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Plan de vizibilitate și durabilitate 
 
Scurtă descriere a proiectului 
Vă rugăm să furnizați o scurtă descriere a obiectivului general, principalelor activități și a 
rezultatelor așteptate ale proiectului– maximum ½ pagină 
Prin implementarea proiectului s-a dorit nu doar reabilitarea și valorizarea din punct de vedere 
architectural a unui monument istoric, ci și redarea acestuia publicului larg și introducerea într-
un circuit cultural internațional. Prin urmare, prin soluția tehnică implementatăa dus la crearea 
unui spațiu multifuncțional, în care orice tip de manifestare artistică, culturală sau socială poate 
fi organizată, cu o capacitate maximă de 200 de persoane și cu echipamente de ultimă generație. 
Evenimentele care pot fi organizate în acest spațiu sunt adresate întregii comunități, indiferent de 
cultura lor, etnie sau caracteristici speciale ale membrilor săi. 
Prin urmare, prin intermediul proiectului s-a reabilitat un monument istoric și s-a valorificat, 
dându-l înapoi publicului larg în scopul de a dezvolta activități culturale și sociale, în același 
timp cu dezvoltarea comunității Slatina prin creșterea atractivității turistice Slatina, în special a 
turismului cultural. 
Pentru a asigura durabilitatea organizatorică și funcțională, proiectul a inclus elaborarea unui 
document de programare strategică, și anume un plan strategic de dezvoltare pentru o perioadă 
minimă de 5 ani de la punerea în funcțiune, în cursul căreia au fost prevăzute ținte strategice 
importante. 
Pentru a atinge aceste ținte ambițioase, era necesar: 
- Să identifice o soluție tehnică prin care fosta sală de cinema poate fi transformată într-un 

spațiu multifuncțional 
- Familiarizarea cu conceptul de interculturalitate și modalitățile de a o promova, prin 

manifestări culturale, artistice, sociale 
- Facilitarea contactului cu alte instituții culturale din străinătate și dezvoltarea abilităților de a 

gestiona relațiile de cooperare internațională 
- Organizarea unei ceremonii de deschidere prin care investiția realizată este pusă în lumină și 

care să anticipeze diversitatea agendei culturale a viitorului atelier. 
 
Din perioada de implementare s-a păstrat obiectivul general: protejarea și conservarea 
patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a 
publicului larg, prin restaurarea, consolidarea și reabilitarea unei clădiri monument istoric - 
Cinema Victoria- în vederea amenajării  Atelierul Intercultural ”Victoria”, un spațiu 
multifuncțional destinat organizării de evenimente sociale, culturale, orientate cu precădere pe 
promovarea interculturalității. 
Din acest obiectiv general, beneficiarul a extras partea atinsă deja prin implementarea proiectului 
și în perioada de durabilitate se concentrează pe: facilitarea accesului la patrimoniu a publicului 
larg, un spațiu multifuncțional destinat organizării de evenimente sociale, culturale, orientate cu 
precădere pe promovarea interculturalității 
Obiectivele specifice care corespund realizării acestui obiectiv general sunt:  



O3. Dezvoltarea comunității slătinene prin creșterea atractivității turistice a municipiului Slatina, 
cu precădere pentru turism cultural, datorită restaurării unei clădiri de patrimoniu și dotării 
ultramoderne a acesteia și a implementării unei strategii de dezvoltare centrate pe cooperare 
internațională și interculturalitate, cel puțin pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului 

 
O4. Conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial al comunității rome, în vederea 
consolidării identității culturale a acesteia, prin 

- b.  stabilirea prin planul de dezvoltare strategică pentru o perioadă de minim 5 ani de la 
finalizarea proiectului a zilei de 8 aprilie ca zi dedicată exclusiv manifestărilor culturale 
ale comunității rome, pentru serbarea zilei internaționale a romilor 

O5.   Valorificarea patrimoniului imaterial al minorităților etnice și culturale prin setarea ca ținte 
strategice în planul de dezvoltare strategică pentru o perioada de minim 5 ani după finalizarea 
proiectului: 

