
CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT

„RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE 
HAGIESCU MIRIȘTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL 

LOCAL”
Cod SMIS 2014+: 119628

Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 5 – Îmbunataţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
PRIORITATEA DE INVESTIŢII 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene

pentru Regiunea Dunarii în ce priveste Aria Prioritară 3 a SUERD ”Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”.
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Caracal
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Justificare

• Dezvoltarea locala prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale locale. 

• Obiectivul care va fi restaurat prin prezentul proiect este deosebit de valoros, fiind relevant in context cultural, turistic si educational
atat la nivel local, cat si la nivel regional si national: monument istoric architectural de clasa B – “Casa Hagiescu Miriste, azi Muzeul de
Etnografie”, care figureaza in Lista monumentelor istorice din patrimonial cultural local din mediul urban, la pozitia 343, cod LMI OT-
II-m-B08739, sub denumirea “Casa Hagiescu Miriste, azi Muzeul de Etnografie”, datata din sf. Sec.XIX, situata in Str. B.P. Hasdeu nr 2, 
Municipiul Caracal, Judetul Olt, regiunea Sud-Vest Oltenia (teritoriu vizat de SUERD).

• Necesitatea investitiei ce face obiectul prezentului proiect se fundamenteaza prin starea actuala in care se afla obiectivul, care 
conform studiilor tehnice realizate prezinta o stare avansata de degradare, cu zone prabusite partial sau total si care necesita 
interventii de reabilitare si consolidare in vederea impulsionarii dezvoltarii locale prin protejarea si valorificare durabila a 
patrimoniului cultural si a identititii culturale. Obiectivul este un reper arhitectural important in zestrea urbanistica a Municipiului 
Caracal. Astfel, prin reabilitarea si consolidarea obiectivului de investitii se urmarste introducerea in circuit turistic.
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Bugetul proiectului

 Valoarea totala a proiectului 6.001.186,77 lei

 Valoarea eligibila nerambursabila 5.988.474,51 lei

Fondul Social European   5.090.203,33 lei

Buget National  778.501,69 lei

 Contributie eligibila a beneficiarului 119.769,49 lei

 Contributie neeligibila a beneficiarului 12.712,26 lei

Finalizare proiect 31 octombrie 2020_ 31.10.2022
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Obiectivul general al proiectului este reprezentat de restaurarea, consolidarea, echiparea si dotarea muzeului de 
etnografie HAGIESCU MIRISTE, in vederea impulsionarii si valorificarii durabile a patrimoniului cultural local.

Obiectivele specifice ale proiectului
• OS1: Sustinerea restaurarii, consolidarii, echiparii si dotarii obiectivului de investitie, prin activitati realizate 

inaintea depunerii cererii de finantare pentru contractarea si implementarea serviciilor de proiectare si a 
serviciilor de consultanta privind realizarea proiectului.

• OS2: Sustinerea restaurarii, consolidarii, echiparii si dotarii obiectivului de investitie, prin activitati realizate 
dupa depunerea cererii de finantare, de management de proiect, pentru organizarea procedurilor de atribuire 
a contractelor de achizitie, incheierea contractelor si monitorizarea acestora, realizarea managementului, 
inclusiv raportarea si depunerea cererii de rambursare finala, precum si implementarea serviciilor de audit 
proiect.

• OS3: Cresterea numarului de obiective de patrimoniu restaurate, consolidate, echipate si dotate, prin activitati
de implementare a proiectului, precum realizarea proiectului tehnic si a documentatiilor aferente obtinerii
avizelor finale, realizarea lucrarilor de constructie, inclusiv dotari si prestarea serviciilor de asistenta tehnica si 
dirigentie de santier.

