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Lansare de proiect  

 
RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA 

VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL 
 

Nr.inregistrare SV/OT/2016/5/5.1/1/35/25.11.2016 
 

Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIULUI CARACAL, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului “RESTAURAREA, 
CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL 
LOCAL” - Nr.inregistrare SV/OT/2016/5/5.1/1/35/25.11.2016 – 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 30 luni, începând din data de 03.08.2017. 
 

Proiectul “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A 
PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” - Nr.inregistrare SV/OT/2016/5/5.1/1/35/25.11.2016 – 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 10.200.984,08 lei, din care 9.895.723,40 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.  
 Prin lucrarile şi activitaţile propuse se urmareşte punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, astfel încat să se obţină un impact 

semnificativ, favorabil atât în cadrul comunităţii caracalene cât şi pentru judetul Olt, obiectivul de patrimoniu restaurant şi consolidat, 

urmărind să fie în circuitul public, asigurându-se astfel inducerea cresterii economice, prin mărirea numarului de vizitatori ai clădirii 

monument istoric restaurat. 

Clădirea obiectiv de patriminiu asupra căreia se propun lucrări de intervenţie, face parte din lista monumentelor istorice 

arhitecturale de clasa B, ce figurează la poziţia 347, cod  LMI OT–II-m-B 08742,  în  conformitate cu Ordinul nr.2828/2015 pentru modificarea 

Anexei nr.1 la Ordinul 2314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice dispărute. 

Lucrarile de intervenţie propuse vizează restaurarea, consolidarea şi dotarea cladirii, pe baza  perceptelor ce guvernează domeniul 
conservării şi restaurării monumentelor istorice, acestea  aplicându-se individualizat, în funcţie de personalitatea, funcţiunea sa, starea de 

conservare, în măsura în care conceptul de restaurare rezultă din echilibrarea obligaţiilor de a nu dăuna monumentului. 

Prin lucrările propuse se urmăreşte păstrarea sau refacerea faţadelor în stilul arhitectonic al  clădirii iniţiale, cu menţinerea 
aspectului artistic al epocii din care provine, consolidarea structurală a clădirii, în vederea asigurării cerinţei de rezistentă mecanică şi 
stabilitate, siguranta în exploatarea clădirii, refacerea finisajelor interioare, prin măsuri de restaurare, conservare, inclusiv a componentelor 
artistice, refacerea instalaţiilor interioare (instalatii sanitare, instalatii electrice,   instalatii alimentare cu gaze naturale, instalatii termice, 
de ventilaţie-climatizare, instalatii de  avertizare şi alarmare la incendiu, antiefractie, supraveghere video-voce date, etc.), dotarea precum  
şi reabilitarea sa functională, asigurându-se în cadrul spaţiului restaurat, functiuni culturale contemporane, care reintegrează clădirea în 
spatiul cultural local. 

Astfel, pe lângă intervenţiile specifice de restaurare, protejare conservare şi consolidare a  monumentului istoric, sunt propuse ca actiuni 
benefice obiectivelor vizate, urmatoarele: 

• Fluidizarea şi separarea circulaţiilor în funcţie de utilizatori; 

• Modernizarea şi dotarea cu mobilier eficient a sălilor bibliotecii; 

• Amenajarea unui atelier şi a unui birou de evidenţă, prelucrare şi dezvoltare a colecţiei volumelor din cadrul instituţiei; 

• Amplasarea şi dotarea corespunzătoare a biblionetului astfel încât să fie accesat de utilizatori independent de salile bibliotecii, cu 
acces direct din exterior; 

• Reorganizarea şi dotarea sălilor de expoziţie în aşa fel încât ele să sporească interesul vizitatorilor pentru expoziţii; 
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• Amenajarea unor grupuri sanitare distincte, dedicate utilizarii vizitatorilor. 

Suplimentar măsurilor enumerate, se prevăd ca acţiuni menite să asigure revitalizarea      clădirii   

• Realizarea şi dotarea unui spatiu multifunctional acoperit, in locul curţii interioare (în prezent dezafectate) care să găzduiască 
diferite evenimente culturale, să atragă vizitatori; 

• Realizarea şi dotarea unui spatiu dedicat care să adăpostească diferite expoziţii temporare ale orasului şi ale judetului, pe tot timpul 
anului, accesat prin funcţiuni de tip filtru (garderoba, holuri); 

• Dotarea corespunzătoare cu grupuri sanitare a noilor functiuni; 

• Reabilitarea demisolului, prin amenajarea de funcţiuni dedicate cursurilor şi activitaţilor de studiu pentru tineri; 

• Dezafectarea locuintelor sociale de la demisol şi demolarea construcţiilor parazitare  adiacente   cladirii de patrimoniu; 

• Amenajarea unor anexe care asigură buna funcţionare a spaţiului multifuncţional (oficiul, cabină actori, depozitare); 

• Dotarea clădirii cu echipamente de încalzire şi ventilaţie corespunzătoare. 

• Dotarea spaţiilor existente cu funcţiuni noi şi a noilor spaţii obţinute, dotarea acestora cu  utilajele şi echipamentele specifice 
utilitaţilor necesare funcţionarii în condiţii optime a  obiectivului.   

 
Date de contact: 
Persoana de contact: Pocşoară Georgeta-Claudia, Responsabil cu activitatea de informare şi publicitate 
Tel: +4 0249 511 384/int.133/fax: +4 0249 517 516/email:claudia.pocsoara@primariacaracal.ro 
 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 

  

 