- a. susținerea dialogului intercultural prin orice formă de manifestare artistică, prin 
promovarea interacțiunii dintre diferite organizații culturale și implicarea acestora în 
activități artistice organizate în cadrul sau sub coordonarea Atelierului Intercultural 
Victoria 

- b. să contribuie la dezvoltarea comunicării intra- și intersocietale, consacrându-se ca 
spațiu de interacțiune și socializare pentru membrii comunității, indiferent de originea și 
moștenirea culturală a acestora 

 
 
I. Vizibilitatea proiectului și a rezultatelor proiectului 
 
Toate materialele tipărite în perioada de implementare a proiectului, publicitatea mass-media, 
materialele audio / video, promovarea online, evenimentele și alte măsuri întreprinse pentru 
realizarea vizibilității proiectului și a rezultatelor acestuia nu mai pot fi utilizate în perioada post-
implementare.  
 
Proiectul a beneficiat de vizibilitate maximă la nivel local (Slatina), dat fiind faptul că acea 
clădire care a fost reabilitată este localizată în centrul istoric al orașului și lucrările de reabilitare 
au inclus și fațada clădirii. Prin urmare, la momentul redactării proiectului am estimat că cel 
puțin 70.293 de persoane, numărul de locuitori din Slatina potrivit recensământului din 2012, vor 
vedea rezultatele proiectului: în locul vechii clădiri, dărăpănată, dar cu elemente speciale de 
arhitectură, ei văd aceeași clădire, dar de data aceasta restaurată, zugrăvită si cu arhitectura sa 
specifică pusă în valoare. Amenajările interioare și echipamentul specific realizat prin 
intermediul proiectului au fost făcute vizibile, la finalizarea proiectului, pentru de cel puțin 534 
de persoane care au participat la ceremonia de deschidere a Victoria Intercultural Atelier (250 de 
vizitatori la expoziția de fotografie, 96 participanți la spectacolul de muzică lăutărească și 96 de 
spectatori la piesa de teatru, 20 de participanți la atelier și 72 de invitați la balul tematic). 
Proiectul a fost și este, de asemenea, vizibil turiștilor români și străini care vizitează orașul, atât 
în perioada de implementare a proiectului și după aceea, pe tot parcursul perioadei de durabilitate 
a Victoria Intercultural Atelier. 
Vizibilitatea proiectului a avut o componentă internațională astfel că partenerul a diseminat 
rezultatele proiectului prin utilizarea materialelor promoționale (fluturași, pliante, afișe - 
realizate bilingv română-engleză), în scopul de a crește gradul de conștientizare internaționale și 
a vizibilității proiectului. 
Pe termen lung, luând în considerare capacitatea atelierului (maxim 200 de persoane / 
evenimente), tipul de eveniment sau de manifestări care vor fi organizate aici, iar numărul 
presupus al acestor evenimente, s-a estimat că proiectul va fi vizibil pentru cel puțin 5.000 de 
oameni anual. 



 
 
Având în vedere organizarea internă și alocările bugetare, toate măsurile de susținere a 
vizibilității se modifică și se adaptează rezultând: 
 

Instrumente de 
vizibilitate 

Cantitate Scurtă descriere Perioada de 
diseminare 

Materiale tipărite, 
inclusiv publicitate în 
mass-media 

În funcție de 
evenimentul cultural / 
artistic / social 
organizat, mesajul 
transmis, sumele 
alocate prin Planul 
Strategic 

În funcție de 
evenimentele culturale 
/ artistice / sociale care 
se organizează 

Pe perioada 
pregătitoare / de 
organizare a 
evenimentului 
cultural / artistic / 
social, atunci când 
este cazul 

Materiale audio / 
video  

În funcție de 
evenimentul cultural / 
artistic / social 
organizat, mesajul 
transmis, sumele 
alocate prin Planul 
Strategic 

