patrimoniu la 10.000 de vizitatori după restaurarea și 
conservarea acestuia; 
 
Proiectul vizează acțiuni de restaurare și modernizare a Muzeului de 
Etnografie și Artă Populară 
 
Prin proiect se va studia adaptarea spațiilor interioare la funcțiunea de 
muzeu. Se vor realiza spații pentru expoziții permanente/temporare cu 
circuite de vizitare coerente, spații multifuncționale/multimedia cu dotări 
conforme cu funcțiunea muzeală 

 



 Proiectul vizează acțiuni de restaurare și modernizare a Muzeului de 
Etnografie și Artă Populară 
 
Prin proiect se va studia adaptarea spațiilor interioare la funcțiunea de 
muzeu. Se vor realiza spații pentru expoziții permanente/temporare cu 
circuite de vizitare coerente, spații multifuncționale/multimedia cu dotări 
conforme cu funcțiunea muzeală 
 
Dotările și echipamentele prevăzute prin proiect vor fi conforme cu 
funcțiunea de muzeu și cu legislația în vigoare. Organizarea de șantier se 
va amenaja în incinta existentă, delimitată și închisă cu împrejmuire 
existentă, accesul fiind asigurat din str. 14 Noiembrie și str. 9 Mai 
 
Se au în vedere următoarele lucrări exterioare:  
 
-sistematizarea verticală   a   terenului   pentru   îndepărtarea   apelor   
pluviale   de construcții; 
 
-refacerea    pavimentelor    exterioare    cu    piatră  cubică 
 

 


