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RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE 
HAGIESCU MIRIȘTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL 

LOCAL 

Cod SMIS 2014+: 119628 

 

Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIULUI CARACAL, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea 
proiectului “ RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIȘTE, 
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” – Cod SMIS 2014+: 119628 – 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. Apel de proiecte dedicat sprijinirii 
obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii în ce priveste Aria Prioritară 3 a SUERD 
”Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”. 

 

Proiectul se implementează în Municipiul Caracal, timp de 66 luni, începând din data de 01.05.2017 până la 
31.10.2022. 

 

Proiectul “ RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU 
MIRIȘTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” – Cod SMIS 2014+: 119628 – 
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. Apel de proiecte dedicat 
sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii in ce priveste Aria Prioritara 3 a SUERD 
”Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni” este implementat de către Unitatea 
Administrativ Teritorială a MUNICIPIUL CARACAL şi are o valoare totală de 6.001.186,77 lei, din care 5.868.705,02 
lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 

 

Autoritatea de Management a Programului Operational Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, responsabilă 

cu obligațiile ce rezultă din procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectului finanțat prin prezentul 
contract de finanțare și Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, responsabilă cu obligațiile aferente 
procesului de monitorizare/implementare a prezentului contract de finanțare.  

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea muzeului 
de etnografie HAGIESCU MIRIȘTE, în vederea impulsionării și valorificării durabile a patrimoniului cultural local. 

Prin cadrul prezentului proiect se urmarește impulsionarea dezvoltării locale urbane a localității (Municipiul 
Caracal, Judetul Olt, Regiunea Sud-Vest Oltenia – teritoriu vizat de SUERD), prin conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural, ca urmare a activităților de restaurare, consolidare, echipare și 



            

 

dotare a muzeului de etnografie HAGIESCU MIRIȘTE, acesta fiind clasat ca monument istoric de importanta locală – 
(OT-II-m-B-08739, Casa Hagiescu Miriște, sf. Sec. XIX), aflându-se amplasata în zona centrală a Municipiului 
Caracal, Judetul Olt, Regiunea Sud-Vest Oltenia (teritoriul vizat de SUERD), și aflându-se în raza de protecție a 
unui Ansamblu urban clasat (IT-II-a-B-08753) în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice a Județului Olt, 
ansamblu care este alcătuit din străzile Mărului – Iancu Jianu – Plevnei – Mieilor – Agnita Botorca, clădirile de pe 
ambele părți ale străzilor. 

Prezentul obiectiv este încadrat ca monument istoric arhitectural de clasa B – “Casa Hagiescu Miriște, azi 
Muzeul de Etnografie”, care figurează în Lista monumentelor istorice din patrimonial cultural local din mediul 
urban, la pozitia 343, cod LMI OT-II-m-B-08739, sub denumirea “Casa Hagiescu Miriște, azi Muzeul de Etnografie”, 
datată din sf. Sec.XIX, situată în Str. B.P. Hasdeu nr 2, Municipiul Caracal, Judetul Olt, regiunea Sud-Vest Oltenia 
(teritoriul vizat de SUERD). 

Prin cadrul obiectivului general se are în vederea promovarea utilizării eficiente a resurselor culturale din zona 
de sub teritoriul vizat de SUERD. 

Prin prezentul proiect se asigură monitorizarea numărului de obiective de patrimoniu conservate, protejate, 
promovate și dezvoltate, precum și a numarului de vizitatori, după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu 
care beneficiază de sprijin, în vederea impulsionării și valorificării durable a dezvoltării locale a patrimoniului 
cultural local. Prin obiectivul general, obiectivele specifice, activitățile propuse și rezultatele așteptate, proiectul 
este în concordanță cu Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii, în conitnuare SUERD (județul Olt, 
Municipiul Caracal) și cu Obiectivul specific al priorității de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, din cadrul Axei prioritare 5 – Îmbunătătirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, din cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020. 

 

Date de contact: 
Persoana de contact: Toma Octavian-Dănuț, Responsabil cu activitatea de informare şi publicitate 
Tel: +4 0249 511 384/int.133/fax: +4 0249 517 516/email:dan.toma@primariacaracal.ro 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: 
https://fonduri-ue.ro ; https://inforegio.ro ; https://www.facebook.com/inforegio.ro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
 

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

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