În funcție de 
evenimentele culturale 
/ artistice / sociale care 
se organizează 

Pe perioada 
pregătitoare / de 
organizare a 
evenimentului 
cultural / artistic / 
social, atunci când 
este cazul 

Promovare online 1 website dedicat 
1 pagină Facebook  

Website dedicat 
proiectului, optimizat 
SEO, pagină Facebook  
Site-ul prezintă 
obiectivele, activitățile 
și rezultatele 
proiectului 

Pe perioada 
pregătitoare / de 
organizare a 
evenimentului 
cultural / artistic / 
social, atunci când 
este cazul 

Evenimente În funcție de 
evenimentul cultural / 
artistic / social 
organizat, mesajul 
transmis, sumele 
alocate prin Planul 
Strategic 

În funcție de 
evenimentele culturale 
/ artistice / sociale care 
se organizează 

Pe perioada 
pregătitoare / de 
organizare a 
evenimentului 
cultural / artistic / 
social, atunci când 
este cazul 

Altele În funcție de 
evenimentul cultural / 
artistic / social 
organizat, mesajul 
transmis, sumele 
alocate prin Planul 
Strategic 

În funcție de 
evenimentele culturale 
/ artistice / sociale care 
se organizează 

Pe perioada 
pregătitoare / de 
organizare a 
evenimentului 
cultural / artistic / 
social, atunci când 
este cazul 

 

Vă rugăm să explicați cum vor contribui / mări intrumentele menționate mai sus vizibilitatea 
proiectului. Vă rugăm cuantificați. 

 

II. Plan de durabilitate 



a. Durabilitatea proiectului 
Vă rugăm să furnizați informații despre acțiunile propuse în vederea asigurării durabilității 
rezultatelor proiectelor 
Pentru a asigura durabilitatea funcțională și financiară, administrarea și exploatarea atelierului se 
poate realiza prin intermediul unei asocieri (sau colaborări similare), cu o entitate cu o vastă 
experiență în managementul cultural. 

Administrare și resurse umane: 
La nivelul perioadei de postimplementare, Consiliul Local al Municipiului Slatina a emis 
hotărârea nr. 92/27.09.2016 privind schimbarea denumirii imobilului ”Cinematograf Victoria” 
situat în municipiul Slatina, strada Lipscani nr. 42bis, în ”Atelierul Intercultural Victoria” și 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238/21.09.2010. 
Conform art. III din HCL 92/27.09.2016, Biroul Cultură, Sport din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului a primit în administrare Atelierul Intercultural Victoria.  
Activitatea Atelierului Intercultural Victoria este gestionată de această structură. Primarul 
Municipiului Slatina a propus extinderea organigramei astfel încât resursele umane alocate să fie 
suficiente pentru funcționarea Atelierului: urmărirea implementării activităților din planul de 
dezvoltare strategică, monitorizarea indicatorilor, raportarea rezultatelor. 

Resurse financiare 
Pentru buna funcționare a Atelierului Intercutural Victoria în structura bugetului local anual sunt 
cuprinse sumele necesare derulării activităților conform planului de dezvoltare strategică aprobat 
prin HCL 78/24.08.2016 referitor la aprobarea Planului de Dezvoltare Strategică pentru Atelierul 
Intercultural Victoria.  

Bugetul local al Municipiului Slatina va asigura minimum necesar pentru funcționarea 
Atelierului Intercultural Victoria. Beneficiarul va întreprinde demersurile necesare pentru 
accesarea de fonduri externe nerambursabile, sponsorizări, donații astfel încât activitatea să fie 
cât mai diversă și să atragă publicul țintă.  

Grup țintă 
 Copii 
 Adolescenți și tineri 
 Persoane de vârsta a doua, în special bărbați 
 Persoane de etnie romă 
 Persoane vârstnice 

 

Încadrare în timp 
În conformitate cu prevederile cererii de finanțare, cu regulile programului de finanțare și cu 
prevederile Planului de Dezvoltare Strategică, activitatea Atelierului Intercultural Victoria 
planificată prin prezentul document se întinde pe o perioadă de 5 ani de la data de finalizare a 
proiectului.  

