
8. Planul de activitati al proiectului cultural

Luni
Activitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organizatia

care
implementeaza

Pregatirea 
proiectului si 
lansarea 
actiunilor, 
promovarea 
proiectului

X Solicitant A, 
partener1

Cercetarea de 
arhiva pentru 
identificarea 
surselor scrise si 
vizuale

x x Solicitant A
Partener 2, 
Arhivele 
Militare 

Colectarea 
documentelor 
scrise si vizuale 
sub forma 
digitala in scopul 
identificarii pe 
teren a 
obiectivelor

x x Solicitant A

Pregatirea 
informatiilor 
scrise si vizuale 
pentru integrarea
in baza de date 
accesibila pe 
internet

x x X Solicitant A

Cercetare
 de teren in 
scopul 
identificarii, 
fotografierii si 
descrierii 
obiectivelor

X X x Solicitant A

Stocarea si 
inventarierea 
surselor scrise si 
vizuale din teren

X X x Solicitant A

Pregatirea 
informatiilor 
colectate 
(prelucrarea 
fotografiilor si a 
informatiilor 
scrise 
corespunzatoare

X x x Solicitant A



) si introducerea 
acestora in baza 
de date
Pregatirea CD-
ROM-ului si 
editarea 
pliantului

x X Solicitant A

Organizarea  si 
promovarea 
conferintei 

X X Solicitant A, 
partener1, 
Partener3

Organizarea  si 
promovarea 
expozitiei si a 
mesei rotunde

X X Solicitant  A,
partener1

Finalizarea 
proiectului 

X X Solicitant A

Raportarea 
narativa si 
financiara

X Solicitant A

Coordonator de proiect: raspunde pentru coordonarea tuturor activitatilor si
derularea lor conform proiectului; monitorizeaza si evalueaza impreuna cu echipa
de priect fazele de implementare a actiunilor. Asigura comunicarea cu cercetatorii,
consultantul stiintific implicati si cu mass-media.

Asistentul coordonatorului de proiect:  asigura comunicarea intre membrii
echipei  de  proiect,  cauta  oferte  de  pret  pentru  serviciile  necesare  in  proiect,
redacteaza contractele de colaborare, se asigura ca acestea sunt semnata de
prestatorii de servicii si de colaboratori, rezerva bilete de calatori si camere pentru
cazarea in orasele din proiect.

Consultantul  stiintific  pentru  coordonare  echipa:  supervizeaza  cercetarea,
avizeaza materialele pregatite pentru CD-Rom-ul informativ, asigura informatiile
stiintifice necesare pentru organizarea conferintei, mesei rotunde, a expozitiei.

Cercetator istoric - responsabil cu cercetarea in Arhivele Nationale din cele 5
orase: asigura desfasurarea activitatilor de cercetare a fondurilor si colectare a
informatiilor,  intocmeste  fisele  obiectivelor,  selecteaza  si  digitalizeaza  surselor
scrise colectate din aceste arhive. In functie de disponibilitate, cei doi cercetatori
istorici vor lucra in 4 orase, respectiv 1 sau 2 orase.

Cercetator  arhitect -  responsabil  cu  cercetarea  de  teren,  identificarea  si
analiza obiectivelor din orasele studiate. Cercetarea in bibliografia si arhivele de
specialitate a obiectivelor, selectarea informatiilor la nivel urbanistic si arhitectural.
Realizarea  conceptului  expozitiei  in  concordanta  cu  informatiile  colectate.  In
functie de disponibilitate, cei doi cercetatori arhitecti vor lucra in 4 orase, respectiv
1 sau 2 orase. 

Responsabil  cu  intocmirea bazei  de  date  fotografice  informatizate:
coordoneaza, selecteaza, prelucreaza imaginile si digitalizeaza sursele fotografice
colectate  atat  din  arhive cat  si  din  teren.  Tehnoredacteaza si  pregateste toate
materialele  pentru  expozitie,  materialele  publicitare  si  macheta  CD-Rom-ului
informativ.
      Fotograf responsabil cu realizarea imaginilor fotografice in cele 5 orase: se
deplaseaza pe teren, identifica obiectivele militar aflate in baza de date scrisa si
fotografica realizata de reponsabilii cu intocmirea bazelor de date si efectueaza
fotografierea obiectivelor.

Responsabil PR: va redacta anunturile de presa, va distribui anunturile presei



scrise, radio, TV, partenerilor in proiect, va transmite pe retelele de socializare
anunturile si pe listele de discutii electronice (de tip info_culture, romania_eu_list);

Responsabil  financiar:  se  asigura  ca  toate  cheltuielile  sunt  eligibile  si
respecta nivelurile de finantare acordate de AFCN pentru respectivele categorii de
costuri. Contribuie semnificativ la realizarea raportarilor financiare catre AFCN.

Coordonator  logistica -  se  ocupa  de  organizarea  conferintei  si  a  mesei
rotunde, se preocupa de asigurarea echipamentelor audio, video, de promovarea
conferintei  si  mesei  rotunde,  de  primirea  participantilor  la  conferinta  si  masa
rotunda, de distribuirea CD-Rom-ului informativ. 

Activitati - descriere detaliata

Intalnire de lucru, alcatuirea echipelor de lucru, stabilirea calendarului exact al
actiunii si a sarcinilor partenerilor. 

Pentru implementare raspunde coordonatorul de proiect. 

Promovarea activitatilor din proiect la lansarea acestuia in luna mai si inainte
de vernisajul expozitiei si organizarea mesei rotunde (septembrie-octombrie / an)

Implementeaza: responsabilul PR si partenerul PARTENER1.

Finalizarea proiectului 
Organizarea  unei  intalniri  finale  de  lucru  pentru  evaluarea  rezultatelor  si  a
modalitatilor  de  continuare  a  proiectului,  diseminarea  rezultatelor, evaluarea  si
inaintarea raportului final.


