ACTIVITĂŢI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI „RESTAURAREA,
REABILITAREA, CONSERVAREA ŞI AMENAJAREA UNUI SPAŢIU EXPOZIŢIONAL
ÎN CADRUL MONUMENTULUI CRUCEA COMEMORATIVĂ A EROILOR ROMÂNI
DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (MONUMENTUL EROILOR „CRUCEA
CARAIMAN”/MONUMENTUL EROILOR (CRUCEA) DE PE VÂRFUL CARAIMAN)”
A. Executate:
2018
1. În data de 28.09.2018 a fost depusă la ADR SM cererea de rambursare nr. 5 aferentă proiectului.
2. În perioada 14 – 16 septembrie 2018, în Buşteni, jud. Prahova, au fost organizate manifestări
dedicate comemorării Primului Război Mondial, celebrării împlinirii a 100 de ani de la Marea
Unire şi a 90 de ani de la inugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Vârful Caraiman.
3. În data de 29.06.2018 a fost semnat contractul de servicii de asistenţă tehnică pentru diriginţie de
şantier şi supraveghere lucrări.
4. În data de 29.06.2018 a fost depusă la ADR SM cererea de rambursare nr. 4 aferentă proiectului.
5. În data de 15.06.2018 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor de restaurare, reabilitare şi
conservare a Crucii Caraiman şi de amenajare a spaţiului expoziţional din cadrul acesteia.
6. În data de 21.05.2018 a fost transmis la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR
SM), dosarul achiziţiei de execuţie a lucrarilor necesare implementării obiectivului de investiţie
imobiliară „Restaurarea, reabilitarea, conservarea şi amenajarea unui spaţiu expoziţional în cadrul
Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul
Eroilor "Crucea Caraiman"/ Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)”.
7. În data de 09.05.2018 sub coordonarea secretarului general al Ministerului Apărării Naţionale
(coordonator general al proiectului), a avut loc întâlnirea echipei de implementare a proiectului cu
antreprenorul lucrărilor de restaurare, reabilitare şi conservare a Crucii Caraiman şi de amenajare
a spaţiului expoziţional din cadrul acesteia, în scopul demarării derulării contractului de lucrari şi
stabilirii calendarului pentru predarea frontului de lucru, a organizării de şantier şi realizării
graficului de activităţi care vor fi derulate în perioada imediat următoare.
8. În data de 07.05.2018 a fost semnat contractul de lucrări de restaurare, reabilitare şi conservare a
Crucii Caraiman şi de amenajare a spaţiului expoziţional din cadrul acesteia.
9. În data de 28.03.2018 a fost depusă la ADR SM cererea de rambursare nr. 3 aferentă proiectului.
10. În data de 30.01.2018 a fost depusă la ADR SM cererea de rambursare nr. 2 aferentă proiectului.

2017
1. Au fost elaborate documentele de achiziţieşi au fost iniţiate procedurile de achiziţie şi atribuirea
contractului de lucrări de restaurare, reabilitare şi conservare şi de amenajare a spaţiului
expoziţional din cadrul monumentului ,,Crucea Caraiman”. În data de 22.12.2017, cu numărul de
anunţ 420377, a fost demarat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) achiziţia de
lucrări de restaurare, reabilitare şi conservare a Monumentului Eroilor – Crucea de pe vârful
Caraiman şi de amenajare a spaţiului expoziţional din cadrul acestuia
2. În data de 13.12.2017, la Cercului Militar Naţional, a fost organizată sesiunea ştiinţifică ”Crucea
Eroilor Neamului de pe muntele Caraiman – un simbol pentru Centenarul Războiului Reîntregirii
României”. Aceasta a fost prima sesiune consacrată dintr-o serie de manifestări ştiinţifice care se
vor desfăşura anual până la finalizarea proiectului „Restaurarea, reabilitarea, conservarea şi
amenajarea unui spaţiu expoziţional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor
români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor „Crucea Caraiman”/Monumentul Eroilor
(Crucea) de pe Vârful Caraiman)”.
3. În data de 31.10.2017 a fost depusă la ADR SM cererea de rambursare nr. 1 aferentă proiectului.
4. În data de 11.10.2017 a fost transmis la ADR SM, în vederea verificării conformităţii, Proiectul
Tehnic şi Detaliile de Execuţie. În urma verificării documentaţiei depuse, Proiectul Tehnic a fost
declarat conform.
5. Au fost elaborate documentele de achiziţie şi a fost atribuit atribuirea contractul pentru servicii de
audit financiar extern în vederea implementăii şi derulării proiectului . În data de 06.09.2017 a
fost semnat contractul pentru servicii de audit financiar extern, nr. A 10790.
6. La solicitarea ADR SM, în data de 21.08.2017, a fost finalizată introducerea cererii de finanţare în
aplicaţia informatică MySMIS 2014+.
7. Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 87 din 09.08.2017, secretarul general al
Ministerului Apărării Naţionale a fost împuternicit ca reprezentant legal al Ministerului Apărării
Naţionale pentru semnarea tuturor documentelor aferente implementării proiectului.
8. Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 86 din 09.08.2017, a fost desemnat un Comitet
de coordonare al proiectului, având următoarea componenţă: secretarul general al Ministerului
Apărării Naţionale, în calitate de preşedinte, şeful Direcţiei financiar-contabile, şeful Direcţiei
domenii şi infrastructuri, şeful Direcţiei informare şi relaţii publice şi şeful Direcţiei pentru relaţia
cu Parlamentul şi asistenţă juridică, în calitate de membri.
9. Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 85 din 09.08.2017, a fost numită echipa de
implementare a proiectului formată din secretarul general al MApN, în calitate de coordonator, 4
reprezentanţi ai Direcţiei domenii şi infrastructuri şi un reprezentant al Direcţiei informare şi
relaţii publice.