Activități specifice 
O.S. 3 

1. Organizarea de întâlniri cu touroperatori de turism pentru promovarea culturală prin 
pachete turistice 

2. Organizarea de evenimente pe teme de turism (workshopuri, întâlniri etc.) 
O.S. 4 (punctul b) 

3. Organizarea festivalului ”Ziua internațională a rromilor” (8 aprilie) pe toată perioada de 
durabilitate 



4. Organizarea de întâlniri/dezbateri privind conservarea şi valorizarea patrimoniului 
cultural rrom, de stimulare şi susţinere a producţiei culturale rrome 

O.S. 5  
Punctul a) 

5. Organizare evenimente cu profil multicultural sau intercultural 
6. Colaborarea dintre organizații ale minorităților etnice cu Atelierul 
7. Proiecte/activități dedicate minorităților etnice din Slatina și localitățile învecinate 

Punctul b) 

8. Organizarea Cafenelei interculturale Victoria cu abordarea de teme actuale 
9. Organizarea de dezbateri privind rolul cooperării între autorități, mediul cultural și 

mediul de afaceri din Slatina 
Toate aceste activități își găsesc măsuri specifice, încadrare în timp, buget și responsabili în 
Planul de Dezvoltare Strategică elaborat în perioada de implementare. 
 

Indicatori 
Acces la cultură și participare/implicare socială 
  
Consumul cultural -Număr de participanți la expoziții; 

- Număr de participanți la workshop-uri; 
- Număr de participanți la ateliere de creație/alt gen, 
- Număr de participanți la proiecții de film; 
- Număr de participanți la spectacole de teatru; 
- Număr de participanți la alte activități ale Atelierului 
(concerte, concursuri, etc); 
 - Număr de voluntari implicați și profilul lor (copii, tineri, 
adulți, persoane vârstnice); 

Condiții de acces la cultură - Număr de evenimente/proiecte/activități organizate în noul 
spațiu amenajat al Atelierului; 

 
 
Impactul asupra sistemului de producție culturală 
 
Diversitatea activităților și 
calitatea lor artistică 

-  Număr spectacole de teatru oferite;  
- Număr proiecții de film organizate;  
- Număr expoziții organizate; 
- Număr spectacole organizate; 
- Număr concerte organizate; 
- Număr ateliere de creație organizate; 
-Număr alte activități (concursuri pentru copii, lansări de 
carte, conferințe, cursuri ș.a.) 
- Număr de debuturi artistice; 
- Număr de sculpturi expuse; 
- Număr de tablouri expuse; 
-Număr de expozanți/ artiști/copii înscriși la cursuri/ateliere, 
pictori, poeți etc; 
- Nominalizări și premii primite la evenimente din țară și 
străinătate; 

Sustenabilitatea sectorului 
cultural și social 

- Număr de organizații de cultură (profit și non-profit) care 
sprijină activitățile Atelierului; 
- Suportul financiar din partea altor organizații (% 
sponsorizări, % donații, % activitate economică, % venituri 



din finanțări nerambursabile, % subvenții); 
 

Solidaritate în sectorul 
cultural și social 

- Număr și tip de colaborări între actorii culturali și operatorii 
economici cu Atelierul Intercultural Victoria – nr.contracte de 
prestări servicii, nr.contracte de voluntariat, nr. contracte de 
sponsorizare; 
- Număr și tip de colaborări între ONG-uri și Atelierul 
Intercultural Victoria – nr. contracte de colaborare, 
nr.contracte de donație, nr.contracte de sponzorizare; 
- Număr și tip de colaborări între instituții și Atelierul 
Intercultural Victoria – nr. contracte de colaborare/ 
convenții/parteneriate; 
- Număr de spații închiriate de actori culturali (artiști, 
operatori economici, ONG-uri) și nu numai, din cadrul 
clădirii Atelierului; 

