COMUNICAT DE PRESĂ
SEMNAREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTȚIE ”CONSOLIDARE, REABILITARE ȘI RESTAURARE
MUZEUL DE ARTĂ DROBETA TURNU SEVERIN ”
Data: martie 2019

UAT Județul Mehedinți implementează proiectul ”Consolidare, reabilitare și restaurare
Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS 116574, finanțat prin Programul Operaţional
Regional, Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea 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.
Obiectivul general al proiectului este creșterea potențialului social, economic, cultural,
impulsionarea dezvoltării Municipiului Drobeta Turnu Severin și a județului Mehedinți prin
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, a identității culturale și facilitarea
accesului publicului larg la acest patrimoniu.
Perioada de implemetare a proiectului este de 56 de luni, respectiv între 15.11.201530.06.2020, contractul de finanțare fiind semnat în data de 20.06.2017.
Valoarea totală a proiectului este de 9.580.948,77 lei, cu o finanțare nerambursabilă în
valoare de 9.256.674,30 lei.
În data de 18.03.2019, la sediul Consiliului Județean Mehedinți a fost semnat contractul
care vizează realizarea lucrărilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și
execuție lucrări, cu o valoare de 7.806.098,66 lei, pentru obiectivul de investiție ”Consolidare,
reabilitare și restaurare Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin.
Proiectarea și execuția lucrărilor a fost adjudecată de un consorțiu cu acționariat majoritar
italian, cu o vastă experiență în ceea ce privește restaurarea obiectivelor culturale:
”Printre proiectele pe care le derulăm în acest domeniu al restaurării putem enumera
reabilitarea și restaurarea Turnului Pompierilor din Cluj Napoca, clădirea din bld. Revoluției
’81 din Arad, o clădire cu o consemnată importanță istorică. Pentru lucrările deosebite de
restaurare vom apela la experți recunoscuți din Italia și avem convingerea că vom încadra
fără probleme în termenele de execuție stabilite prin contract”, a precizat Adrian Modoran,
reprezentantul constructorului.
” Avem încredere în firma care a câștigat licitația, în experiența pe care o au în domeniu și
sperăm că lucrărilor vor fi gata în termenul stabilit și vom putea reda circuitului turistic

acest obiectiv extrem de important”, a precizat Aladin Georgescu, președintele Consiliului
Județean Mehedinți, la semnarea contractului.
Proiectul de reabilitare, consolidare şi restaurare a Muzeului de Artă Drobeta Turnu Severin
va asigura, prin abordarea sa inovativă, redeschiderea muzeului către publicul larg, iar impactul
asupra acestuia va fi extins şi pe termen lung. De asemenea, efectul asupra turismului local va fi
unul ridicat, reuşindu-se exploatarea eficientă şi durabilă a potenţialului turistic. Beneficiile aduse
comunităţii sunt: creşterea gradului de atractivitate al oraşului, exploatarea avantajelor oferite de
potenţialul turistic local, relansarea muzeului ca obiectiv cultural şi turistic major la nivel local şi
regional.
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