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13 septembrie 2021, Iași 

 

COMUNICAT DE PRESĂ: 

FESTIVALUL STRĂZII LĂPUȘNEANU – EDIȚIA A III-A 

 

Activități de promovare și punere în valoare a patrimoniului cultural imobil în cadrul 

Festivalului Străzii Lăpușneanu 

 

Prin realizarea Festivalului Străzii Lăpușneanu, Ateneul Național din Iași își propune 

să creioneze, anual, alături de reprezentanți ai entităților publice și private care activează în 

zona vechii Ulițe Sârbești, un program cultural-artistic inedit care să uimească prin diversitate 

și să încânte prin calitatea actelor artistice. Întreg programul are la bază colaborarea dintre 

instituții publice și private, autorități publice, reprezentanți ai mediului privat, mediul 

neguvernamental și  societatea civilă ieșeană. 

 

„Acest festival, aflat anul acesta la cea de-a III-a ediție, a devenit un fenomen 

cultural local pe care dorim să îl oferim comunității locale, cu scopul de a revitaliza cu 

adevărat centrul Iașului, printr-o pleiadă de activități cultural artistice, educaționale și 

recreative, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Încercăm să îi încurajăm pe toți cei care 

iubesc Iașul să se implice și îi invităm pe cei care sunt în oraș, în această perioadă, să vină 

alături de noi, să se  bucure de toate lucrurile minunate pe care echipa pe care o reprezint 

le-a pregătit pentru ei.”, a menționat Andrei Apreotesei, managerul Ateneului Național din 

Iași.  

„În ceea ce privește implicarea partenerilor noștri, alături de care implementăm 

proiectul finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, le transmit mulțumiri pentru 

implicare și mult succes în toate acțiunile pe care și le-au propus”, a mai adăugat managerul 

Ateneului ieșean.  

 

Pasionați de istorie și atrași de oportunitățile de punere în valoare a patrimoniului 

cultural imobil de pe plan local, membrii echipei Ateneului Național din Iași, alături de 

reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Iași și ai Asociației Iași.Travel, au demarat 

începând de luni, 13 septembrie 2021, acțiunile de promovare din cadrul proiectului dedicat 

Cinematografului Tineretului și readucerii acestuia la expresia arhitecturală exterioară 

inițială, din 1905 – „Coloseul Bragadiru”, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului.  

Activitățile de promovare propuse în cadrul proiectului sunt incluse în programul 

general al Festivalului Străzii Lăpușneanu, aflat anul acesta la cea de-a III-a ediție, festival ce 

își propune să revitalizeze vechea Uliță Sârbească a Iașului, prin acțiuni cultural-artistice, 

educaționale de anvergură, reunind actori locali atât din spațiul public, cât și din cel privat.  

Astfel, UAP Iași ne va delecta în perioada 13-19 septembrie, în intervalul 13.00-

20.00 cu ateliere realizate de 16 tineri artiști care vor realiza două lucrări fiecare, ce vor face 

obiectul unei expoziții ce va putea fi admirată la Galeria de Artă Victoria din Piața Unirii nr. 

12, în perioada 1-5 octombrie 2021. Prin realizarea Taberei de creație intitulată „Coloseul 
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Bragadiru”, cu tematică „Peisaj citadin” scopul este să promovăm patrimoniul cultural imobil 

din Iași, în general și, cel de pe strada Lăpușneanu, în mod special. 

O parte din lucrările realizate de tinerii artiști vor putea fi admirate, ulterior, în cadrul 

Ateneului Național din Iași, întrucât acestea vor face parte din colecția Micii Pinacoteci din 

Jassy.   

 

„În cadrul Festivalului Străzii Lăpușneanu 2021, ediția a III-a, echipa Iasi.Travel vă 

invită să participați la activitățile educative și de creație. Avem pregătite activități atât 

pentru cei mari cât și pentru cei mici. Cine dorește să afle istoria străzii poate participa la 

tururile ghidate pe care le organizăm iar cine dorește să își exprime imaginația și latura 

artistică este așteptat la ateliere de desenat clădirea, de făcut o machetă și de făcut 

suveniruri (destinate și celor mari, și celor mici). Pe juniorii dornici de aventură, îi așteptam 

sâmbătă începând cu ora 15.00 lângă Tramvaiul de pe Lăpușneanu pentru o vânătoare de 

comori.”, precizează Cosmin Ceucă, Președintele Asociației Iași.Travel.  