Dimensiunea europeană și 
internațională 

- Număr de artiști străini participanți la activitățile 
Atelierului; 
 -Număr organizații culturale la nivel european/ internațional 
invitate la activitățile Atelierului; 
-Număr de evenimente la care Atelierul Intercultural Victoria 
participă la nivel european/internațional; 
-Număr și profil proiecte culturale derulate în parteneriat cu 
alte state; 

 
Identitate și percepția asupra Atelierului Intercultural “Victoria” 
  
Reflectare în mass-media - Număr de articole apărute în presă (local, național, 

internațional) privind activitățile Atelierului Intercultural 
Victoria; 
-Număr de emisiuni TV la care participă Atelierul 
Intercultural Victoria; 
- Profilul materialelor de presă dedicate evenimentelor 
culturale abordate în presă: tipul de artă despre care se scrie, 
tipul de eveniment, organizaţiile menţionate, artiştii 
nominalizaţi etc. 

Percepția mediului artistic - Interviuri în mass media acordate de oamenii de cultură din 
Slatina cu privire la evenimentele culturale organizate de 
Atelier; 
- Număr articole apărute în presă cu aprecieri pozitive asupra 
activităților derulate de Atelier; 

Multiculturalitate - Număr participanți la evenimentele organizate cu profil 
multicultural sau intercultural; 
- Număr de organizații ale minorităților etnice cu care 
colaborează Atelierul; 
-Număr de proiecte/activități dedicate minorităților etnice din 
Slatina și localitățile învecinate; 

 
Impactul economic 
  
Puterea economiei culturale  -Valoarea fondurilor atrase de Atelierul Intercultural Victoria 

prin finanţare locală, naţională şi internaţională 
nerambursabilă; 
- Cifra de afaceri anuală a Atelierului; 
-Valoarea sponsorizărilor și donațiilor anuale către Atelier; 

 



Fiecare dintre indicatorii de mai sus sunt orientativi, conducerea Atelierului urmând a stabili cu 
exactitate indicatorii de monitorizare care vor fi urmăriți și evaluați anual.  

 
Vă rugăm să descrieți rolurile și activitățile specifice ale organizațiilor care vor fi implicate în 
asigurarea durabilității rezultatelor proiectului 

Obligațiile asociate se vor referi cel puțin la: obținerea avizelor legale pentru toate tipurile de 
activități care vor avea loc în atelier, furnizare de know-how, asigurarea personalului, co-
participarea la asigurarea managementului cultural, co-finanțarea cheltuielilor rezultate din 
activitățile culturale desfășurate. Departamentul Cultură, Sport va urmări și va raporta 
funcționalitatea și activitățile Atelierului și realizarea obiectivelor sale. 

Pe parcursul perioadei de durabilitate pot fi identificate și alte soluții în ceea ce privește 
administrarea sau supravegherea atelierului intercultural, dar vor fi tratate în funcție de nevoile 
care pot apărea la un moment dat. 
La nivelul perioadei de postimplementare, Consiliul Local al Municipiului Slatina a emis 
hotărârea nr. 92/27.09.2016 privind schimbarea denumirii imobilului ”Cinematograf Victoria” 
situat în municipiul Slatina, strada Lipscani nr. 42bis, în ”Atelierul Intercultural Victoria” și 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238/21.09.2010. 
Conform art. III din HCL 92/27.09.2016, Biroul Cultură, Sport din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului a primit în administrare Atelierul Intercultural Victoria.  
Activitatea Atelierului Intercultural Victoria este gestionată de această structură. Primarul 
Municipiului Slatina a propus extinderea organigramei astfel încât resursele umane alocate să fie 
suficiente pentru funcționarea Atelierului: urmărirea implementării activităților din planul de 
dezvoltare strategică, monitorizarea indicatorilor, raportarea rezultatelor. 
Biroul Cultură, Sport a actualizat lista manifestărilor culturale din anul 2017 prin completare cu 
activitățile prevăzute a se desfășura la Atelierul Intercultural Victoria și pentru a căror 
implementare este responsabil. 

