Anexa 5.3_2014

RAPORT ASUPRA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI, 2014
Patrimoniu deschis. Creşterea accesibilităţii publicului la valorile
multietnice din patrimoniul Muzeului ASTRA - PA16 / RO12 –LP1 -2013

În perioada ianuarie - aprilie 2014, aferentă primului raport intermediar de proiect,
s-au desfășurat următoarele activități:
Activitatea 1 – Construcţie şi dotare PaMM
-

Derularea și finalizarea procedurii de achiziție publică – cerere de ofertă
Contractare experţi cooptaţi pentru evaluare oferte
Încheierea contractului de proiectare şi execuţie
Emiterea dispoziţiei de începere a contractului (proiectare şi execuţie)
Încheierea contractului de dirigenţie de şantier
Încheierea PV de predare a amplasamentului în prezența deținătorilor de utilități
Depunerea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de urbanism

Activitatea 2 – Program cultural Calea Minorităților Etnice
- Restaurări ale unor obiective muzeale ce urmează a fi introduse în circuitul
programului cultural nou creat:
✓ Moara cu cai, Sâmpetru, Timiş: restaurarea structurii de rezistenţă şi a
instalaţiei
✓ Bordei de rudar, Poiana Perişani, Vâlcea
S-a încheiat procedura de achiziție pentru selecția executantului lucrărilor.
Contractele de lucrări au fost semnate în 27.03.2014 și au început lucrările de
reconstrucție – restaurare conform cu proiectul de finanțare.
- Achiziția serviciilor de călătorie pentru vizită de studiu - luna iunie în Norvegia
Activitatea 3 – Documentare bilaterală pe tema patrimoniului cultural al
minorităţilor etnice
Vizita celor trei reprezentanţi ai partenerului norvegian MiST în perioada 6 – 10
aprilie 2014.
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Activitatea 4 – Managementul proiectului
Numirea echipei de management interne şi semnarea actelor adiţionale CIM/
anexe fişe de post
- Realizare documente de management de bază (manual proceduri etc.)
- Derularea procedurii de achiziție a serviciilor de audit financiar independent
- Achiziții echipamente echipă management RO şi NO
Activitatea 5 – Publicitate şi informare
-

