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PROJECT DE HOTĂ RATRE NR. 
privind aprobarea particip ă rli Muzeului Judelean Ialomila la realizarea proiectului „Romii 
de stepei — o poveste despre trecut i drumuri dare modernitate", Cod CALL07-15, depus in 

cadrul Programului RO-CULTURA ş i a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. /6,8 /2022 - 	din 0Z-2-06.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judelean 
Examinand 

contractul de finantare nr. RO-CULTURA — A7 — 3/26.05.2022; 
- adresa nr. 1005110.06.2022 ş i Nota de fundamentare nr. 1031/16.06.2022 a Muzeului 

Judelean Ialomita; 
- Raportul de specialit ate 

Coordonare Organizare; 
- Avizul nr. 

agricultura; 
- Avizul nr. 

/2022 - 'Ili  din °22-06.2022 al Direcţ iei 

06.2022 al Comisiei economico-financiare si 

06.2022 al Cornisiei pentru munca, sanatate, 

nr. 	63 

	

72022 - 	din 

	

72022 - 	din 
asistenţa sociala ş ifamilie, 

In conform itate Cu: 
- prevederile art. 173 alin, 	lit. cl) 	alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de Urge* a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adininistrativ, Cu modificarile ş i completarile ulterioare; 
- prevederile Legil nr. 27372006 a finanţ elor pub/ice locale, cu modificarile ş i 

completarile ulterioare; 
- Schema de ajutor de minimis pentru "Sprijinirea iniţ iativelor culturale despre 

minoritatea roma" in cadrul Programului RO-CULTURA, finanţat prin Mecanismul Financiar 
SEE 2014-2021, 

- Strategia naţ ionala pentru egalitatea de gen; 
- Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomita pe perioada 2021-2027; 
- prevederile Ordonanţ el Guvernului Romaniei nr. 13772000 privind prevenirea ş i 

sanctionarea tuturor forn2elor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 11672002 privind prevenirea ş i combaterea marginalizarii sociale, 
cu modificarile completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 300/2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind 
lupta impotriva traficului de fiinte umane, adoptata la 3 mai 2005, deschisa spre semnare ş i 
semnata de Romania la Varsovia la 16 mai 2005, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenţă  a Guvernului nr. 5772019 
privind Codul administrativ, CU modificarile completarile ulterioare, 

Cod FP -07-06. Ed. 2 vers.0 



HOT Ă Ri$TE: 

Arti Sc aprobei participarea Muzeului Judeţeanlomiţa la realizarea proiectului 
„Romii de stepei — o poveste despre trecut i drumuri cdtre modernitate", Cod CALL07-15, 
depus in cadrul Programului RO-CULTURA, finan ţ at prin Mecanismul Financiar SEE 2014- 
2021, in parteneriat cu Centrul de Instruire ş i Consultanfei Labor. 

Art2(1) Sc aprobă  valoarea totală  maximală  a proiectului menţ ionat la art. 1), in cuantum 
de 956.847,33 lei, echivalentul a 193.384,53 euro. 

(2) Se aprobd valoarea totală  eligibilă  a proiectului tnenţ ionat la art.1), in cuantum de 
956.847,33 lei, echivalentul a 193.384,53 euro. 

(3) Durata de impletnentare a proiectului este de 17 luni. 

Art.3 Se aprobd valoarea totală  din proiect ce revine Muzeului Jude ţ ean Ialomiţa, in 
cuantum de 40.915,00 lei, reprezent ă nd contravaloarea a două  salarii pldtite pe durata de 
implementare a proiectului echipei de proiect din cadrul instituliei, formatei dintr-un "expert 
muzeograf " ş i un "coordonator cultural". 

Art.4 Se imputerniceste domnul Vlad Florin - manager al Muzeului Jude ţ ean lalomiţ a, să  
semneze toate documentele necesare implement ă rii proiectului prey ă zut la art.l. 

Art5 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă reire se 
comunic ă , spre ducere la indeplinire, Muzeului Judeţ ean Ialomiţ a ş i, spre Direcţ iei Buget 
Finanţe, Direcţ iei Investijii i Servicii Pub/ice din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţ a ş i 
Instituţ iei Prefectului — Judejul Ialom żţ a, urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judelean 
Ialomiţa Secţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

Rd./0o. 
DM 
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REFERAT DE APROBARE 
la prolectul de hot ă rare privind aprob area particip ă rii Muzeului Judetean Ialomila la 

realizarea proiectului „Ronal de step ă  o poveste despre trecut drumuri c ă tre 
modernitate", Cod CALL07-15, depus in cadrul Program ului RO-CULTURA 

a cheltuielilor legate de proiect 

Prin  pro iectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune aprobarea participeirji 
Muzeuluj Judetean lalomila la realizarea projectului „Romji de stepă  — o poveste despre 
trecut şl drumuri că tre modernitate", Cod CALL07-15, depus in cadrul Programuluj 
RO-CULTURA şż  a cheltujelilor legate de project. 

