
În data de 15 aprilie 2016 a avut loc conferința de presă de finalizare a proiectului 
”Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal 
Coşula, Judeţul Botoşani”  cod SMIS 12157, eveniment la care au participat conducerea 
Consiliului Județean  Botoșani – domnul președinte Gheorghe Sorescu, domnul 
vicepreședinte Vasile Cristian Achiței, domnul administrator public Radu Judele, domnul 
prefect Dan Nechifor, domnul  Mircia Acatrinei, primar al comunei Coșula, preotul stareț 
P.Cuv. Protos. Chervase Constantin Calinic, domnul Dănuț Huțu - director al Direcției 
Județene pentru Cultură Botoșani, domnul Viorel Palana – ofițer de monitorizare a proiectului 
din partea Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Biroul 
Județean Botoșani, reprezentanți ai constructorului, consultantului, presei. 

Proiectul este implementat de Consiliul Județean Botoșani, în parteneriat cu 
Mănăstirea „Sf. Nicolae” Coșula, în perioada 13.02.2014-30.06.2016.  Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu 
implementarea acestui program în regiunea Nord-Est este Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est Piatra-Neamț. 

Proiectul are o valoare totală de 14.945.658.82 lei, din care asistența financiară 
nerambursabilă solicitată Uniunii Europene și Guvernului României este de 11.919.777,04 lei.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea și valorificarea durabilă a 
obiectivului de patrimoniu național  “Complexul Monahal Coșula” din județul Botoșani, în 
vederea includerii acestuia în circuitul turistic cultural şi religios și promovarea lui pentru 
atragerea turiștilor, contribuind astfel la creșterea potențialului turistic şi a gradului de 
atractivitate a județului Botoșani si a regiunii Nord-Est. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:  
- Restaurarea obiectivului de patrimoniu național reprezentat de “Complexul Monahal 

Coșula” (Biserica Sf. Nicolae, Casa Egumenească, Arhondaricul, Trapeza, Cuhniile, Turnul 
Clopotniță,  Zidul de Incintă) in vederea  punerii in valoare a acestuia sub aspect structural, 
funcțional si arhitectural; 

- Sistematizarea și reabilitarea infrastructurilor conexe Ansamblului (accese carosabile 
şi pietonale, parcaje, în vederea facilitării accesului la monumentul istoric de importanţă 
națională „Complexul Monahal Coșula” din județul Botoșani; 

- Amenajarea și dotarea Complexului Monahal Coșula în vederea includerii în 
circuitul turistic cultural şi religios precum și promovarea obiectivului la nivel județean, 
regional şi național. 

Implementarea acestui proiect reprezintă un răspuns la cerințele locuitorilor județului 
Botoşani privind cunoașterea valorilor de patrimoniu religios, istoric şi arhitectural, 
valorificarea potențialului turistic de care dispune județul.  

Prin includerea în circuitul turistic muzeal, ecumenic și turistic a acestui complex 
monahal, va crește numărul de turiști în zonă, având ca efect creșterea numărului investițiilor 
în județul Botoșani și în împrejurimi, creșterea necesarului și consumului de servicii și 
produse locale. 
  



 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 