 
b. Durabilitatea de mediu 
Descrieți pe scurt cum va afecta implementarea proiectului moștenirea culturală și potențialul 
de a fi utilizat de generațiile viitoare 

În primul rând proiectul a propus crearea unui spațiu pentru interculturalitate și dialog 
intercultural, redarea către publicul larg a unei clădiri care a găzduit anterior multe activități 
culturale (prima utilizare a proprietății a fost ca  ”Cerc al subofițerilor din cadrul Regimentului 3 
– Dorobanți”) . Proiectul a combinat într-un mod fericit frumosul - conservarea unei clădiri de 
patrimoniu istoric - cu utilul - prin crearea unei zone multiculturale, dotată modern, de care se 
vor bucura și generațiile viitoare. Prin implementarea proiectului s-a obținut un spațiu cultural de 
manifestare pentru toți membrii comunității din Slatina, dar nu numai: în ceremonia de 
deschidere a atelierului, formații de artiști romi din județul Olt au susținut momente artistice, 8 
aprilie a fiecărui an, a fost rezervat pentru organizarea de evenimente artistice pentru a sărbători 
Ziua internațională a romilor, în cadrul căreia vor putea fi invitați artiști din minoritățile etnice 
din România și din alte țări. Prin urmare, proiectul vizează atât avantajarea patrimoniului 
imaterial al minorității rome (dans, muzică tradițională țigănească), precum și sprijinirea 
integrării sociale activă a romilor în județul Olt. Planul de dezvoltare strategică a stabilit ca 
obiectiv strategic susținerea dialogului intercultural, prin orice formă de manifestare artistică, 
prin promovarea interacțiunii dintre organizațiile culturale diferite și implicarea lor în activitățile 
artistice organizate în Atelier Intercultural Victoria. Prin acelaș document s-a asigurat accesul la 
evenimente culturale pentru fiecare cetățean, în funcție de posibilitățile financiare ale cetățenilor 
(de exemplu, prin vânzarea de bilete cu preț redus pentru studenți și pensionari sau alte grupuri 
dezavantajate), inclusiv spațiul în circuitul unor programe cum ar fi Școala Altfel, CinemaEdu. 
Atelierul își propune să intre din primul an de activitate în parteneriat cu instituțiile de 



învățământ, organizațiile de artă, organizații non-guvernamentale și instituții care promovează în 
mod direct sau indirect accesul liber la cultură. 

c. Durabilitate financiară și economică 
- După terminarea finanțării nerambursabile, care sunt sursele de finanțare vizate pentru pentru 
continuarea proiectului și / sau a rezultatelor proiectului?  
Durabilitatea financiară a proiectului este analizată atât în timpul punerii sale în aplicare, cât și 
perioada de durabilitate. Prin urmare, în perioada de implementare resursele financiare necesare 
pentru proiect au fost furnizate în principal, prin alocarea financiară nerambursabilă, orice 
cheltuieli neașteptate au fost suportate de către beneficiar sau partener (în funcție de activitatea 
pe care a generat-o). 

Atât beneficiarul, cât și partenerul au avut resurse financiare astfel încât să nu pună în pericol 
punerea în aplicare și atingerea obiectivelor propuse. Pe parcursul perioadei de durabilitate, 
durabilitatea financiară va fi asigurată atât din veniturile generate de activitățile culturale sau 
sociale găzduite, precum și alocările de la bugetul local, pentru a acoperi posibilele pierderi, 
beneficiarul fiind responsabil, împreună cu entitatea care va furniza administrarea atelierului, 
pentru a sprijini din punct de vedere financiar și material activitatea de administrare și de 
exploatare a Ateleirului. 
- Care sunt beneficiile economice pentru comunitate după implementarea proiectului? 