Proiectul  în cauză  este derulat de Centrul de Instru ire i Consultantă  Labor cu 
Ministerul Culturii prin semnarea unui contract de finantare nerambursabilă  Raportat  la 
obiectivele proiectului, Muzeul Jude ţ ean lalomita va derula o serie de activităţ i in parteneriat cu 
Central de Instruire i Consultantă  Labor, beneficiind de o contributie din valoarea totală  a 
proiectului de circa 41 mu i lei, sum ă  cc reprezintă  contravaloarea salariilor a doi specialigi din 
cadrul Muzeului care vor face parte din echipa de implementare„ş i anume, un expert muzeograf 

un coordonator cultural. 
Durata de realizare/implementare a proiectului este de 17 luni, perioadă  in care 

Muzeul Judelean Ialomita va fi implicat in organ izarea, pe de o parte, de evenirnente 
culturale cu participarea, in principal, a populatiej de etnie romă  din judet $j, pe de altei 
parte, a unui numă r de 10 expozitii itinerante in locatii jalomitene diferite. 

In Nota de fundamentare a beneficiarului, ce insoteste projectul de hot ă rdre, sunt 
detaljate informatiile ce sustin aprobarea proiectului „Rornii de step ă  o poveste despre 
trecut i drumuri că tre modernitate". 

Constată nd cei sunt indepljnite conditiile de necesjtate ş i oportunjtate, propun 
Consiliului Juderean Ialomiţa adoptarea hoteireirji in forma sj con ţ inutul 
prezentate in project. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ă rd re privind aprobarea particip ă rii Muzeului Judelean kdomita la 

realizarea proiectului „Romii de step ă  — o poveste despre trecut i drumuri c ă tre 
modernitate", Cod CALL07-15, depus in cadrul Programului RO-CULTURA 

a cheltuielilor legate de project 

Prin adresa nr. 1005710.06.2022, completata ulterior Nota de fundamentare nr. 
1031716.06.2022, Muzeul Judetean Ialomita justifica elaborarea ş i supunerea spre 
apro  bare  Consiliului Judetean Ialomita a unui  pro  iect de hotă ră re referitor la 
participarea ş i realizarea proiectului „Romii de stepa — o poveste despre trecut  i  drumuri 
că tre modernitate", Cod CALL07-15, depus  în  cadrul Programului RO-CULTURA. 
Totodata, se solicit a i  aprobarea cheltuielilor legate de realizarea acestui  pro  iect. 

Proiectul depus  i  aprobat spre finanţare se adresează , astfel cum reiese si din titlul 
să u, populaţ iei de etnie rom ă , fiind orientat spre Fntelegerea diversită tii culturale, ccit ş i 
spre schimbarea mentaliki filor i atitudinii populatiei rnajoritare fatri de aceş tia, prin 
eliminarea comportamentelor de discriminare. 

În Nota de  fundamen  tare a Muzeului Judetean Ialomita se regă sesc  în  detaliu 
obiectivele, activitaţ ile, elementele de natura financiara, precum  i  durata de 
implementare a proiectului mai sus men ţ ionat. 

Raportat la atributiile  stab jute  prin Codul administrativ Consiliului Judetean 
Ialomita ş i institutiilor  pub lice  aflate sub autoritatea sa, proiectul de hotardre 
indeplineş te condiţ iile de legal  itate, adoptarea sa urmă nd a se realiza cu majoritatea 

lută .  



Mkszeul 
judeteart 
lalomita MUZEUL JUDETEAN IALOMITA 
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www.mijalornita,ro  e-rnaH rnitalomita0vohoo.corn  

CA,TRE, 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Domnului Preedinte, 
Marian PAVEL 

Y ă  inaintdm, aldturat, Nota de fundamentare privind participarea 
Muzeului Jud.*an falomita la implementarea Proiectului cod CALL — 15 din 
cadrul Schemei de ajutor minimis pentru Sprijinirea initiativelor culturale 
de,spre minoritatea romd în  cadrul Programului R.O-CULTURA §i Nota de 
fundatnentare privind bugetul acestui proiect. 

Cu  stimă ,  
Manager, 

Dr. Florin VLAD 
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NOTA. DE FUNDAMENTARE 
privind participarea Muzeului Judetean Ialomita la implementarea Proiectului cod CALL07-15 din 
cadrul Scheinei do ajutor de minimis pentru Sprijinirea ini(lativelor culturale despre tninoritalea 
romei in cadral Programului RO-CULTURA, fmantat prin Meca,nismit1 Finandar SEE 2014-2021 

Muzeul Judctean talon-14a a primit solicitarea de a participa ca partener in proiectul — 
"Romii de stepii - 0 poveste despre trecut §i drumuri cdtre modernitate", din partea Centrului de 
instruire ş i Consultanta Labor, in baza c6reia s-a incheiat un Acord de Parteneriat. 

