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Finanţarea proiectului

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural

Perioada de implementare: august 2017 – ianuarie 2020

Sursele de finanţare
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Obiectivul tematic al prioritatii de interventii il constituie promovarea utilizarii eficiente a resurselor
culturale din zona

Obiectivul specific al prioritatii de investitii il reprezinta impulsionarea dezvoltarii locale urbane a
localitatii, prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale

Prin lucrarile propuse se urmareste pastrarea, sau refacerea fatadelor in stilul arhitectonic al cladirii
initiale, cu mentinerea aspectului artistic al epocii din care provine, consolidarea structurala a
cladirii, in vederea asigurarii cerintei de rezistenta mecanica si stabilitate, siguranta in exploatare
a cladirii, refacerea finisajelor interioare, prin masuri de restaurare, conservare, inclusiv a
componentelor artistice, refacerea instalatiilor interioare (instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalatii alimentare cu gaze naturale, instalatii termice, de ventilatie-climatizare, instalatii de
avertizare si alarmare la incendiu, antiefractie, supraveghere video-voce date, etc.), dotarea precum
si reabilitarea sa functionala, asigurandu-se in cadrul spatiului restaurat, functiuni culturale
contemporane, care reintegreaza cladirea in spatiul cultural local
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Grupul tinta a fost identificat pe mai multe paliere astfel:

1. Din perspectiva importantei culturale a obiectivului de patrimoniu, beneficiile se vor reflecta
atat asupra populatiei Municipiului Caracal, pentru care monumentul istoric reprezinta un element de
identitate culturala si spirituala, cat si asupra populatiei regiunii de dezvoltare. In plus, prin relevanta
monumentului si a functionalitatii sale de Biblioteca, va contribui la promovarea istoriei si a traditiilor
zonei in plan national
2. Din punct de vedere turistic, proiectul va avea o importanta contributie la cresterea numarului
de turisti in plan local. Aceasta se va resfrange si asupra celorlalte obiective turistice ale Municipiului
Caracal. Grupul tinta il reprezinta totalitatea persoanelor, atat din Romania cat si din strainatate, care
sunt interesate de turismul istoric si cultural
3. O alta categorie de beneficiari este reprezentata de firmele din Municipiul Caracal. Prin
dezvoltarea economica pe care turismul o va aduce, mediul de afaceri va deveni mai prosper. Sunt vizate
in primul rand firmele din industria hoteliera si a restaurantelor, dar si alte firme din domeniul
comertului, a mestesugaritului, a altor servicii vor avea importante benecifii
4. Nu in ultimul rand, o importanta categorie de beneficiari ai proiectului este reprezentata de
elevi. Turismul educational se dezvolta de la an la an, iar contributia Bibliotecii Municipale “VIRGIL
CARIANOPOL” la dezvoltarea acestuia va fi importanta
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Activitatile proiectului si Planul de achizitii

1. Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie, precum si incheierea
contractelor cu operatorii economici si monitorizarea contractelor

2. Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie si management de proiect
3. Realizarea lucrarilor de constructie
4. Achizitie dotari
5. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului si dirigentie de

santier
6. Activitatea de raportare in cadrul proiectului
7. Activitatea de solicitare cerere de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului
8. Activitatea de informare si publicitate in cadrul proiectului
9. Auditarea proiectului
10. Activitatea de intocmire si depunere a cererii de rambursare finale
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Nr. 
crt. 

Obiectul contractului 

Valoarea 
estimata a 

contractului fara 
TVA (lei) 

Data estimativa a 
inceperii 

procedurii 

Data estimativa a 
finalizarii 
procedurii 

Procedura urmata in 
conformitate cu 

prevederile legale in 
vigoare 

Durata estimata 
a contractului 

Linia/liniile 
bugetara/bugetare 

unde a fost incadrata 
valoarea estimata a 
achizitiei, inclusiv 
detalierea sumelor 

incadrate pe fiecare 
linie bugetara 

1 Servicii proiectare 
faza PT+DE 
 
 
 
 
Realizarea lucrarilor 
de constructie, 
organizare santier 
 
 
 