În ceea ce privește impactul economic, beneficiile rezultă atât din stoparea procesului de 
degradare a clădirii, precum și din veniturile generate de activitățile culturale și sociale 
desfășurate în acest spațiu. Iar din acest punct de vedere, beneficiul este dublu: pe de o parte 
bugetul Atelierului va beneficia de fonduri, care pot asigura continuitatea activităților culturale 
și, pe de altă parte artiștii vor beneficia de venituri pentru spectacolele lor, instructorii sau 
speaker-ii pentru evenimente culturale și sociale create. Prin versatilitatea aranjamentelor, 
atelierul este potrivit pentru orice tip de activitate socială sau culturală la scară mică și medie. În 
acest context, partenerul din țara donatoare a avut rolul de a contribui cu bunele practici și 
important know-how pentru a finaliza planul strategic de dezvoltare, astfel încât Atelierul să se 
poată auto-susține financiar. 

De asemenea, profitul realizat în perioada de durabilitate la Atelierul Intercultural Victoria prin 
vânzarea de bilete la diverse evenimente va fi redistribuit și folosit în interesul Atelierului. 

- Bugetul proiectului include alocări financiare pentru măsuri de durabilitate? Dacă da, vă 
rugăm furnizați mai multe detalii. 

Cel puțin patru cheltuieli din bugetul proiectului ar putea fi asociate cu măsuri de durabilitate: 
- costurile lucrărilor de construcții și montaj: Prin realizarea lucrărilor de construcții a fost 
asigurată restaurarea unui monument istoric aflat într-un stadiu avansat de degradare și în acest 
fel va proteja patrimoniul cultural material al municipiului Slatina. Luând în considerare faptul 
că imobilul este amplasat în centrul istoric al Municipiului Slatina, reabilitarea și consolidarea 
clădirii prin menținerea specificității sale arhitecturale va crește potențialul turistic al orașului, în 
special turismul cultural, Atelier Intercultural Victoria va fi integrat în agendele culturale 
naționale și internaționale. 
- Costurile de dotare: a fost proiectată o amenajare adecvată pentru spațiul reabilitat pentru a fi 
potrivit pentru activități sociale și culturale. Flexibilitatea spațiului presupune sisteme de video și 
audio și echipament de lumini, care va servi o gamă largă de spectacole și evenimente 
interculturale și care ar putea fi utilizate pentru același tip de activități o lungă perioadă de timp 
după terminarea proiectului 
- Costurile de elaborare a planului strategic de dezvoltare: Pentru a stabili în mod clar specificul 
și numărul activităților care urmează să fie incluse în agenda culturală a Atelierului Intercultural 
Victoria într-o perioadă determinată de timp, pentru a atinge obiectivele strategice ale atelierului, 
era necesar să elaboreze un plan strategic de dezvoltare, conceput în baza misiunii atelierelor. 



Acest plan stabilește mai precis rezultatele scontate, precum și mecanismul de evaluare și 
monitorizare, care urmează să fie folosit ca un instrument de management de către echipa de 
coordonare la Atelier intercultural Victoria 
- costurile de realizare a unei vizite de studiu: prin această vizită a fost inițiat un prim contact cu 
operatorii culturali din Islanda interesați de activitățile acoperite de proiect, organizațiile 
potențiale identificate pentru semnarea unor acorduri de parteneriat pentru colaborare pe termen 
lung. 

