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Valoare eligibilă nerambursabilă: 140.000 lei;
Contribuția beneficiarului: 174.338,47 lei;

Valoarea totală: 314.338,47 lei

Proiect finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice



• Primăria  orașului   Isaccea  în parteneriat  cu  Institutul   de   Cercetări Eco  - Muzeale  “Gavrilă 
Simion”   Tulcea, Asociația  Pro   Noviodunum  și  S.C.  Fruvinis  S.A.  Isaccea  implementează 
proiectul  „Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric Cetatea Noviodunum”, cod 
LMI   TL-I-s-A-05804,  finanțat  prin  programul  Timbrul   Monumentelor    Istorice  (TMI), 
 gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, a desfășurat o serie de activități   în  cadrul 
 subprogramului   Elaborare  a  documentațiilor  tehnico - economice pentru investiții  asupra 
monumentelor  istorice.



Date generale:

      Cetatea Noviodunum  este  situata  în  punctul  „Pontonul Vechi” sau  „Eski Kale”  (în  limba 
turca Cetatea Veche), la aproximativ 2 km de orașul Isaccea, pe un promontoriu, în apropierea 
unuia dintre cele mai importante vaduri ale Dunării, de pe cursul sau inferior.
      Datorita poziției sale geografice, Noviodunum a avut un important rol strategic și economic 
înaintea  venirii  romanilor,  care  s-a  accentuat  in  perioada  romana,  romano-bizantina,  medie-
bizantina si in evul-mediu.

http://www.noviodunum.ro/



                      

Proiectul

2020



•      Necesitatea unui proiect:

      Cetatea Noviodunum,  prin  implementarea  unui  proiect  de 
restaurare  și  punere  în  valoare,  având  acest  fundament  istoric 
excepțional,  se  poate  constitui  într-un  punct  de  radiere  a 
turismului  cultural.  Includerea  a  cât  mai  multor  obiective 
arheologice  învecinate  –  antice,  medievale  sau  de  epocă 
modernă – va contribui fundamental la succesul pe termen lung 
al  acestui  demers,  cu  implicații  importante  economice  și 
sociale.  Relaționarea  investiției  de  la  Isaccea  cu  celelalte 
puncte  de  interes  arheologic  de  pe  teritoriul  Dobrogei  va 
articula  o  nouă  viziune  asupra  teritoriului,  de  includere  a 
contextului arheologic în structura actuală.



Obiectiv general:

     Aplicarea metodelor  și  tehnologiilor moderne,  precum:  studii  de  teren,  studii  peisagistice, 
expertize  istorice  și  tehnice,  proiecte  de  intervenție  pe  monumente  istorice  cu  scopul  de  a 
conserva  și  restaura  vestigiile  arheologie,  dar  și  punerea  în  valoare  a  monumentului  prin 
realizarea unei infrastructuri de vizitare.



Obiective specifice:

1. Cunoașterea caracteristicilor monumentului istoric prin utilizarea/aplicarea studiilor de teren: 
ridicare topografică, sondaje, teste, analize, releveu.
2. Identificarea direcțiilor principale ale intervenției de conservare-restaurare și punere în 
valoare a sitului arheologic.
3. Susținerea abordării alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului prin 
experimentarea celor mai noi tehnici de conservare-restaurare, prin intervenții directe și 
indirecte asupra vestigiilor arheologice.
4. Îmbunătățirea accesului și a participării publicului larg, a elevilor/tinerilor din medii 
rezidențiale și sociale diferite la cunoașterea patrimoniului cultural.



Activități:

Activitatea 1 – studii de teren: ridicare topografică, sondaje, teste, analize, relevee;

Activitatea 2 – studii și expertize de fundamentare a intervenției: studiu arheologic-arhitectural; 
expertiză materiale istorice, expertiză tehnică, studiu peisagistic;

Activitatea 3 – întocmire DALI;

Activitatea 4 – Promovare și mediatizare.



Rezultate așteptate/Beneficii:
- scoaterea din pericol a monumentelor istorice;
- activarea comunității patrimoniale / locale;
- comunitate locală informată și implicată;
- public tânăr din mediul local / regional atras / expus în 
mod  constant  valorilor  și  principiilor  urmărite  prin 
proiect și prin obiectivele propuse de INP;
- 2 consultări publice la nivel local / 50 participanți;
-  minim  2  activități  de  tip  caravană  de  promovare  a 
proiectului  și  obiectivelor  în  rândul  tinerilor  /  20 
participanți;
-  minim  1  eveniment  de  tipul  ”Picnic  la  cetate”  /  20 
participanți;
-  minim  3  comunicate  de  presă  și  interviuri  în  presa 
locală / națională;
- minim 20 de postări  în social media/site,  prin canalele 
coordonatorului de proiect și ale partenerilor.



Vă mulţumesc 
pentru atenție!

Proiect finanțat prin programul