Achiziție servicii integrate de promovare
Conform contractului de promovare pentru pachetul de lucru aferent A5, a fost
realizat și updatat website-ul www.patrimoniudeschis.ro
Au fost recepţionate următoarele servicii din cadrul pachetului integrat de
promovare:
✓ p1. crearea identităţii vizuale. A fost realizat manualul de identitate vizuală;
✓ p2. crearea machetei 3D;
✓ p3. crearea sitului web al proiectului, găzduire şi administrare site luna
martie 2014;
✓ p5. conceperea şi susţinerea unui eveniment de prezentare pentru
stakeholderi, cu participarea a 200 de persoane, incluzând machetarea,
printul şi distribuirea a 300 de invitaţii, întocmirea listei cu stakeholderii,
urmărirea confirmărilor, prezenţă on-site pentru coordonare sub-contractori,
expunere materiale promoţionale, protocol pentru 200 de persoane,
asigurare servire cu patru chelneri, logistică servire, aranjamente florale
pentru prezidiu şi mesele de sprijin, panglică şi foarfeci pentru inaugurare
lucrări, expunere machetă 3D;
✓ p10. bannere roll-up, 2 buc.;
✓ p12. servicii responsabil PR.
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In perioada mai - septembrie 2014 s-au desfășurat următoarele activități:
Activitatea 1 – Construcţie şi dotare PaMM
În luna mai a fost obţinut certificatul de urbanism şi a început activitatea de
proiectare faza necesară derulării lucrărilor de demolare. A fost predat
amplasamentul în prezenţa deţinătorilor de utilităţi. Antreprenorul general a înaintat
documentele de management solicitate conform caietului de sarcini (lista personal
responsabil, grafic fizic şi valoric de realizare a contractului, matrice de roluri şi
responsabilităţi etc.).
In luna iunie a fost realizata faza PAC şi a fost aprofundat proiectul tehnic, cu
urmărire din partea beneficiarului, şi s-a realizat faza de obţinere de avize, acorduri
şi autorizaţii pentru demolare şi, ulterior, construire. S-a realizat şi întocmirea
documentaţiilor actualizate conform recomandărilor autorităţilor responsabile cu
avizarea şi obţinerea acceptului beneficiarului privind modificările solicitate.
În luna iulie a fost desfăşurată activitatea de demolare a pavilionului vechi de la
intrarea principală în MAL, amenajarea terenului. A fost depus proiectul spre avizare
la Ministerul Culturii. Au fost obţinute celelalte avize şi acorduri conform CU.
A fost predat proiectul PT +DDE partea scrisă şi desenată, mai puţin partea
economică, urmând ca aceasta să fie realizată după obţinerea tuturor avizelor ca să
nu fie necesară refacerea în cazul solicitărilor de modificări. A fost obţinut avizul
ISU în urma aplicării cerinţelor de modificări asupra proiectului (introducere scară
secundară de acces mansardă).
Desi Antreprenorul a depus documentaţia tehnică spre avizare la DJC-SB, cu nr.
2046/16.07.2014, înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. 2659/DPC/18.07.2014,
analizată în şedinţa Secţiunii Tehnice de Arhitectură şi Inginerie a CNMI, nici în luna
august nu a fost transmis avizul Ministerului Culturii. Drept urmare, nu s-a putut
obţine autorizaţia de construire şi nici demara lucrările, fapt pentru care se convine
neplata cheltuielilor aferente proiectării, aşa cum a fost prevazută în graficul de
execuţie.
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În august s-a realizat întocmirea şi depunerea documentaţiei şi obţinerea avizului
de racordare a instalalaţiei electrice (necesitate execuţie post TRAFO). De
asemenea, au fost refăcute ridicările topografice şi trasările, după demolarea
construcţiilor existente pe amplasament şi eliberarea terenului.
În 3 septembrie s-a obţinut autorizaţia de construcţie şi, ulterior, au
început lucrările de execuţie a PaMM.
Derularea contractului de dirigenţie de şantier: Dirigintele de şantier a urmărit
îndeaproape atât derularea lucrărilor de demolare cât şi faza de proiectare şi
obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii şi a depus rapoarte de activitate
săptămânale. A participat la şedinţele de şantier desfăşurate săptămânal şi a avizat
documentele ce privesc derularea activităţilor contractului.
Activitatea 2 – Program cultural Calea Minorităților Etnice
Dezvoltare plan tematic şi proiect tematic expoziţii de interior – Târgul şi Copilăria.
În fiecare luna s-au desfăşurat discuţii în cadrul grupului de lucru pe aceasta subactivitate.
în luna iunie a demarat pregătirea listei de obiecte necesare pentru restaurare
(clasabile).
În iulie şi august au fost desfăşurate activităţi de cercetare în colecţii şi de cabinet.
Tot în luna august a demarat şi faza de planificare a programului de interpretare a
patrimoniului prin animaţii culturale, care vor uni şi valorifica atât circuitul exterior
cât şi pe cel interior.
Restaurări ale unor monumente ce urmează a fi introduse în circuitul programului
cultural nou creat:
● Bordei de rudar rom – Lucrările au decurs conform graficului şi a avut loc
recepţia la terminarea lucrărilor în data de 30 iulie 2014. Deşi lucrările au
început mai târziu decât fusese prevăzut iniţial, din cauza derulării lucrărilor de
refacere a aleilor din Muzeul în aer liber, lucrarea a fost finalizată în termenul
agreat initial.
● Moara cu cai, Sânpetru, Timiş: restaurarea instalaţiei pentru programul de
animații culturale – recepţie la terminarea lucrărilor în data de 30 iulie 2014.
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● 13 monumente conservate pentru circuitul exterior Calea Minoritatilor Etnice.
Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 23 iunie 2014. Lucrările au
decurs fără incidente. Recepţia la terminarea lucrărilor în data de 30 iulie 2014.
în perioada 10 – 14 iunie 2014 s-a derulat vizita de studiu a reprezentanților ASTRA
la MiST pe tema programului educaţional. Din cauza unei erori de tip overbooking
vizita s-a decalat cu o zi faţă de perioada iniţială 9-13 iunie, fără alte implicaţii
asupra programului.