• OS4: Cresterea gradului de informare si publicitate a proiectului si a numarului de vizitatori inregistrati, prin 
activitati specifice de informare si publicitate a proiectului si activitati specifice de promovare si digitizare a 
obiectivului turistic asigurand premise cresterii competitivitatii arealului in care este localizat obiectivul de 
patrimoniu.
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Rezultate
Rezultat 1:
Expertiza tehnica, Studiu geotehnic, Ridicare topografica, Studiu istoric, Studii de specialitate (studiu istoric, documentar fotografic, 
documentar harti etc), DALI, Documentaţii pentru obţinerea avizelor /acordurilor, obligatorii la data depunerii proiectului; Cererea 
de finantare cu anexele aferente, Macheta financiara, Planul de Marketing
Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 1 si este corelat cu Subactivitatea A1.1 Contractarea si implementarea 
serviciilor de proiectare si A1.2 Contractarea si implementarea serviciilor de consultanta privind realizarea proiectului. 
Rezultat 2:
Plan de achizitii actualizat, Procedura de monitorizare a implementarii contractelor de achizitie, Contracte semnate cu operatorii 
economici
Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 2 si este corelat cu Subactivitatea A2.1 Organizarea procedurilor de atribuire 
a contractelor de achizitie, incheierea contractelor cu operatorii economici conform planului de achizitii precum si monitorizarea 
acestora. 
Rezultat 3:
Rapoarte de progres (minim 8 inclusiv cel final), Cereri de plata/rambursare (minim 6), Notificari/acte aditionale (daca este cazul), 
Alte documente/anexe solicitate de ADR/AM, Cerere de rambursare finala, Metodologie de management si raportare proiect
Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 2 si este corelat cu Subactivitatea A2.2 Realizarea managementului , inclusiv 
raportarea de proiect si depunerea cererii de rambursare finala.
Rezultat 4:
Minim 6 rapoarte de audit;
Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 2 si este corelat cu Subactivitatea A2.3 Implementarea serviciilor de audit 
proiect. 
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Rezultat 5:
DTAC, PT + DE (inclusiv caiete de sarcini, liste de cantitati de lucrari si materiale), Avize conform CU si autorizatie de constructie precum si 
cele necesare conform legislatiei in vigoare;
Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 3 si este corelat cu Subactivitatea A3.1 Realizarea Proiectului tehnic si a 
documentatiilor aferente obtinerii avizelor finale. 
Rezultat 6:
Servicii de asistenta tehnica;
Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 3 si este corelat cu Subactivitatea A3.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si 
dirigentie de santier.
Rezultat 7:
Planul de comunicare integrat, comunicate in presa, conferinte de presa, materiale de informare si publicitate obligatorii.
Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 4 si este corelat cu Subactivitatea A4.1 Activitati de informare si publicitate proiect. 
Rezultat 8:
Digitizare obiectivului de patrimoniu, integrarea in circuitul turistic conform planului de marketing si promovarea la targuri de specialitate.
Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 4 si este corelat cu Subactivitatea A4.2 Activitati de promovare si digitizare obiectiv 
turistic.
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Activităţi previzionate
A1 Activitati inaintea depunerii cererii de finantare

A1.1 Contractarea si implementarea serviciilor de proiectare
A1.2 Contractarea si implementarea serviciilor de consultanta privind realizarea proiectului
A1.3 Perioada estimata pentru realizarea evaluarii si semnarea contractului de finantare

A2. Activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare - Management proiect
A2.1 Organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie , incheierea contractelor cu 
operatorii economici conform planului de achizitii precum si monitorizarea acestora
A2.2 Realizarea managementului , inclusiv raportarea, de proiect si depunerea cererii de rambursare 
finala
A2.3 Implementarea serviciilor de audit proiect

A3. Activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare - Implementare proiect
A3.1 Realizarea Proiectului tehnic si a documentatiilor aferente obtinerii avizelor
A3.2 Realizarea lucrarilor de constructive inclusiv dotari
A3.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

A4. Activitati de informare, publicitate proiect si promovare obiectiv turistic
A4.1 Activitati de informare si publicitate proiect si Activitati de promovare obiectiv turistic
A4.2 Activitati de promovare si digitizare obiectiv turistic
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Indicatori prestabiliţi de rezultat 

