
 

 
 
 

 

Comunicat de presă 

 

 

Asociațiile Salvați Bucureștiul și Mai Bine, au reușit să includă Muzeul de Științe Naturale 

din Iași în programul de reabilitare inițiat de Primăria Municipiului Iași, după ce au 

primit pe parcusul anului 2015 o sesizare din partea unui cetățean. 

 

În 2013, cel mai vechi muzeu de istorie naturală din țară, adăpostit de Casa Roset din Iași, a fost 

închis din cauza stării avansate de degradare în care se află. Asupra imobilului monument istoric 

nu s-au putut efectua intervenții de reabilitare întrucât situația sa juridică era incertă, acesta 

nefiind intabulat și necunoscându-se, în consecință, proprietarul. 

 

În cadrul proiectului Instrumente pentru accesul la justiție al ONG-urilor, finanțat prin 

granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Programului Fondului ONG în România, Asociația Salvați 

Bucureștiul a transferat organizațiilor non-guvernamentale din întreaga țară expertiza sa, astfel 

încât acestea să poată asista cetățenii în problemele de urbanism și de mediu cu care se 

confruntă. Astfel, în urma sesizării efectuate de un cetățean pe portalul www.juristurban.ro, 

Asociația Mai Bine, cu ajutorul Salvați Bucureștiul, au avut în vedere situația Muzeului de 

Științe Naturale. 

 

Context 

 

Clădirea muzeului a fost în folosința Societății de Mediciniști din Iași de la începutul secolului al 

XIX-lea, ulterior spațiul fiind împărțit de Societate cu actualul administrator al imobilului, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Pentru că Societatea a achitat o sumă mare în galbeni la 

luarea în folosință și a folosit neîntrerupt imobilul, a inițiat un proces prin care cerea să i se 

recunoască dreptul de proprietate asupra Casei Roset. Acest litigiu s-a desfășurat între Societate, 

Municipiul Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pe parcursul a 8 ani, fiind analizat de 

toate gradele de instanțe, de la judecătorie până la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a 

stabilit în mod definitiv că nu Societatea de Mediciniști este proprietarul, dar fără a elucida 

situația juridică a imobilului.  

 

Proceduri efectuate 

 

Având în vedere starea avansată de degradare a clădirii, Mai Bine, Salvați Bucureștiul și 

cetățeanul interesat au sesizat Comisiile Națională și Zonală a Monumentelor Istorice și Direcția 

pentru Cultură Iași, pentru ca acestea să oblige proprietarul și administratorul la efectuarea 
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lucrărilor de consolidare, așa cum prevede legea monumentelor. În urma corespondenței cu 

autoritățile, s-a constatat faptul că imobilul nici măcar nu este intabulat, astfel că, din punct de 

vedere juridic, acesta nu există. Prin urmare, asociațiile au studiat normele aplicabile care spun 

că imobilul Muzeului de Științe Naturale aparține, prin lege, Municipiului Iași, drept pentru care 

au sesizat Consiliul Local și Primăria Municipiului Iași să își intabuleze dreptul de proprietate 

asupra clădirii.  

 

Urmare a celor peste 15 sesizări primite, Consiliul local a adoptat HCL nr. 304/2015 prin care 

includea în patrimoniul Municipiului Iași Casa Roset. Ulterior, s-au făcut demersuri în vederea 

includerii imobilului în dezbaterea bugetului, pentru a se aloca fonduri în vederea efectuării 

măsurătorilor cadastrale și intabulării.  

 

Pentru recondiționarea imobilului este necesară parcurgerea mai multor pași. În acest sens, este 

necesară menționarea unei noi alocări bugetare în vederea expertizării clădirii și abia ulterior 

accesarea de fonduri în vederea reabilitării Casei Roset. 

 

Mobilizarea autorităților locale în vederea salvării patrimoniului cultural este un proces care dă 

rezultate și care trebuie continuat pentru a reuși să prezervăm clădirile și monumentele de 

valoare culturală, iar societatea civilă din Iași începe să aibă deja astfel de victorii, după cum este 

ilustrat și în acest caz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Instrumente pentru accesul la justiție al ONG-urilor, finanțat 

prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Programului Fondului ONG în România. Conținutul acestui comunicat 

nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE, 2009-2014. Pentru informații oficiale despre 

granturile SEE și norvegiene, accesati www.eeagrants.org. Pentru informații despre Fondul ONG, accesați 

www.fondong.fdsc.ro. 
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