A. ACTIVITĂŢI ÎNTREPRINSE DE SECRETARIATUL GENERAL

1. Iniţierea de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Secretariatul general, a Memorandumului
cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a
unei cereri către Consiliul Local al oraşului Buşteni privind emiterea unei hotărâri ce are ca
obiect trecerea imobilului „Monumentul eroilor – Cruce”, de pe Masivul Caraiman, din
domeniul public al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, în domeniul public al statului, în
vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale.
2. Aprobarea de către Guvernul României a Memorandumului în şedinţa din data de 18.02.2016.
3. Emiterea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buşteni nr. 54 din 26.02.2016 prin care s-a
transmis imobilul Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial din
domeniul public al oraşului Buşteni şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Buşteni,
în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
4. Identificarea de către Secretariatul general a oportunităţii obţinerii de finanţare europeană prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
5. Emiterea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M 78/2016 pentru împuternicirea
secretarului general pentru semnarea unor documente aferente propunerii de proiect.
6. Elaborarea Dispoziţiei secretarului general nr. SG 1/2016 privind constituirea şi funcţionarea
grupului de lucru pentru asigurarea condiţiilor de finanţare din instrumente structurale a
proiectului de investiţie imobiliară, în baza hotărârii ministrului apărării naţionale pe raportul
secretarului general nr. SG 2809 din 26.04.2016.
7. Elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), obţinerea avizelor de
mediu şi a celui de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN).
8. Depunerea, în data de 24.08.2016 la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
(ADRSM), a Cererii de finanţare a proiectului, cu valoarea totală de 19 milioane lei.
9. Pe parcursul etapei de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de
finanţare, Secretariatul general al MApN a răspuns la solicitările de clarificări ale Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
10. ADRSM a respins, iniţial, cererea de finanţare pe motiv că nu a fost prezentată Hotărârea de
Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.
11. A fost depusă contestaţie, iar, prin scrisoarea nr. 97233 din 21.10.2016, ADRSM a decis
admiterea contestaţiei formulată de Secretariatul general al MApN. Potrivit prevederilor art. 42
alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, nu era necesară o astfel de hotărâre de
guvern, aprobarea indicatorilor tehnico-financiari făcându-se la nivelul ministerului.
1

12. S-a realizat includerea monumentului ca iniţiativă strategică în Planul sectorial al
Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2016 şi înscrierea acestuia în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin Hotărârea Guvernului nr.
482/2016.
13. Pentru asigurarea conformităţii şi calităţii corespunzătoare a proiectului de restaurare a
monumentului, Ministerul Apărării Naţionale, prin Secretariatul general, a încheiat în data de
27.10.2016 un protocol de colaborare cu Institutul Naţional al Patrimoniului, iar în data de
20.04.2017/02.05.2017 a fost încheiat Actul adițional nr. 1 la protocol prin care se
completează punctul B. subpunctul 2. Analize fizico-chimice şi încercări de rezistență a
materialelor.
14. În scopul implementării prevederilor protocolului, secretarul general a emis Dispoziţia nr. SG
1/2017 privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru pentru realizarea Planului
expoziţiei și Dispoziţia nr. SG 2/2017 privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru
pentru realizarea Monografiei monumentului ,,Crucea comemorativă a eroilor români din
Primul Război Mondial" și a Hărții cu direcțiile de atac și apărare din campaniile purtate în
anii 1916 și 1918.