 

 

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE REALIZATE DE ASOCIAȚIA IAȘI.TRAVEL în 

cadrul proiectului 

Perioada: 7-19 septembrie (vineri, sâmbătă, duminică) 

 

Tururi ghidate:  

Tururi pe Strada Lăpușneanu în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, de la 14:00-15:00 și 

16:00-17:00  

 

Sâmbătă: 

- între orele 15:00-16:00 – Treasure Hunt pentru copii, 

- ora 17.00, va fi dezvelită macheta 3D a Coloseului Bragadiru. 

 

Duminică:  

- atelier de desenat clădirea Tineretului: 10:00-11.30 

- atelier de făcut o machetă pentru un imobil: 14:00-15.30 

- atelier de făcut suveniruri: 16.00-17:30 

 

 

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE REALIZATE DE UAP IAȘI în cadrul proiectului  

- Tabără de creație „Coloseul Bragadiru”, tematica „Peisaj citadin” 

Perioada 13 – 19 septembrie 2021, între orele 13.00 – 20.00 

 

- Expoziție cu lucrările artiștilor din tabără 

Galeria de Artă Victoria din Piața Unirii nr. 12 

Perioada 1-5 octombrie 2021. 

 

- Album cu lucrările artiștilor ce va fi prezenta în data de 4 octombrie 2021.  



 

 3/4 

 

 

_________________________ 

 

Detalii privind finanțarea obținută de la Institutul Național al Patrimoniului, precum și 

despre fondurile puse la dispoziție prin Timbrul Monumentelor Istorice: 

Recent, în cadrul Apelului de proiecte 1/ 2021 Subprogramul Proiectare (elaborarea 

documentației tehnico-economice pentru lucrări de restaurare) Institutul Național al 

Patrimoniului, prin Timbrul Monumentelor Istorice, a selectat spre finanțare proiectul ce 

vizează obiectivul ieșean emblematic - Cinematograful Tineretului, parte din situl Centrul 

Istoric și Cetatea Domnească.  

 

Suma acordată de INP, prin Timbrul Monumentelor Istorice - 122.785 lei - , acoperă 

prima etapă a unui proiect ce se anunță amplu. Este vorba, mai precis, de etapa care 

presupune Elaboarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și realizarea studiilor și 

expertizelor necesare pentru obținerea avizului Ministerului Culturii pentru proiectul 

„Aducerea Cinematografului Tineretului la expresia arhitecturală exterioară inițială, din 

1905 – Coloseul Bragadiru. Refacerea și modernizarea Cinematografului Tineretului 

(FAZA D.A.L.I.).” 

 

Cele patru subprograme aferente Apelului 1/2021 de proiecte finanțate din Timbrul 

Monumentelor Istorice sunt: 1) subprogramul intervenții de urgență (IU) – 4 proiecte 

finanțate, cu o valoare totală de 711.664 lei;  2) subprogramul pregătirea documentațiilor 

tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (proiectare) – 25 de proiecte 

finanțate cu o valoare totală de 2.863.000 lei; 3) subprogramul acțiuni tematice Reșița, 250 de 

ani de siderurgie pentru protejarea patrimoniului industrial – lucrări de întreținere și reparații 

curente și 4) subprogramul acțiuni tematice Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – 

lucrări de întreținere și reparații curente. 

 

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanțării 

lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în 

procent de 2% asupra vânzărilor de produse și servicii care promovează sau utilizează 

imagini cu monumente istorice și se percepe de la operatorii economici, editori sau 

producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale 

asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite 

protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz. 

Mai multe informații despre TMI, https://bit.ly/3rmRHRe. 

 

 

 

 


