
Proiectul a fost depus la Ambasada SUA 
la Bucureşti, pentru solicitarea finanţării prin 
Fondul Ambasadorial pentru Conservarea 
Obiectivelor Culturale, ediţia 2012.

Solicităm sprijinul Dvs. pentru asigurarea 
cofinanţării, în cazul în care acesta va fi 
declarat câştigător.

Se angajează să depună eforturile 
necesare pentru identificarea unor surse 
de finanţare, dacă proiectul va fi declarat 
câştigător:

•	 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional

•	 Parohia Greco-Catolică Bădăcin
•	 Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 

Patrimoniul Naţional Sălaj
•	 Consiliul Judeţean Sălaj
•	 Episcopia Română Unită cu Roma, 

Greco-Catolică
•	 Fundaţia Corneliu Coposu

Solicităm sprijinul Dvs. pentru demararea 
proiectului şi punerea sub protecţie a 
monumentului istoric aflat în pericol, indi-
ferent de rezultatul acestei sesiuni de 
finanţare.

IulIu ManIu, unul dintre cei mai prestigioşi 
oameni politici din România, a fost:

•  prim ministru al României în perioada 
interbelică, în trei guverne 

•  preşedintele Partidului Naţional Român 
între anii 1919-1926 

•  preşedinte al Partidului Ţărănesc în pe-
rioada 1926-1933 şi 1937-1947

• membru de onoare al Academiei 
Române, din anul 1919

Cariera sa 
politică s-a întins 
pe parcursul a 56 
de ani. Iuliu Maniu 
s-a numărat printre 
marii oameni de 
stat ai României. 
A luptat împotriva 
asupririi austro-
ungare, pentru 
apărarea demo-
craţiei şi împotriva 
sovietizării ţării.  
S-a implicat activ în realizarea Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918. După cel de-al doilea 
război mondial a devenit simbolul rezistenţei 
anticomuniste.

La conacul de la Bădăcin s-au luat decizii 
importante pentru naţiunea română din 
Transilvania. 

În perioada interbelică, în casa Maniu de 
la Bădăcin, înafara oamenilor politici, veneau 
studenţi şi elevi îndrumaţi de Corneliu 
Coposu, urmaşul politic al lui Iuliu Maniu. 

Dorinţa lui Iuliu Maniu, exprimată prin 
testament, a fost ca în imobilul de la Bădăcin 
să se ocrotească şi să se instruiască tineri. 

Salvaţi Casa Memorială 
„IulIu ManIu”
de la Bădăcin!

Sprijiniţi proiectul
„Refuncţionalizarea casei memoriale 

Iuliu Maniu între istorie, memorie şi prezent”

Donaţiile se pot face în conturile:

Lei:  RO22 RZBR 0000 0600 0208 5400 
Euro:  RO18 RZBR 0000 0600 0289 9205 
Dolari: RO11 RZBR 0000 0600 1092 7730  

deschise la 
Raiffeisen Bank, Agenţia Şimleu Silvaniei, 

P-ţa Iuliu Maniu nr. 1 
Parohia Greco-Catolică Bădăcin



Casa memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin 
este monument istoric memorial

Proiectul 
„Refuncţionalizarea casei memoriale Iuliu 
Maniu între istorie, memorie şi prezent” s-a 
născut din nevoia de a salva de la distrugere 
un monument de mare însemnătate pentru 
istoria Sălajului.

Parteneri în proiect
•	 Parohia Greco-Catolică Bădăcin
•	 Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 

Patrimoniul Naţional Sălaj
•	 Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă 

Zalău

Echipa de proiect
•	 Manager de proiect, 
   preot Cristian Borz
•	 Director de proiect, 
   ing. Annamária Halász
•	 Asistent proiect, iniţiator al proiectului,   
   c.arh. Valeria Lehene
•	 Specialist muzeograf memorialistică,  

  cerc.şt. Marin Pop
•	 Responsabil financiar, 
   ec. Cosmin Răzvan Pop

Misiunea proiectului
Prin acest proiect dorim să contribuim la 
conservarea patrimoniului cultural, la promo-
varea monumentelor istorice şi a persona-
lităţilor din judeţul Sălaj, la creşterea capa-
cităţii comunităţii de a păstra şi valorifica 
durabil patrimoniul.

Scopul proiectului
Conservarea unei clădiri monument istoric 
memorial, aflată într-o stare avansată de 
distrugere.  

Obiectivul general al proiectului
Refuncţionalizarea casei memoriale „Iuliu 
Maniu” din satul Bădăcin ca şi centru cultural 
destinat tinerilor, aşa cum menţionează 
testamentul marelui om politic Iuliu Maniu.

Obiectivele specifice ale proiectului
•	 Reabilitarea clădirii monument istoric 

Casa memorială „Iuliu Maniu”
•	 Relocarea muzeului „Iuliu Maniu”, mutat 

temporar în spaţiile de la subsolul 
bisericii greco-catolice, în spaţiile iniţiale 
ale casei memoriale

•	 Promovarea monumentului istoric me-
morial prin crearea unui site şi prin 
continuarea programului educaţional cu 
tinerii, în locaţia unui monument istoric

Rezultate aşteptate
•	 Un monument istoric memorial rea-

bilitat în care se vor continua activităţile 
educative derulate cu tinerii

•	 O colecţie de bunuri inventariate 
şi organizate în scopul expunerii 
muzeale

•	 O bază de date istorice referitoare la 
Iuliu Maniu şi alte personalităţi istorice 
din familia sa 

•	 Un muzeu memorial redeschis în 
spaţiile casei memoriale, destinat 
vizitatorilor

•	 Un site de promovare a monumentului 
istoric ca şi centru cultural, muzeu şi 
casă memorială

Prin refuncţionalizarea casei de la 
Bădăcin dorim să contribuim la promovarea 
monumentului memorial, a personalităţilor 
istorice locale, la educarea tinerilor în spiritul 
recunoaşterii valorilor culturale.