B. ACTIVITĂŢI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI:
Executate:
A.VII.1. Elaborarea documentaţiei tehnice în faza DTAC şi realizarea de studii suplimentare conform
Avizului din partea MCIN şi solicitărilor din partea INP:
•
•

Documentaţia tehnică faza DTAC a fost elaborată şi finalizată.
În cadrul subactivităţilor privind studiile suplimentare au fost realizate:
o Relevee detaliate, corespunzătoare patologiei normate a pietrei naturale
şi artificiale (incl. beton), conform Metodologiei de restaurare a
componentelor artistice MC / I-A / 2000 şi Glosarului ICOMOS privind
tipologia de deteriorare a pietrei (ICOMOS Glossary of Stone
Deterioration Patterns) şi a celei uzuale a metalului şi releveul
fotografic.
o A fost stabilită metodologia de tratament şi identificarea, localizarea şi
cuantificarea măsurilor de intervenţie necesare pentru conservarea şi
restaurarea componentelor monumentului.
o A fost realizat Planul de interpretare şi prezentare care va sta la baza
proiectului de expoziţie şi va trasa liniile directoare ale tuturor
activităţilor şi componentelor referitoare la interpretare şi prezentare
(ex. semnalizare, indicatoare, promovare media etc.). În acest sens, a
fost încheiat un acord între MApN și INP cu privire la asumarea
acestuia.
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A.VII.2. Solicitarea şi obţinerea Autorizaţiei de Construire în baza tuturor avizelor/acordurilor
obţinute:
•

A fost obţinut avizul MCIN pentru DTAC în data de 22.02.2017, sub numărul
17/M/2017.

