PROIECTUL:

„RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ MONUMENT ISTORIC”
Unitatea Administrati Teritorială Oraş Sulina cu sediul în Oraş Sulina, Str. Strada I nr. 180,
judeţul Tulcea, în calitate de Benefciar, implementează proiectul „RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE
PATRIMONIU BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ - MONUMENT ISTORIC”, cod MySMIS 119776, fnanțat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi
conseriarea, protecţia şi ialorifcarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de iniestții 5.1 –
Conseriarea, protejarea, promoiarea şi dezioltarea patrimoniului natural şi cultural.
Contractul de fnanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezioltării Regionale şi Administraţiei
Publice în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezioltare Regională Sud – Est,
în calitate de Organism Intermediar.
Obiectul iniestțional al proiectului este Biblioteca Orăşenească „Jean Bart“ Sulina, înfințată
de Comisia Europeană a Dunării (C.E.D.) în anul 1897 şi care a funcționat la parterul imobilului.
Clădirea a fost construită în anul 1890 şi era formată din două corpuri de casă, proprietari find doi
greci, Paleologos şi Apesos.
Ulterior, au funcționat spații comerciale şi locuințe la etaj. La o data neprecizată, biblioteca se
mută la Casa Armatei. După anul 1952, găsim sediul bibliotecii la etajul Casei de Cultură din localitate.
Clădirea este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice (2015) a județului Tulcea, la nr. crt.533,
cod TL-II-m-B-20987 – Biblioteca Orăşenească Sulina.
Imobilul are numărul cadastral 30002 în cadrul U.A.T. Oraş Sulina şi se compune din terenul în
suprafață de 279 mp., pe care este amplasată o construcție P+1: C1 – SC LA SOL = 263 m 2 şi SC
DESFĂȘURAT = 526 m2.
Imobilul apartne domeniului public al oraşului Sulina (conform actului administrati
nr.85/25.08.2009, emis de Consiliul Local Sulina).
Starea de conseriare a corpului de construcție (C1) este proastă şi în prezent nu se poate
desfăşura niciun fel de actiitate din cauza degradărilor structurale şi arhitecturale, precum şi a lipsei
dotărilor şi echipamentelor conforme cu cerințele de calitate actuale. Anumite zone din cladire sunt în
stare de colaps/precolaps. Ultma funcțiune existentă a clădirii a fost cea de bibliotecă, dar nu este
folosită de mai mult de 10 ani, în prezent find abandonată.
Conform cerințelor benefciarului se propune transformarea funcțională a clădirii într-un
centru cultural-muzeal, ce ia conține o sală multfuncțională, un atelier de documentare, un birou şi

un magazin de suieniruri la parter, două sali de expoziție la etaj şi un atelier de naiomodelism la
mansardă. Se menține, parțial, şi funcțiunea de bibliotecă publică (în spații depozitare) prin integrarea
în spațiile amenajate a cărților şi a documentelor păstrate din iechea bibliotecă. Sunt necesare lucrări
de restaurare şi reparații la toate elementele construcției. În plus, se ior face lucrări de
refuncționalizare a clădirii pentru utlizarea mai bună a spațiilor.
Obiectiul general al proiectului constă în „RESTAURAREA OBIECTIUULUI DE PATRIMOUIU
BIBLIOTECA ORĂȘEUEASCĂ“ din Oraşul Sulina, parte a patrimoniului cultural istoric şi de ialoare
națională, în iederea îmbunătățirii mediului urban şi conseriarea, protecția şi ialorifcarea durabilă a
patrimoniului cultural.
Obiectiele specifce ale proiectului:
 restaurarea unui obiecti de patrimoniu în Oraşul Sulina;
 promoiarea obiectiului iniestțional;
 introducerea în circuitul public;
 realizarea unui impact turistc al produsului turistc şi reabilitarea acestuia astel încât să ofere
iizitatorilor un grad sporit de memorabilitate şi confort turistc;
 lansarea pe piața turistcă a noului produs turistc, respecti obiectiul reabilitat;
 prezentarea obiectiului iniestțional ca un punct de atracție al destnației Sulina şi al întregii
regiuni Delta Dunării;
 promoiarea produsului turistc şi atragerea iizitatorilor în procent de minim 60% din rîndul
turiştlor care iizitează Sulina.
Rezultatele preconizate a f obținute prin implementarea proiectului:
 1 obiecti de patrimoniu restaurat;
 creşterea numărului de iizitatori de la 0 iizitatori (nu este funcțional) la minim 60% (aprox.
9.000 iizitatori/an) dintre turişti care iizitează Sulina.
Implementarea proiectului a început în data de 31.10.2018. Durata de implementare a
proiectului este de 71 luni: respecti, de la data de 07.12.2015 (data elaborării documentației
aferentă depunerii cererii de fnanțare) până la data de 31.10.2021.
Ualoarea totală a proiectului este de 3.146.950,18 lei, din care ialoarea sumei nerambursabile
este de 3.045.089,30 lei. Contribuția U.E. este în sumă de 2.667.827,15 lei, contribuția de la bugetul
național este în sumă de 377.262,15 lei, iar contribuția benefciarului este în sumă de 93.530,88 lei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Unitatea Administrati Teritorială Oraş Sulina, cu
sediul în Oraş Sulina, str. Strada I, nr. 180, judeţul Tulcea, cod poştal 825400, România, tel: 0240 543 001,
fax: 0240 543 661, e-mail: sulina_prim@yahoo.com.

Iniestm în iiitorul tău! Proiect cofnanțat din Fondul European
de Dezioltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofcială a Uniunii Europene sau a Guiernului României

