
Lansare proiect "Restaurare şi amenajare Muzeul Casa Colecţiilor" 
 
Consiliul Județean Galaţi a lansat proiectul “Restaurare și amenajare Muzeul 

Casa Colecțiilor”, în cadrul  programului de conservare, protejare și valorificare a 
patrimoniului local. Proiectul prevede lucrări de restaurare şi reparaţie, de înlăturare 
a factorilor care pun în pericol stabilitatea clădirii, de restaurare a ornamentelor 
deteriorate de pe faţadă și a scărilor interioare, înlocuirea pardoselii degradate și 
reamenajarea  spaţiului muzeal. De asemenea, spaţiile de expunere vor fi dotate şi 
mobilate cu vitrine moderne şi panouri de expunere mobile. Clădirea va fi dotată cu 
sistem de detecţie şi alarmare la incendiu, sistem de detecţie şi alarmare la efracţie, 
sistem de supraveghere şi înregistrare video şi sistem de control acces. 
  

“Proiectul vizează reabilitarea unei pagini de istorie a Galaţiului. Fosta 
Farmacie Ţinc a fost şi este un reper în viaţa culturală a Galaţiului, o perlă 
arhitecturală care va fi restaurată şi modernizată. În cadrul proiectului se va efectua 
şi o scanare 3D a monumentului de arhitectură în vederea realizării unui tur virtual al 
Muzeului “Casa Colecţiilor”. În acest moment pregătim şi alte proiecte de restaurare 
a unor monumente de arhitectură care se află în patrimoniul Consiliului Judeţean 
Galaţi”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 
  

Bugetul total al proiectului este de 3.452.821,32 lei - 3.159.529,59 lei 
asistenţă financiară nerambursabilă 
                      -   293 291,73 lei contribuţie proprie 
  

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Perioada de implementare a proiectului 
este de 39 de luni. 
  
Informaţii de background: 

Clădirea Muzeului “Casa Colecţiilor ” a fost construită în 1900 şi a fost sediul 
fostei Farmacii Ținc. Clădirea avea să fie folosită, pe lângă local de farmacie, 
ca laborator şi locuinţă. Primul proprietar a fost Constantin Ţinc, o 
personalitate marcantă în istoria Galaţiului. A fost membru al Societăţii 
Farmaciştilor din România, al Consiliului de Igienă al oraşului Galaţi şi ofiţer al 
ordinului „Coroana României“.  Preparatele laboratorului său au obţinut premii 
şi medalii de aur la diverse expoziţii internationale. Constantin Ţinc a fost 
primar al Galaţiului în anii 1898, 1904-1905 şi 1914 -1917, dar şi senator de 
Covurlui în perioada 1907 -1911. În 1949 această clădire a intrat în 
proprietatea statului în urma naţionalizării. Imobilul a avut destinaţia de 
farmacie până în anul 1989. 
 

În anul 2002, printr-un protocol, imobilul a fost transferat de la Consiliul Local Galaţi 
în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi. Tot atunci, Ministerul Culturii şi Cultelor 
a aprobat schimbarea destinaţiei monumentului istoric "Farmacia Ţinc" în Muzeu al 
Colecţiilor. 
 


