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PROPUNERI ȘI SUGESTII PRIVITOARE 

LA STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 
A ZONEI URBANE FUNCȚIONALE PAȘCANI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

 
Având în vedere 
- faptul că în scurt timp Muzeul Municipal Pașcani va dobândi, prin Hotărâre a 

Consiliului Local, personalitate juridică, devenind instituție autonomă în subordinea 
Primăriei Municipiului Pașcani, 

- precum și implementarea Proiectului „Reabilitare, conservare şi revitalizarea 
Palatului Cantacuzino-Paşcanu şi a terenului aferent” realizat în cadrul Programului 
Operaţional Regional 167/5/1/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, 
protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identității culturale) prin care 
Palatul Cantacuzino-Pașcanu este restaurat și urmează a fi amenajat ca sediu al 
muzeului, 

- conștienți fiind că Muzeul Municipal nu va putea să-și îndeplinească obiectivele 
asumate decât într-un context urban modern și flexibil, dar mai ales într-un mediu 
favorabil activităților culturale  

Vă înaintăm spre analiză următoarele propuneri și sugestii ce ar putea face parte 
din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani pentru perioada 
2020-2027: 

1. Reamenajarea zonei din imediata apropiere a Palatului Cantacuzino-
Pașcanu („estetizarea” gardului din beton de la Școala Gimnazială „Iordache 
Cantacuzino”, minima cosmetizare a Parcului Peștișorul, eventuala achiziționare a 
clădirii Restaurantului „Victoria” de către Municipalitate și reabilitarea acesteia în 
vederea integrării în ansamblul arhitectonic cantacuzin, rezolvarea statutului juridic al 
anexelor insalubre dinspre Biserica Sfinții Arhangheli, care împiedică accesul dinspre 
Palat la lăcașul de cult, aceasta din urmă având inițial destinația de paraclis al ctitorilor 
Cantacuzini). În absența unei bune „așezări” în contextul urbanistic concret și a 
rezolvării problemelor semnalate, Palatul Cantacuzino riscă să nu fie pus așa cum se 
cuvine în circuitul turistic regional și național, astfel putând fi ratat obiectivul central al 
Proiectului „Reabilitare, conservare şi revitalizarea Palatului Cantacuzino-Paşcanu şi a 
terenului aferent”, potrivit căruia administrația locală dorește „introducerea totală” a 
acestui monument istoric de importanță națională în circuitul turistic, precum și 
„creșterea numărului de turiști în mun. Pașcani”. 

2. Semnalizarea la toate intrările din oraș și în principalele intersecții, prin 
indicatoare vizibile, a drumurilor și a căilor de acces spre Palatul Cantacuzino. 



3. Demersuri la Comisia regională de Genealogie și Heraldică în vederea 
aprobării de către Guvernul României a stemei Municipiului Pașcani. De amplasat 
apoi, într-un design modern, la toate intrările din Municipiu, precum și la sediile 
Primăriei și ale tuturor instituțiilor din subordinea Municipalității și a Consiliului Local. 

4. Demersuri pentru înființarea a încă 3 (trei) noi structuri sau secții muzeale 
în cadrul Muzeului Municipal: Muzeul Învățământului „Domnul Trandafir”, Muzeul 
Farmaciei (în vechi case ce ar trebui restaurate) și Muzeul Drumului de Fier (în 
parteneriat cu CFR-ul). Crearea unui circuit al muzeelor locale, util în primul rând 
instituțiilor din rețeaua preșcolară și școlară din zona Pașcanilor. 

5. Identificarea caselor și a locuințelor personalităților care au trăit în Pașcani 
și marcarea lor prin discrete plăci de marmură care să ateste aceste fapt. 

6. Identificarea caselor vechi, atât din arhitectura urbană, cât și din cea 
populară, și eventuala lor introducerea în lista monumentelor de importanță locală. 

7. De amenajat și, eventual, de introdus în circuitul turistic Cimitirul ortodox-
catolic din Vatră (având în vedere că aici odihnesc părinții lui Mihail Sadoveanu, 
învățătorul Mihai Busuioc – adică Domnul Trandafir, dar și mulți dintre alogenii care     
s-au statornicit în Pașcani în a doua jumătate a veacului al XIX-lea), precum și Cimitirul 
evreiesc (și aici urmând a fi identificate principalele personalități ale comunității locale, 
precum și monumentele în piatră mai reprezentative).  

8. Sprijinirea creării unei rețele de puncte muzeale locale în satele și comunele 
din zona limitrofă Pașcanilor, acestea urmând a avea statutul de „pepinere” pentru 
Muzeul Municipal Pașcani. În acest context, s-ar putea relua ideea demarării unui 
proiect de înființare a unei asociații de dezvoltare intercomunitară împreună cu 
localitățile situate la limita a 20-25 km de Municipiul Pașcani. Concret, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ar constitui cadrul legal necesar pentru extinderea ariei de 
acoperire a unor servicii, inclusiv a celor de natură culturală. 

9. Schimbarea destinației actuale a Palatului Sturdza din satul Cozmești 
(comuna Stolniceni-Prăjescu), aici fiind acum sediul Centrului de orientare, calificare și 
plasare a tinerilor peste 18 ani proveniți din centrele de plasament în vederea integrării 
socio-profesionale, reamenajarea acestuia și includerea în circuitul turistic. Acest 
obiectiv ar putea fi inclus într-un traseu turistic mai amplu care să cuprindă cele 21 de 
monumente istorice din zona Pașcanilor, precum și alte obiective turistice mai mult sau 
mai puțin inedite (Barajul de la Lunca, Gara CFR, cimitirile, Codrii Pașcanilor, micile 
muzee locale, vechi așezări preistorice ș.a.) 

10. Instituirea unui parteneriat cu principalele agenții județene, regionale și 
naționale de turism în vederea creării unui traseu turistic cu titulatura „Itinerarii 
Cantacuzine din Moldova/România”, cu includerea obligatorie a Palatului 
Cantacuzino. 

11. Gândirea unei strategii culturale locale unitare, în care actanții să fie 
principalale instituții din domeniu ale orașului: Casa Municipală de Cultură „Mihail 
Sadoveanu”, Biblioteca Muncipală „Leonard Gavriliu”, Muzeul Municipal și, eventual, 
Palatul Copiilor.  

12. Amenajarea minimală a podului de pe Siret și a cursului râului Siret, cel 
puțin în zona din preajma podului de la Blăgești, pe aici urmând a tranzita cei mai mulți 
dintre potențialii turiști. 

 
Întocmit, 

Inspector de specialitate Maricel Julian LUTIC 
Muzeograf Daniel Florin SAVA 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cozme%C8%99ti_(Stolniceni-Pr%C4%83jescu),_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stolniceni-Pr%C4%83jescu
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