 
 
 
 
Servicii de asistenta 
tehnica din partea 
proiectantului pe 
perioada de execuţie 
a lucrărilor 

 
 
 
 
 

6.432.460,20 
 

 
 
 
 
 

August 2017 
 

 
 
 
 
 

Ianuarie 2018 
 

 
 
 
 
 

Procedura simplificata 

 
 
 
 
 

24 luni 

3.3.Valoare estimata 
achizitie fara TVA: 
210.736,62 lei, din care:  
P.T.: 144.340,15 lei 
D.E.: 66.396,47 lei 
 
Valoare estimata 
achizitie fara TVA: 
6.167.596,02 lei 
din care: 
1.1.: 4.817,53 lei 
1.2.: 5.650,61 lei  
2.1.: 33.985,90 lei 
4.1.: 5.040.764,00 lei 
4.3.: 347.058,50 lei  
5.1.: 22.300,00 lei 
5.3.: 713.019,48 lei 
 
3.5.1. Valoare estimata 
achizitie fara TVA: 
asistenţă tehnică din 
partea proiectantului pe 
perioada de execuţie a 
lucrărilor: 54.127,56 lei 
 

2 Verificare tehnica a 
proiectarii 

63.379,14 August 2017 Februarie 2018 Cumpărare directă 1 lună Valoare estimata 
achizitie fara TVA: 
Verificare tehnica: 
63.379,14 lei 
 

3 Achizitie 
dotari/mobilier 
/echipamente  

1.784.730,96 Martie 2019 Mai 2019 Licitatie deschisa 7 luni Valoare estimata 
achizitie fara TVA: 
1.748.730,96 lei,din 
care: 
4.2.:1.741.267,96 lei 
4.3.: 43.463,00 lei 
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4 Dirigentie de santier 54.127,56 August 2017 Februarie 2018 Cumparare directa 24 luni Valoare estimata achizitie 

fara TVA: 3.5.2. asistenţă 

diriginţi de şantier: 

54.127,56 lei

5 Servicii de informare si 

publicitate in cadrul 

proiectului care rezultă 

din obligaţiile 

beneficiarului

7.916,37 August 2017 Februarie 2018 Cumparare directa 24 luni Valoare estimata achizitie 

fara TVA: 6.1. Informare si 

publicitate pentru proiect, 

care rezulta din obligatiile 

beneficirului: 7.916,67 lei

6 Servicii de informare si 

publicitate in cadrul 

proiectului aferente 

planului de marketing

7.916,37 Martie 2019 Aprilie 2019 Cumparare directa 8 luni Valoare estimata achizitie 

fara TVA: 6.2. Cheltuieli de 

marketing si promovare a 

obiectivului finantat: 

7.916,67 lei

7 Servicii de informare si 

publicitate in cadrul 

proiectului pentru 

digitizarea obiectivului 

de patrimoniu

55.0000,00 Ianuarie 2019 Ianuarie 2019 Cumparare directa 12 luni Valoare estimata achizitie 

fara TVA: 6.3. Cheltuieli 

pentru digitizarea 

obiectivului de patrimoniu: 

55.000,00 lei

8 Servicii audit 12.000,00 August 2017 Februarie 2018 Cumparare directa 24 luni 7.1. Valoare estimata 

achizitie fara TVA: 

12.000,00 lei



www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Pe langa interventiile specifice de restaurare, protejare, conservare si consolidare a
monumentului istoric, sunt propuse ca actiuni benefice obiectivului vizat urmatoarele:

• Fluidizarea si separarea circulatiilor in functie de utilizatori;
• Modernizarea si dotarea cu mobilier eficient a salilor bibliotecii;
• Amenajarea unui atelier si a unui birou de evidenta, prelucrare si dezvoltare a
colectiei volumelor din cadrul institutiei;
• Amplasarea si dotarea corespunzatoare a biblionetului astfel incat sa fie accesat
de utilizatori independent de salile bibliotecii, cu acces direct din exterior;
• Reorganizarea si dotarea salilor de expozitie in asa fel incat ele sa sporeasca
interesul vizitatorilor pentru expozitii;
• Amenajarea unor grupuri sanitare distincte, dedicate utilizarii vizitatorilor.
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Suplimentar  masurilor   enumerate, sunt  prevazutr si alte actiuni menite  sa  asigure 
revitalizarea cladirii
• Realizarea si dotarea unui spatiu multifunctional acoperit, in curtea interioara (in

prezent dezafectata) care sa gazduiasca diferite evenimente culturale, sa atraga vizitatori;
• Realizarea si dotarea unui spatiu dedicat care sa adaposteasca diferite expozitii
temporare ale orasului si ale judetului, pe tot timpul anului, accesat prin functiuni de tip filtru
(garderoba, holuri);
• Dotarea corespunzatoare cu grupuri sanitare a noilor functiuni;
• Reabilitarea demisolului, prin amenajarea de functiuni dedicate cursurilor si activitatilor
de studiu pentru tineri;
• Dezafectarea locuintelor sociale de la demisol si demolarea constructiilor parazitare
adiacente cladirii de patrimoniu;
• Amenajarea unor anexe care asigura buna functionare a spatiului multifunctional
(oficiu, cabina actori, depozitare);
• Dotarea cladirii cu echipamente de incalzire si ventilatie corespunzatoare.
• Dotarea spatiilor existente cu functiuni noi si a noilor spatii obtinute , dotarea
acestora cu utilajele si echipamentele specifice utilitatilor necesare functionarii in conditii
optime a obiectivului



www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Se vor  asigura  utilitatile necesare  bunei  functionari a  obiectivului  de investitie,  prin  
racordarea  acestuia la  retelele de utilitati existente  in zona.

Pe  langa lucrarile de baza  asupra obiectivului de patrimoniu, sunt prevazute lucrari
conexe obiectivului de patrimoniu, cuprinzand lucrari si dotari pentru:

- Refacere  trotuar de garda la cladire, scari exterioare, rigole si rampe de acces, refacere  
pardoseli la curtea interioara
- Reparatii scara exterioara acces principal si scari accese  secundare 
- Amenajare alei de  acces pietonale si platforme carosabile
- Refacere imprejmuire si porti
- Iluminat exterior 
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Indicator de rezultat

Valoarea indicatorului la  inceputul

implementarii proiectului
Valoarea indicatorului la  finalul 

implementarii proiectului (de rezultat)

Cresterea numarului de obiective de patrimoniu 
in stare de conservare foarte buna si buna 0 1

Indicator de output

La finalul implementarii proiectului (de 

output)

Obiective de patrimoniu cultural restaurate 0 1

Cresterea numarului preconizat de vizite la 

obiectivele de patrimoniu cultural

2200 3300

Indicatori POR



www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Indicator proiect (in functie de ce se 

realizeaza prin proiect)

Valoarea indicatorului la  

inceputul implemnetarii

proiectului
Valoarea indicatorului la  finalul implementarii

proiectului (de output)

Numar de locuri de munca nou create

(1 post prelucrare carte: receptie, fisa, 

repartizare sectie)

(1 post conservator si digitizare carte) 

0 2

Numar de mentionari in presa 0 10

Numar de participari la conferinte 0 4

Numar de vizualizari ale campaniei pe internet 0 50 000

Indicatori de proiect
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Echipa de implementare a proiectului „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII 
VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”

Toma F. Octavian Dănuţ, Şef serviciu Programe, Strategii de Dezvoltare – Manager de proiect;
Cernat P. Răzvan, Director Executiv în cadrul Direcţiei de Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Investiţii, Tehnic –
Responsabil tehnic;
Dumitrescu Gh. Nadia Silvia, Arhitect şef – Responsabil arhitectură;
Mogoşanu I. Gabriel, Şef serviciu Achiziţii publice  – Responsabil achiziţii;
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;
Pocşoară C. Georgeta Claudia, Consilier superior în cadrul Serviciului Programe, Strategii de Dezvoltare  –
Responsabil cu activităţile de informare şi publicitate;
Rădescu M. Viorel Emil, Secretarul municipiului Caracal - 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


