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INFORMARE PUBLICĂ 

privind intenția Consiliului Județean Galați de a implementa proiectul “RESTAURARE ȘI 
AMENAJARE MUZEUL CASA COLECȚIILOR (FOSTA FARMACIE ȚINC) DIN GALAȚI” 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galați prin Consiliul Judeţean Galați intenţionează să 
implementeze proiectul “RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL CASA COLECȚIILOR (FOSTA 
FARMACIE ȚINC) DIN GALAȚI” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 5 “Îmbunătăţirea 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”. 

Muzeul ”Casa Colecțiilor” este situat în Galați, pe strada Eroilor, nr. 64, la intersecție cu strada 
Traian. Clădirea muzeului este cunoscută sub denumirea de ”Farmacia Ținc”, denumire ce provine 
de la numele proprietarului său, Constantin Ţinc. Personaj activ pe scena oraşului Galaţi atât din 
punct de vedere profesional, cât şi prin activitatea sa pe plan politic, Constantin Ţinc a fost 
membru al Societăţii farmaciştilor din România, al Consiliului de Igienă a oraşului şi ofiţer al 
ordinului „Coroana României”. În politică, orientarea sa a fost liberală, el fiind consilier comunal şi 
primar al oraşului Galaţi în anii 1898, 1904-1905 şi 1914-1917, dar şi senator de Covurlui în 
perioada 1907-1911. 
 
În 1899, la 5 mai, Constantin Ţinc, obţinea autorizaţia de a construi o clădire cu parter şi etaj pe 
străzile Traian, Codreanu, Spitalului, cu destinaţia de farmacie. Clădirea construită a avut o dublă 
funcţiune: la parter farmacie şi laborator, în timp ce la nivelele superioare a fost locuinţa 
farmacistului şi spaţiul alocat personalului de serviciu. Unele surse îl menţionează ca ultim 
proprietar al farmaciei pe Wolf Stratman până în anul 1949, când clădirea a intrat în proprietatea 
statului în urma naţionalizării. După naţionalizare, imobilul a avut, în continuare, destinaţia de 
farmacie până în anul 1989.  
 
În prezent, imobilul figurează ca monument istoric în Lista Monumentelor Istorice din 2015 sub 
codul GL-II-m-B-03045. Clădirea este în proprietatea Consiliului Județean Galați din anul 2002 
când acesta a solicitat Ministerului Culturii și Cultelor schimbarea destinației din farmacie în 
muzeu.  
 
În cadrul proiectului, se propun activităţi de restaurare și amenajare a Muzeului ”Casa Colecțiilor”. 
Realizarea activităţilor propuse în proiect va contribui la conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural local precum și la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea 
premisele creşterii numărului de vizitatori şi a competitivităţii arealului în care este localizat. 

Aspectele tehnice referitoare la proiect se regăsesc în Anexa - Fişa cadru de prezentare proiect. 

 

PREȘEDINTE 

Costel Fotea 

 
Carmen Coca          D.Ex. Laura Angheluță 
11.07.2016 



Programul Operaţional Regional 2014-2020  

Anexa 6 

 

Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 

 

 
FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT 

 
 

I - DATE GENERALE 
- Titlu proiect: RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ,,CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN 
GALAŢI 
- amplasamentul: Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, Eroilor, nr.64 
- solicitant: UAT JUDEŢUL GALAŢI 
 
II - TIPUL DE INTERVENȚIE 
- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice 
- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: x da  x  nu 
- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  x da  x  nu 
- categoria “C - normala” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997) 
- clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006) 
 
III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE 
 
III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI  
- încadrare în localitate și zonă: Conform PUG 12 / 2008 
- descrierea terenului (parcelei):  

 suprafață (mp), formă, dimensiuni: Terenul pe care este aşezat imobilul este de formă 
trapezoidală cu baza mare către o vecinătate privată, iar celelalte laturi către str. Eroilor, str. 
Traian şi str. dr. Alexandru Carnabel. Suprafaţa terenului este de 377,7 mp din măsurători proiect. 
 vecinătăți, căi de acces public : la nord proprietate privată, la sud strada Eroilor, la est strada 
dr. Alexandru Carnabel, iar la vest strada Traian. Accesul principal se face din strada Eroilor în 
curte şi de acolo în clădire. Acces secundar (nefolosit) direct în clădire pe colţ la intersecţia str. 
Eroilor cu str. Traian 
 particularități topografice 

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:   
 PUG localitatea Galati, aprobat prin HCL nr.62 din 26.02.2015  (după caz PUZ sau PUD), 
Certificatul de Urbanism nr.576 /06.05.2016,emis de Primăria Municipiului Galati; 
 Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Iaşi), faza de 
proiectare D.A.L.I. - aviz favorabil; 

- restricții de amplasare 
- spaţii verzi: arbori tăiaţi....NU...(buc), arbori menținuți ....NU.... (buc), 
  arbori plantaţi……NU…(buc), spații verzi NU SUNT (curtea este pavata integral) 
- alte caracteristici specifice. 
 
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:  
- funcțiunea: MUZEU 
- dimensiunile: 28,65m (latura mare) x 14,50m (lăţime clădire) 
- regim de înălțime 
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 11,14 m; HMAX. COAMA = 15,64 m 
- suprafața construită      -  Sc  = 281,41 mp;   
- suprafața desfășurată   -  Sd = 1195,41;   
- suprafața utilă totală     -  Su = 807,89mp; 
- sistem constructiv: zidărie portantă (55 cm grosime la exterior) 
- fundaţii: zidărie piatră consolidată cu beton armat in 1991 
- acoperiş (şarpantă/terasă) : şarpantă 
- învelitoare (material/culoare): tablă zincată solzi şi tablă plană vopsită culoare bronz argintiu. 
- finisaj exterior (material/culoare): cărămidă aparentă (roşu cărămiziu) + tencuieli şi elemente 
decorative din mortar de ciment cu praf de piatră vopsite cu vopsea de exterior culoarea alb. 
- tâmplărie exterior (material/culoare): lemn stratificat lăcuit 
- intervenții asupra componentelor atistice):  - restaurare 
- sistem de încălzire : încălzire cu ventiloconvectoare cu agent apă încălzită de la Centrala Termica pe 
gaze naturale amplasată la parter clădire + încălzire cu aer de la CTA-uri (unul amplasat la subsol şi 
celălalt la etaj 2).  

- alte caracteristici specifice   