B. În derulare:
A.VII.3. Întocmirea şi finalizarea documentaţiei tehnice, în faza DTOE, Proiect Tehnic (PT) şi
Detalii de Execuţie (DE) inclusiv obţinerea avizelor de specialitate de la comisiile MCIN şi
alte organisme abilitate conform legii;
A.VII.4. Analize fizico-chimice şi încercări de rezistență a materialelor, cu următoarele
studii/teste:
- determinarea rezistenței la tracțiune a oțelului prin metode nedistructive (duritatea Leeb prin
analiza spectometrică în situ);
- determinarea defectelor specifice stării de oboseală/fisurare prin analiza microscopică şi cu
pulberi magnetice/substanța specifică aplicată în situ;
- determinarea gradului de afectare a structurii metalice prin fenomenul de ruginire, în zonele
specifice.
În perspectivă:
A.VIII. Elaborarea documentaţiilor de atribuire, organizarea şi derularea procedurilor de
achiziţie şi monitorizarea implementării contractelor.
A.VIII.1. Elaborarea documentelor de achiziţie, organizarea şi derularea procedurilor de
achiziţie pentru studii şi cercetări suplimentare necesare definitivării PT.
A.VIII.2. Elaborarea documentelor de achiziţie, organizarea şi derularea procedurilor de
achiziţie pentru consultanţă în achiziţii publice şi atribuirea contractului.
A.VIII.3. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de lucrări de restaurare,
reabilitare şi conservare a Crucii Caraiman şi de amenajare a spaţiului expoziţional din cadrul
acestuia, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie şi atribuirea contractului.
A.VIII.4. Elaborarea documentelor de achiziţie, organizarea şi derularea procedurilor de
achiziţie pentru servicii de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier şi atribuirea
contractului.
A.VIII.5. Elaborarea documentelor de achiziţie, organizarea şi derularea procedurilor de
achiziţie pentru servicii de digitizare a Crucii Caraiman şi atribuirea contractului.
A.VIII.6. Elaborarea documentelor de achiziţie, organizarea şi derularea procedurilor de
achiziţie pentru servicii şi materiale de promovare şi informare şi atribuirea contractului.
A.VIII.7. Elaborarea documentelor de achiziţie, organizarea şi derularea procedurilor de
achiziţie pentru servicii de audit financiar extern şi atribuirea contractului.
A.VIII.8. Monitorizarea derulării contractelor de achiziţie încheiate în cadrul proiectului.
A.IX. Lucrări de restaurare, reabilitare, conservare şi amenajare spaţiu expoziţional.
A.IX.1. Actualizare documente şi metodologii de implementare a contractului de execuţie (cu
participare beneficiar, INP, constructor, proiectant, diriginte de şantier).
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A.IX.2. Organizarea şantierului.
A.IX.3. Lucrări de construcţii: decopertare, dezafectare.
A.IX.4. Lucrări de construcţii: infrastructură, suprastructură.
A.IX.5. Lucrări de construcţii: instalaţii, amenajări interioare, sistematizare teren.
A.IX.6. Lucrări de conservare lucrare pe timp friguros.
A.IX.7. Instalare şi montaj echipamente.
A.IX.8. Solicitare şi obţinere autorizaţii de funcţionare.
A.IX.9. Reconstruirea şi actualizarea cărţii tehnice a construcţiei.
A.IX.10. Darea în folosinţă.
A.IX.11. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier.
A.IX.12. Acceptarea situaţiilor de lucrări şi plata taxelor şi comisioanelor aferente conform
reglementărilor legale în vigoare.
A.X. Promovarea monumentului, inclusiv informare şi publicitate.
A.X.1. Realizarea Planului de comunicare integrat al proiectului.
A.X.2. Realizarea şi actualizarea unei pagini web şi a unei pagini de facebook a proiectului.
A.X.3. Digitizarea monumentului.
A.X.4. Publicarea a minim 4 comunicate de presă care să prezinte publicului larg informaţii
despre progresul şi rezultatele proiectului şi a unui anunţ de presă la închiderea proiectului.
A.X.5. Publicare a minim un articol pe un site de informaţii turistice sau într-o revistă de
promovare a obiectivelor turistice.
A.X.6. Realizarea şi montarea panoului temporar şi a celui permanent la locaţia proiectului,
conform cerinţelor manualului de identitate POR.
A.X.7. Realizarea de stickere/autocolante (window stickers) pentru ferestre pentru
promovarea monumentului (minim 3000 de stickere) şi distribuirea acestora.
A.X.8. Încheierea a minim 5 acorduri de colaborare cu actori relevanţi în domeniul promovării
şi conştientizării asupra importanţei monumentului şi implicarea actorilor relevanţi în
activităţi comune.
A.X.9. Organizarea unui concert care să ofere experienţe autentice, precum un concert de
fanfară militară susţinut pe platoul din faţa monumentului sau un concert organizat de artişti
români consacraţi.
A.X.10. Organizarea unui concurs de fotografie a monumentului cu jurizare deschisă (online).
A.X.11. Organizarea de evenimente, parte din Programul Naţional dedicat aniversării a 100 de
ani de la Marea Unire şi 100 de ani de la sfârşitul Primului Război Mondial.
A.X.12. Organizarea unui eveniment de iluminare specială a monumentului cu ocazia unei
Sărbători Naţionale sau locale, combinat cu evenimente artistice.
A.X.13. Organizarea unei competiţii de elaborare de planuri de marketing/promovare a
monumentului pe termen mediu şi lung, la care vor participa studenţi ai facultăţilor de turism,
istorie, marketing sau specializări similare.
A.X.14. Elaborarea unei strategii de promovare pe termen mediu şi lung.
A.X.15. Derularea unei campanii în şcoli şi licee privind simbolistica monumentului istoric, a
gravităţii fenomenului de vandalism asupra obiectivelor cultural-istorice, a importanţei
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protecţiei mediului.
A.X.16. Organizarea unei conferinţe de informare privind rezultatele proiectului ce va fi
organizată după finalizarea lucrărilor şi darea în folosinţă a obiectivului de investiţii.
A.X.17. Realizarea şi difuzarea unui reportaj sau a unui documentar audio-video de
promovare a monumentului şi proiectului, care să prezinte istoria monumentului, etapele
importante din construcţia şi restaurarea acestuia.
A.XI. Managementul proiectului.
A.XI.1. Finalizarea contractului de finanţare.
A.XI.2. Monitorizarea şi controlul derulării contractului de finanţare.
A.XI.3. Întocmirea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres aferente proiectului.
A.XI.4. Monitorizarea, controlul şi evaluarea indicatorilor.
A.XI.5. Întocmirea cererii de rambursare finală.
A.XII. Auditarea proiectului.
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