Obiectul Acordului 11 reprezintd crearea unui parteneriat in vederea implementdrii 
Proiectului cod CALL07 - 15 (denumit in continuare „Protect"), finantat in cadrul Schemei de 
ajutor mirdmis pentru sprijinirea iniOativelor culturale despre rninoritatea roma' in cadrul 
Programului RO-CULTURA, prin Mecanismul Finaneiar SEE 2014-2021, conform prevederilor 
Contractului de Finantare. 

Acordul de Parteneriat a fost incheiat in baza Contractului de Finantare Nr. RO-
CULTURA-A7-3/2022/26.05.2022 privind acordarea spit inului fmanciar nerambursabil pentru 
implementarea Proicetului „Roinli de stepA - 0 poveste despre trecut ş t drumuri catre 
modernitate" din cadrul Schernei de ajutor de minirnis pentru Sprijinirea initiativelor cuiturate 
despre minoritatea rornii in cadrul Programului RO-CULTURA, fmantat prin IVIecanismul 
Financiar SEE 2014-2021, incheiat intre Ministerul Culturii Unitatea de Management a 
Proiectului („MC UMP"), reprezentat legal de care: pentru Ministerul Culturit, domnul Lucian 
Romascami Mjnistru, pentru Unitatea de Management a Proiectului, dornntil Bogdan $tefan 
Trimbacit — Director si doartma Albertina Nastase $ef servicju financiax in calitate de Operator de 
Program furnizor si administrator al schemei de ajutor de tninimis (denumit in continuare „Or), 
pe de a parte ş i Centrul de Instruire ş i Consultanta Labor, reprezentat legal de catre doamna 
Elena Pacala — Presedinte, in catjtate de Promotor de proieet ş i beneficiar at ajutorului de rnininds 
(denurnit in eantinuare „PP"). 

Acordul constituie parte integranta a Contractului de Finantare si se completeaza cu 
dispozitiile acestuia. ()rice referire in Contractut de Finantare se referd si in Anexele acestuia, 
Acordul intra in vigoare la aceeasi data cu Contractul de Finantare ş i isj inceteaza valabilitatea la un 
an de In aprobarea de catre Operatorul de Program a raportului final at Projeetului. Perjoada de 
implementare a Proiectului este de 17 luni. 

Valbarea totala a Projectului este de maximum 956.847,33 lei, echivalentul a 193.384, 53 
Euro. 

Valoarea toted 6E014 a Projectului este de maximum 956.847,33 lei, echivalentul a 
193.384,53 Euro. 

Valoarea contributjej proprii a Promotorului de Project si/sau Partenerilor de project este de 
minimum. 0 lei, echivalentul a 0 Euro, reprezentand o rata de finantare 0 % din valoarea total
eligibita  a  Proiedului, 

Distribuirea bugetuluj Projectului intro Promotorul de Proiect si Partenerii de project, 
conform bugetului Proiectului este de 915.932,33 lei pentru PP (Centrul de Instruire si Consultant -a 
Labor) si 40.915,00 tel pentru Ppl (Muzeul Judetean falomita). 

Muzeu.lui Judetean jalomita ti revine suma de 40.915,00 lei., reprezentand salaride echipei 
de project din cadrul muzeului: [0740,00 lei pentru Expert muzeograf (1790 lei salariu brut/lunh pe 
o perioadi de 6 luni) §i 30175,00 pentru Coordonator cultural (1775 lei salariu brutfluna pe 



Cu stimă , 

Manager 
Dr. VI 

perioadd de 17 iuni). Valoarea contributlei proprii este de 0 leiatât pentru Expertul muzeograf, cat 
ş i pentru Coordonatorul cultural. 

Partenerul lVIttzeul Judetean falomita este responsabil pentru irnplementarea unnatoareler 
activit ă ti in cadrul preiectului: 

A Organizarea de evenimente cult-ureic cu participarea romilor ş i a populatiei 
majoritare 

Promotorul de project va gestiona ş i monitoriza implementarea activitatij, iar partenerul va 
fiarniza expertiza in elaborarea, preg ă tirea ş i organizarea materjalului expozjtional. Ultima expozitie 
se va organize la, sediul Parteneruluj Muzeul Judetean lalomita. Partenerui, fund o institutie 
muzeald, va furniza expertiza necesar ă  organiz ă rij eefor 10 evenirnente expozitionale. 