d. Dezvoltarea resurselor umane 
Vă rugăm să descrieți modalitatea în care va fi asigurată durabilitatea proiectului din punct de 
vedere al resurselor umane implicate în proiect. Dacă se crează noi locuri de muncă, vă rugăm 
specificați în această secțiune  
Prin realizarea Ateleirului Intercultural Victoria au fost create locuri de muncă și mai multe surse 
de venit vor fi asigurate pentru mai multe categorii profesionale: specialiști în construcții și 
servicii de consultanță pe parcursul implementării proiectului, necesare pentru întreținerea și a 
instalațiilor care funcționează în cadrul Ateleirului Intercultural Victoria. De-a lungul perioadei 
de durabilitate capacitatea de resurse umane poate fi crescută (noi locuri de muncă create), în 
cazul în care se vor diversifica și dezvolta activitățile Atelierului, în conformitate cu planul 
strategic de dezvoltare. 
Conform noii organigrame propuse prin proiectul de hotărâre nr. 197/18.11.2016 referitor la 
aprobare reorganizare aparat propriu de specialitate al Primarului municipiului Slatina, 
organigramă, număr de personal, stat de funcțiiși pondere funcții publice pentru anul 2017 și 
transmis spre avizare către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Biroul Cultură, Sport își 
mărește efectivul de resurse umane și o parte din personal va prelua atribuțiile pentru gestionarea 
Atelierului Intercultural Victoria – urmărirea implementării activităților din Planul de Dezvoltare 
Strategică, monitorizarea indicatorilor, raportarea rezultatelor.  

e. Implicarea comunității 

Descrieți pe scurt cum vor fi motivați factorii interesați și comunitatea locală pentru a asigura 
durabilitatea rezultatelor proiectului 

Țintele strategice din planul de desvoltare strategică, dar și agenda culturală a Atelierului 
Intercultural Victoria se concentrează pen implicarea factorilor interesați și a comunității locale 
în asigurarea durabilității: 

Agenda Culturală Implicarea factorilor interesați și a 
comunității locale 

- Organizarea de manifestări culturale dedicate 
sărbătoririi minorităților naționale sau a zilei naționale a 
altor state. 
- Implicarea în programe culturale organizate la nivel 
național adresate dialogului intercultural (ex.: Zilele 
Francofoniei, Săptămâna Filmului German) 
 

- Implicarea comunității rome 
 
 
- Atragerea comunității străine de afaceri 
din Municipiul Slatina și Județul Olt in 
vederea finanțării anumitor manifestări 
culturale și să fie recunoscuți pentru aceasta 

- Organizarea de ateliere în colaborare cu membrii 
societății civile 

- Atragerea de cofinanțare din partea unor 
parteneri sociali și dezvoltarea de noi 
proiecte în vederea aplicării pentru finanțare 
nerambursabilă 

- Pregătirea unor programe culturale pentru diferite 
categorii sociale 
- Includerea spațiului ca destinație culturală pentru 
programe de tipul Școala Altfel, CinemaEdu etc. 

- Vânzarea de bilete cu preț redus pentru 
studenți și pensionari 
- Atragerea de sponsorizări din partea 
comunității de afaceri locale pentru 
sprijinirea manifestărilor de tip eveniment și 
să obțină publicitate pentru această 
implicare  
- Partneriate cu instituțiile de învățământ din 



Municipiul Slatina 
- Parteneriate cu organizațiile non-
guvernamentale care promovează accesul 
direct la cultură direct sau indirect 

 

f. Promovare / cooperare internațională 
Proiectul va cuprinde promovarea rezultatelor proiectului la nivel internațional? Dacă da, vă 
rugăm furnizați informație specifică 
Proiectu a fost inițiat de beneficiar și, ulterior, a fost dezvoltat în colaborare cu partenerul din 
Islanda Fundația EVRIS ses. Contribuția partenerului a fost esențială pentru atingerea 
rezultatelor proiectului. Partenerul a transferat cunoștințe și experiență în colaborare și cooperare 
internațională din partea membrilor fondatori ai fundației (organizarea partenerului), toate 
acestea necesare pentru a integra Atelierul Intercultural Victoria în circuitul cultural 
internațional. Pe termen lung, colaborarea dezvoltată cu partenerul de proiect în faza de 
implementare poate continua dacă este necesar sau dacă sunt identificate acțiuni pentru 
dezvoltarea colaborării culturale internaționale.  
Ca urmare a discuțiilor purtate între partener și beneficiar, s-a stabilit continuarea parteneriatului 
și identificarea de acțiuni comune și proiecte care să ducă la cooperare internațională. 
 
Cismaru Constantin Cristian 
Administrator public  
Primăria Municipiului Slatina 

 