10. În data de 26.07.2017 a fost semnat contractul de finanţare nr. 97 pentru restaurarea, reabilitarea
şi conservarea monumentului ”Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război
Mondial”.
11. În data de 20.07.2016 în cadrul şedinţei Secţiunii Tehnice de Arhitectură şi Inginerie din cadrul
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), sub numărul nr. 242/M/2017 a fost avizată
elaborarea documentaţiei de avizare a documentaţiei tehnice, în faza Proiect Tehnic (PT) şi
Detalii de Execuţie (DE).
12. Au fost realizate analizele fizico-chimice şi încercările de rezistenţă a materialelor, pentru
determinarea rezistenţei la tracţiune a oţelului prin metode nedistructive (duritatea Leeb prin
analiza spectometrică în situ), determinarea defectelor specifice stării de oboseală/fisurare prin
analiza microscopică şi cu pulberi magnetice/substanţa specifică aplicată în situ şi determinarea
gradului de afectare a structurii metalice prin fenomenul de ruginire, în zonele specifice, necesare
definitivării Proiectului Tehnic.
13. Pentru includerea ,,Planului de interpretare şi prezentare" al monumentului în Proiectul tehnic, în
data de 14.07.2017, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, a avut loc o întâlnire de lucru,
coordonată de secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale, Codrin-Dumitru Munteanu,
în vederea definitivării soluţiei tehnice pentru amenajarea spaţiul expoziţional al monumentului.
14. Ca urmare a solicitărilor de clarificări ale ADRSM şi ale Autorităţii de Management pentru
Programul Operaţional Regional cu privire la documentaţia de contractare a proiectului, în
perioada mai-iunie 2017, Secretariatul general a elaborat şi a transmis documentaţia pentru
finalizarea etapei de contractare a proiectului. Astfel, în urma verificării documentaţiei de către
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, a fost emis Ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M 42/2017 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea,
reabilitarea, conservarea şi amenajarea unui spaţiu expoziţional în cadrul Monumentului Crucea
comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor „Crucea
Caraiman”/Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)” şi a cheltuielilor legate de
proiect, cu modificările ulterioare, prin care este aprobat proiectul şi cheltuielile legate de proiect.
15. Pentru elaborarea monografiei monumentului, în baza Dispoziţiei nr. SG 2/2017, în data de
10.05.2017 şi 26.05.2017, au avut loc întâlniri ale grupului de lucru în scopul realizării graficului
de activităţi, care vor fi derulate în perspectivă.
16. Secretarul general a emis Dispoziţia nr. SG 1/2017 privind constituirea şi funcţionarea grupului
de lucru pentru realizarea Planului expoziţiei şi 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" şi a Hărţii cu direcţiile de atac şi
apărare din campaniile purtate în anii 1916 şi 1918. În acest sens, pentru elaborarea monografiei
,,Crucii comemorative a eroilor români din Primul Război Mondial" s-a constituit un grup de
lucru, care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului general al M.Ap.N.

Din grupul de lucru fac parte experţi ai Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi
Istorie Militară, Muzeului Militar Naţional ”Regele Ferdinand I”, Serviciului Istoric al Armatei,
Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” şi
Institutului Naţional al Patrimoniului.
17. Direcţia Domenii şi Infrastructuri a Ministerului Apărării Naţionale a emis Autorizaţia de
construire specială nr. A 4.124 din 21.04.2017 pentru executarea lucrărilor de construire a
obiectivului de investiţie, pe baza acordului Inspecţiei de Stat în Construcţii nr. ISC 86 din
22.02.2017.
18. În cadrul şedinţei Secţiunii Tehnice de Arhitectură şi Inginerie/Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale din data de 22.02.2017 a fost avizată Elaborarea documentaţiei tehnice pentru
autorizaţia de construire (DTAC) sub numărul 17/M/2017 .