A Pregă tirea activitatii 
in subactivitate sunt implicati expertul facilitare, coordonatorul cultural din partea 

partenerului ş j I expert muzeograf din partea Parteneruluj care vor colabora cu managerul de 
proiect n implementarea subactivit ă tii ş i Cu subcontractorul, in eadrul subactivit ă tii se va anatiza ş i 
sorta materialul fotografic realizat pe parcursul implement ă rii proiectului ş i materjalul fotografic 
realize/ de participantii la activit ă tile de arta contemporana $i von fi pregdtite pentru jrnprimare 
minim id roll-up-uri cu imagini. Von fi preg ă tite materialele administrative ş i vor fi realizate ş i 
transmjse invitatii de participare edtre autorit ă tile publice locale, participantil la activit ă tile 
culturale desasurate in cadrul preiectului ş i iubiterii de cultura din loealită tile vjzate. Activitatea se 
va desfăş ura cu respectarea tuturor masurilor necesare de igiena, distantiere fizie ă  ş i reducere a 
num ă rului de participanti, conform normeler in vigoare. 

A Expozi ţ ie itineranta Cu imagini realjzate in cadrul proieetului (10 evenimente 
expozitlonale organizate in 10 [math) 

Îni subactivitate sunt implieati expertul facilitare, coordonaterul cultural din partea 
Parteneruluj ş i 1 expert muzeograf din partea Parterterului, care von colabora cu martagerui de 
project in implementarea subactivit ă tii. Scopul acestei subactivită ti constă  in prezentarea culturii 
retne, astfel Inca s ă  se genereze intelegerea diversit ă tii culturate ş i sa se climine comportamentele 
de discriminare. Invitarea partieipantilor romi ş i romini la evenirnente va constitui in element de 
desegregare, Von fi pregatite ş i organizate 10 evertjrnente expozitionale cu titlul „Romii de stepd — 
o poveste despre trecut ş i drumuri catre modemitate". Subactivitatea va fi subcontractata, iar 
subcontractorul va avea obligatia de a asigura intreaga logistica necesar ă  itineradi ş i expunerii 
precum si responsabilitatile de ordirt administrativ complementare. Evenimentele expozitionale se 
vor destăş ura in spatille propuse de subcontractor, asigur ăndu-se in acces c ă t mai mare at 
publicului; ultimul evenirnent expozitional va ft g ă zduit de partener, Muzeul Judetean falomita. in 
spatiile expozitionale amenajate se von face projectii ale filmului artistic realizat in cadrul 
proiectului ş i se va difuza muzica specified minoritatii rome. Intrarea la expozitii va ft. gratuit ă  
pentru toti iubitorii de cultura. Ace ş tia von primi pliante realizate in cadrul proiectului ş i von 
beneficja de servicii de catering la vemisaj. 

In concluzie, avand in vedere importanta proieetului penult prezentarea culturii rome, astfel 
1'1,61 s ă  se genereze intelegerea diversitkii culturale ş i să . se  elimine comportamentele 
discriminatorii, Aeordul de Parteneriat ineheiat mitre Centrul de Instruire ş i Consultant ă . Labor, 
Promoter de Proiect ş i beneficiar al ajutorului de minimis ş i Muzeul Judetean Ialomi ţa, Partener de 
project 1 pentru Proiectul „Romii de step ă  — o poveste despre trecut ş i drumuri cdtre modemjtate", 
finantat prin Mecanisrnul Financier SEE 2014-2021, v ă  rugă rn s ă  aprobati participarea Muzeului 
Judetean talon* la implementarea proieetului, in ealitate de partener. 



MUZEUL JUDETEAN IALOMITA 
B-dul Matei Basarab,isir 30 ,Slobozia ,Judetul kdomita ,Tel/Fax :  0431230054, 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 
PRIV1ND 1NTOCMIREA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 

NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2022 

SURSA D DE F1NANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

La elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli din,fondurt externe 
nerambursabile pe anal 2022 s-au avut in vedere urrnatoctrele : 

TOTAL VEN1TURI 	 13 00 mil I i 

O Sunte pritnite de la UE,Prefinantare --Mecanistnek jinanciare Spatiu 
Economic European si Norvegian 2014-2021 (85 %) cod indicator: 
48.08.31.03 sum de  11 00 tnii lei - 

• Subventii -Btigetul de stat - Cofinantare publica acordata in cadrul 
Mecanismelor financiare Spoilt Economic European si Norvegian 2014- 
2021 (15 %) cod indicator: 42.08.75 swim de 2,00 milki 

TOTAL CHELTUIEL1 	 13 00 mu i lei 

• Finan/are nationala (15%) cod indicator: 58.31.01 sumo de 2,00 ml! lei 
• Finantare externa nerambursabila (85%) cod indicator: 58.3L02 slam de 

11,00 ?nil lei 

Sef servicitt 
dorżź a Tciparea 

Cu stima, 
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