    

 Unitate Valoare 
Denumire indicator măsură referinţă 

Anul de 
Valoare ţintă 

referinţă 

Din care Din care Femei 

Bărbaţi 
Regiuni 

dezvoltate 
Regiuni mai 

puţin 

dezvoltate 

 Unitate Valoare Anul de 
 Denumire indicator Valoare ţintă 
 măsură referinţă referinţă 

Din care 

Femei 
Din care 

Bărbaţi 
Regiuni 

dezvoltate 
Regiuni mai 

puţin 

dezvoltate 

Creşterea numărului de obiective de 
patrimoniu în stare de conservare Obiective 0.00 
foarte bună şi bună 

Indicatori prestabiliţi de realizare 

2020 1.00     

Denumire indicator 
Unitate 

măsură Valoare ţintă 
Din care 

Femei 
Din care 

Bărbaţi 
Regiuni 

dezvoltate 
Regiuni mai 

puţin 

dezvoltate 

Obiective de patrimoniu cultural restaurate Obiective 1.00     

Turism durabil: Creşterea numărului preconizat de vizite la 

siturile din patrimoniul cultural şi natural şi atracţiile care 

beneficiaza de sprijin 
Vizite/an 2,000.00 
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Indicatori suplimentari proiect 

      

 

Indicatori suplimentari de rezultat 

      

Denumire indicator 
Unitate 

măsură 
Anul de 

referinţă 
Valoare 
referinţă Valoare ţintă 

Din care 

Femei 
Din care 

Bărbaţi 

Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenţia asupra 
obiectivul de patrimoniu care beneficiază de sprijin 

Indicatori suplimentari de realizare 

 2020 0.00 2,000.00   

Denumire indicator 
  Unitate 

măsură Valoare ţintă 
Din care 

Femei 
Din care 

Bărbaţi 

Numar de locuri de munca nou create   loc de 

munca 
1.00   

Număr de menţionări in presa   bucati 3.00   

Numar de parteneriate incheiate cu centru de informare/operatori de turism/agenti de 
turism/structuri de cazare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

bucata 1.00   
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Echipa de implementare a proiectului „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA MUZEULUI 
DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIȘTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL 

LOCAL”

• Pocşoară C. Georgeta Claudia, Consilier superior în cadrul Serviciului Programe, Strategii de Dezvoltare –
Manager de proiect;

• Dumitrescu Gh. Nadia Silvia, Arhitect şef – Responsabil arhitectură;
• Scheiber Dana, Inspector superior în cadrul Direcţiei de Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Investiţii, Tehnic –

Responsabil tehnic;
• Mogoşanu I. Gabriel, Şef serviciu Achiziţii publice  – Responsabil achiziţii;
• Toma F. Octavian Dănuţ, Şef serviciu Programe, Strategii de Dezvoltare – Responsabil cu activităţile de 

informare şi publicitate;
• Băloi G. Ecaterina, Consilier superior în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate – Responsabil 

financiar – contabil;
• Demene C. Radu Cristian, Expert principal în cadrul Serviciului Programe, Strategii de Dezvoltare  –

Responsabil întocmire cerereri de rambursare;
• Popescu V. Raluca Mihaela, Șef serviciu Juridic-Contencios, Autoritate Tutelară - Responsabil juridic;
• Păun N. Mădălina, Inspector principal în cadrul Serviciului Programe, Strategii de Dezvoltare – Asistent 

manager;
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Mulţumesc !
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MUNICIPIUL CARACAL

Persoana de contact: Pocşoară Georgeta-Claudia, 

Responsabil cu activitatea de informare şi publicitate

Mobil: +4 0745 028 188; Tel: +4 0249 511 384/int.133; Fax: +4 0249 517 516/

E-mail:claudia.pocsoara@primariacaracal.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


