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Titlul proiectului: CONSOLIDAREA ȘI RESTAURAREA TEATRULUI ”MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI,  

            cod SMIS    125026 

Denumire beneficiar: MUNICIPIUL BOTOȘANI 

Scopul proiectului: consolidarea, restaurarea, reabilitarea și amenajarea Teatrului „Mihai Eminescu” 

în vederea impulsionării dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului 

cultural al municipiului Botoșani, implicit a Regiunii Nord – Est. 

Obiectivele specifice ale proiectului: consolidarea structurii de rezistență a clădirii, în conformitate 

cu recomandările din Expertiza tehnică și conform soluției stabilite în DALI, realizate în 2018; consolidarea 

elementelor structurale ale clădirii monument istoric Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani în 

conformitate cu normele în vigoare privind siguranța clădirilor publice; restaurarea și amenajarea 

spațiilor interioare și a fațadelor exterioare ale clădirii monument istoric Teatrul „Mihai Eminescu” din 

Botoșani, cu respectarea standardelor privind siguranța și protecția contra incendiilor și a standardelor 

privind facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități în clădirile publice; restaurarea componentelor 

artistice interioare și exterioare ale clădirii, respectând, în măsura posibilităților, trăsăturile arhitectonice 

ale construcției originale; reabilitarea instalațiilor și dotarea spațiilor interioare ale Teatrului „Mihai 

Eminescu” din Botoșani cu echipamentele și instalațiile necesare pentru desfășurarea activităților 

specifice; realizarea activităților pentru digitizarea Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani; promovarea 

valorii culturale și a potențialului turistic al Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, prin integrarea sa în 

circuitul cultural-artistic din regiunea Nord-Est; diseminarea și promovarea proiectului prin intermediul 

unor activități de informare și publicitate. 

Rezultate așteptate:  

 Dosarul cererii de finanțare pentru proiectul „CONSOLIDAREA ȘI RESTAURAREA TEATRULUI „MIHAI 

EMINESCU” BOTOȘANI" ce a fost depus în cadrul PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL AXA 

PRIORITARĂ 5 - „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” DOMENIUL DE INTERVENȚIE 5.1 – 

„Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea 

infrastructurilor conexe” 

 Contractul de finanțare nr. 3798 din 13.08.2013 

 Înființare și funcționare Unitatea de Implementare a proiectului pentru proiectul nefinalizat 

 Contractul de prestari servicii nr. 30265/23.12.2013 pentru servicii de management încheiat cu SC 

AVENSA CONSULTING SRL - aferent componentei nefinalizate 

 Rapoarte de progres, cereri de plată, cereri de rambursare aferente componentei nefinalizate 

 Semnarea contractului de prestări servicii pentru Dirigenția de șantier nr. 29664/16.12.2013 cu SC 

Tehnical ASSISTANCE SRL – aferent componentei nefinalizate 

 Contractul nr. 3943/14.02.2013 cu SC NORD PROIECT SA - aferent componentei nefinalizate 
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 Contractul de lucrări nr. 17637/15.07.2014 cu SC VICTOR Construct SRL - aferent componentei 

nefinalizate 

 Rapoarte și situații de lucrări realizate de dirigintele de șantier în procent de 16,8%, procent corelat cu 

stadiul valoric al lucrărilor de execuție - aferente componentei nefinalizate 

 Lucrări realizate în procent de aproximativ 16,8%, astfel: - Construcții + instalații eligibile: 11,84%; - 

Alimentare cu apa + rezervă la incendiu: 64,68 %; - Canalizare pluvială-dren: 75,93%; - Canalizare 

menajeră: 100 %; - Organizare de șantier: 100%; - Diverse și neprevăzute: 30,91%. 

 3 documentații pentru lansarea procedurii de achiziții și 3 contracte de servicii pentru întocmirea 

documentației tehnice: Expertiză tehnică, DALI, Pth 

 3 documentații tehnice pentru Componenta nouă de consolidare: Expertiză tehnică, DALI, Pth 

 1 documentație achiziție servicii dirigenție șantier consolidare nouă 

 1 documentație achiziție servicii asistență tehnică pentru Componenta nouă de consolidare 

 1 contract servicii dirigenție de șantier 

 1 contract servicii asistență tehnică aferent Componentei noi de consolidare 

 1 documentație achiziție lucrări pentru Componenta nouă de consolidare 

 1 contract de lucrări pentru Componenta nouă de consolidare 

 Rapoarte și situații de lucrări realizate de dirigintele de șantier - aferente componentei noi de 

consolidare 

 O clădire consolidată conform expertizei nr. 110/2018 și a DALI 2088/2017 

 Minimum 6 Rapoarte de progres, 3 dosare de plată, 3 cereri de rambursare 

 1 contract activități de digitizare a obiectivului finalizat 

 1 obiectiv digitizat 

 1 proces verbal de recepție finală a lucrărilor 

 Consolidarea și restaurarea Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoșani 

Suprafața construită totală la sol – 2.104,91 mp 

Suprafața construită desfășurată totală – 9.330,99 mp 

Suprafața utilă desfășurată totală – 5.519,73 mp 

Suprafața utilă subsol – 710, 45 mp 

Suprafața utilă parter – 1.766,00 mp 

Suprafața utilă etaj I – 1.144,60 mp 

Suprafața utilă etaj II – 747,61 mp 

Suprafața utilă etaj III – 1.151,07 mp 

Regim de înălțime S+P+E1+E2+E3P 

 1 anunț privind începerea lucrărilor; - 1 conferință de presă privind începutul proiectului; - 1 panou 

informativ 

 O campanie de informare și mediatizare și o campanie de promovare 
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 Rapoarte și situații de lucrări realizate de dirigintele de șantier pentru diferența lucrărilor neexecutate 

- aferente componentei nefinalizate 

 1 Obiectiv de patrimoniu Restaurat - Teatrul Mihai Eminescu Botoșani 

 Creșterea numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu, după restaurare cu 11.000. Rezultatul 

va fi cuantificat prin numărul de bilete vândute la spectacole. 

Perioada de implementare a proiectului: 94 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.10.2021; 

pentru componenta de consolidare perioada de implementare este de 36 de luni, respectiv 25 octombrie 

2018 – 31 octombrie 2021. 

Valoarea totală: 23.944.057,74 lei, respectiv 5.136.556,42 euro, din care contribuția proprie a 

Municipiului Botoșani este 1.566.845,9 lei (336.124,83 euro), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

456.677,79 lei (97.967,99 euro) reprezentând cofinanțarea proiectului.  

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de  Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.  
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Date de contact: Cătălin Petru Fetcu – manager proiect 

       Tel. 0231/502200, e-mail CatalinPetru.Fetcu@primariabt.ro 
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