Tot în această perioadă a demarat activitatea de elaborare a programului de
interpretare a patrimoniului conform cu principiile UNESCO şi ale marilor curente
interpretative actuale.
Activitatea 3 – Documentare bilaterală pe tema patrimoniului cultural al
minorităţilor etnice
A început derularea etapei de cercetare şi planificare de detaliu. Sunt vizate, prin
documentări de cabinet, 15 localităţi din ţară care prezintă interes din punct de
vedere al convieţuirii între diverse minorităţi etnice, pentru studierea interacţiunii şi
a interferenţelor interculturale. Se desfăşoara o amplă cercetare în colecţie pentru
atingerea indiciatorilor transversali privind problema romilor şi pentru a furniza
baza ştiinţifică pentru definitivarea programului de interpretare a patrimoniului. În
baza unui interes crescut din partea stakeholder-iulor în ambele țări, partenerii au
demarat discuții pe marginea modului de optimizare a abordării problemei punerii în
valoare a patrimoniului cultural al minorităţilor. Se lucrează la o propunere concretă
de modificare a planului iniţial fără impact asupra datei de finalizare a activităţii.
Activitatea 4 – Managementul proiectului
Auditare raport PIR 1. în luna mai a fost realizată misiunea auditului financiar
independent şi certificarea cheltuielilor aferente PIR 1, conform cu termenii de
referinţă şi aşa cum rezultă din raportul auditorului SC Auditexpert SRL. Echipa de
management a C.N.M. ASTRA a suferit modificări ca urmare a schimbării
reprezentatului legal. dl. Ciprian Anghel Ștefan nu mai este responsabil pe A3
începând cu 1 iulie, dată de la care e reprezentant legal (Dir. General) și e înlocuit
în cadrul proiectului de dna. Mirela Iancu, şef Secţie Proiecte Culturale.
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Activitatea 5 – Publicitate şi informare
În perioada mai – august 2014 serviciile externalizate s-au desfăşurat conform cu
prevederile contractuale.
S-a realizat găzduirea, completarea bilingvă și administrarea sitului web al
proiectului www.patrimoniudeschis.ro.
A fost realizat DTP-ul și tipărirea a 10.000 de flyere format A5, print față-verso,
color, 7000 în limba română și 3000 în limba engleză. Accentul a fost pus pe
imaginea minorităţilor ce convieţuiesc în acelaşi spaţiu multicultural.
Au fost realizate şi amplasate 4 panouri informative cu dimensiunea de 1,5 x 1 m,
bilingve, cu respectarea prevederilor din Manualul de identitate vizuală a
proiectului. Un panou face referire la PaMM (amplasat la Poarta II), unul e amplasat
pe şantierul de restaurare Moara cu cai, unul la şantier reconstrucţie bordei de
rudar, şi unul e amplasat la CIT / casierie (Centrul de informare turistică şi casierie
principală de bilete) la intrarea principală în Muzeul în aer liber.
Au fost concepute și publicate 2 machete plătite în mass media locale și naționale
(1 în mass media locale – ziarul Sibiu 100% și 1 în mass media naționale – ziarul
Adevărul).
A fost asigurat permanent un responsabil PR, a cărui activitate s-a reflectat în
apariţia în presă a comunicatelor de presă transmise pe teme cu valoare de ştire
legate de activităţile proiectului.
In perioada septembrie - decembrie 2014 s-au desfășurat următoarele
activități:
Activitatea 1 – Construcţie şi dotare PaMM
Lucrările la noul pavilion muzeal multicultural se află la stadiul în care s-au montat
armături în diafragme, fundaţii şi stâlpi. Până la sărbătorile de iarnă s-au executat
parţial pardoseala demisolului şi planşeul, creându-se astfel un spaţiu închis care să
permită executarea unor lucrări interioare pe perioada cu temperaturi foarte
scăzute din timpul iernii.
Activitatea 2 – Program cultural Calea Minorităților Etnice
A fost finalizat planul de interpretare a patrimoniului pentru Calea Minorităților
Etnice și este în curs de desfăşurare procedura de achiziţie pentru restaurarea
obiectelor.
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A fost externalizata activitatea de realizare de expozitii in muzee pentru integrarea
circuitului interior, exterior si a activitatilor / serviciilor conexe acestei organizari
unitare.
Activitatea 3 – Documentare bilaterală pe tema patrimoniului cultural al
minorităţilor etnice
S-a încheiat faza de cercetare în colecții / bibliografică / documentară pentru
vizitele de teren pe problema patrimoniului cultural al minorităților, ce se vor
desfășura în 2015 în colaborare cu partenerul norvegian MiST.
Activitatea 4 – Managementul proiectului
Se aşteaptă răspuns în privinţa solicitării de realocări de fonduri pentru restaurarea
gospodăriei din Cisnădioara, achiziţia de bibliografie documentară, suplimentarea
numărului de muzeografi care să participe la vizitele de studiu, contractarea de
servicii de proiectare de interior (mobilier și accesorii). De asemenea, se asteaptă
aprobarea pentru PIR-ul 1 depus în luna mai și pentru PIR-ul 2 depus în septembrie
2014
Activitatea 5 – Publicitate şi informare
În perioada septembrie - decembrie 2014 serviciile externalizate s-au desfăşurat
conform cu prevederile contractuale.
S-a realizat găzduirea, completarea bilingvă și administrarea sitului web al
proiectului www.patrimoniudeschis.ro.
Au fost concepute și publicate 2 machete plătite în mass media locale și naționale
(1 în mass media locale – ziarul Sibiu 100% și 1 în mass media naționale – ziarul
Adevărul).
A fost asigurat permanent un responsabil PR, a cărui activitate s-a reflectat în:
- apariţia în presă a comunicatelor de presă transmise pe teme cu valoare de ştire
legate de activităţile proiectului;
- redactarea materialelor destinate publicării pe site-ul proiectului;
- monitorizarea aparițiilor în presă legate de activitățile proiectului;
- asigurarea respectării elementelor de identitate vizuală în conceperea machetelor
de presă;
- asigurarea afișării materialelor de promovare a proiectului (bannere roll-up și
flyere) cu ocazia diverselor evenimente organizate în una din unitățile Muzeului.