2016

1. Pentru asigurarea conformităţii şi calităţii corespunzătoare a proiectului de restaurare a
monumentului, Ministerul Apărării Naţionale, 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 adiţional nr. 1 la protocol prin care se completează
punctul B. subpunctul 2. Analize fizico-chimice şi încercări de rezistenţă a materialelor.
2. 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.
3. Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional a admis contestaţia, prin
scrisoarea nr. 97233 din 21.10.2016, constatând nelegalitatea respingerii cererii de finanţare.
4. Ministerul Apărării Naţionale a contestat respingerea cererii de finanţare deoarece, potrivit art.
42, alin. 1, lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, documentaţiile tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, cu valori cuprinse între 5 milioane
lei şi 30 milioane, în acest caz încadrându-se şi reabilitarea monumentului ,,Crucea Caraiman”, se
aprobă de ordonatorul principal de credite, respectiv ministrul apărării naţionale.
5. ADRSM a respins cererea de finanţare pe motiv că nu a fost prezentată Hotărârea de Guvern de
aprobare a indicatorilor tehnico-economici.
6. 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.

7. În data de 24.08.2016 a fost depusă la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
(ADRSM), Cererea de finanţare a proiectului, cu valoarea totală de aproximativ 19 milioane lei.
8. A fost elaborată documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a fost obţinut
avizul de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), sub numărul nr.199/M/2016, în
cadrul şedinţei Secţiunii Tehnice de Arhitectură şi Inginerie din data de 10.08.2016.
9. Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova a emis Decizia etapei de încadrare nr. 5992 din
09.08.2016 ca urmare a solicitării acordului de mediu adresat de Ministerul Apărării Naţionale.
10. Secretarul general a emis Dispoziţia 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.
11. A fost emis Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 78/2016 pentru împuternicirea
secretarului general pentru semnarea unor documente aferente propunerii de proiect.
12. Secretariatul general a identificat oportunitatea 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.
13. A fost emisă Hotărârea 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.
14. În şedinţa din data de 18.02.2016, Guvernul României a aprobat Memorandumul.
15. Ministerul Apărării Naţionale, prin Secretariatul general, a iniţiat Memorandumul 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.

B. În derulare:
I. Elaborarea documentaţiilor de atribuire, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie şi
monitorizarea implementării contractelor.
1. Elaborarea documentelor de achiziţie, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie pentru
servicii şi materiale de promovare şi informare şi atribuirea contractului.

2. Elaborarea documentelor de achiziţie, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie pentru
servicii de digitizare a Crucii Caraiman şi atribuirea contractului.
3. Monitorizarea derulării contractelor de achiziţie încheiate în cadrul proiectului.
II. Lucrări de restaurare, reabilitare, conservare şi amenajare spaţiu expoziţional.
1. Lucrări de construcţii: decopertare, dezafectare.
2. Lucrări de construcţii: infrastructură, suprastructură.
3. Lucrări de construcţii: instalaţii, amenajări interioare, sistematizare teren.
4. Lucrări de conservare lucrare pe timp friguros.
5. Instalare şi montaj echipamente.
6. Solicitare şi obţinere autorizaţii de funcţionare.
7. Reconstruirea şi actualizarea cărţii tehnice a construcţiei.
8. Darea în folosinţă.
9. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier.
10. Acceptarea situaţiilor de lucrări şi plata taxelor şi comisioanelor aferente conform reglementărilor
legale în vigoare.
III. Promovarea monumentului, inclusiv informare şi publicitate.
1. Realizarea şi actualizarea unei pagini web şi a unei pagini de facebook a proiectului(realizată
pagina web şi de facebook, ambele se actualizează lunar sau ori de câte ori este nevoie până la
finalizarea proiectului, 31.12.2020).
2. Digitizarea monumentului.
3. 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.
4. Publicare a minim un articol pe un site de informaţii turistice sau într-o revistă de promovare a
obiectivelor turistice.
5. Realizarea şi montarea panoului temporar şi a celui permanent la locaţia proiectului, conform
cerinţelor manualului de identitate POR.
6. Realizarea de stickere/autocolante (window stickers) pentru ferestre pentru promovarea
monumentului (minim 3000 de stickere) şi distribuirea acestora.
7. 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.
8. 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.
9. Organizarea unui concurs de fotografie a monumentului cu jurizare deschisă (on-line).
10.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.
11.Organizarea unui eveniment de iluminare specială a monumentului cu ocazia unei Sărbători
Naţionale sau locale, combinat cu evenimente artistice.
12.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.

13.Elaborarea unei strategii de promovare pe termen mediu şi lung.
14.Derularea unei campanii în şcoli şi licee privind simbolistica monumentului istoric, a gravităţii
fenomenului de vandalism asupra obiectivelor cultural-istorice, a importanţei protecţiei mediului.
15.Organizarea unei conferinţe de informare privind rezultatele proiectului ce va fi organizată după
finalizarea lucrărilor şi darea în folosinţă a obiectivului de investiţii.
16.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.

