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RAPORT NARATIV INTERMEDIAR 
 
Date de identificare:  
    
 

Numărul contractului RO 0010 PCS 15 
Numărul proiectului  PCS II 24 
Numele beneficiarului FUNDAŢIA SOCIAL-CULTURALĂ PENTRU DEMOCRAŢIE „IDENTITATE, UNITATE, GENEROZITATE, 

ACŢIUNE” (Fundaţia  i.u.g.a.) 
Adresa  BAIA MARE, Bd. Republicii nr. 37/5,  

 
Telefon-Fax  tel./ fax  0262/226.739;  0720056077;  0744 769178; 
Email  artizanat@rdslink.ro; gmiuga@yahoo.com  
Persoana de contact  GEORGETA MARIA IUGA 
Numele partenerilor in proiect        1. FUNDAŢIA SOCIAL-CULTURALĂ PENTRU DEMOCRAŢIE „IDENTITATE, UNITATE, 

GENEROZITATE, ACŢIUNE” 
2. MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ BAIA MARE 
Baia Mare, Dealul Florilor nr. 1, tel. 0262/276.895, muzeul_etnografie@yahoo.com  

 
Titlul proiectului  MEMORIA  GESTULUI – ELEMENT  PATRIMONIAL  ÎNTRE  UITARE, SALVARE     

  ŞI  DEVENIRE 
 

Data de începere a proiectului 24 nov. 2009 
Data de sfârşit proiect  23 nov 2010 
Durata Raportării (luni) 6 luni  
Data de sfârşit  raportare 23 mai. 2010 
Obiective proiect  1. Constituirea, în primele nouă luni, a unui program de cercetare pe teren a meseriilor şi meşterilor din 

cele patru zone etnografice ale judeţului Maramureş, privind memoria gestului, specifică fiecărui 
meşteşug. 
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2. Organizarea unui Colocviu cu tema “Memoria gestului – element patrimonial între uitare, salvare şi 
devenire” şi a unui Târg al meşterilor, în septembrie 2010.  
3. Valorificarea şi promovarea cercetărilor privind memoria gestului meşterilor maramureşeni prin 
organizarea unei expoziţii itinerante, a 10 filme documentare şi a unei reviste de memorie cultarală. 
4. Dezvoltarea organizaţională a Fundaţiei în vederea continuării acţiunilor de cunoaştere, salvare, 
valorificare şi promovare a patrimoniului rural şi după finalizarea proiectului  

 
Buget total al proiectului 14575 EUR 100% 
Contribuţie Fond ONG 12 575 EUR 86,28 % 
Contribuţie solicitant si 
parteneri  

2000EUR 13,72% 

Avans 6287,50 EUR 50% 
 
Semnătura  si stampila 

Manager proiect, 
 Georgeta Maria IUGA  

 
 
A. Scurtă descriere a proiectului ( Scop, Obiective, Grup țintă, Beneficiari direcți  etc.)  
 
 Scopul proiectului este transformarea  memoriei gestului în element patrimonial de importanţă excepţională şi  aducător/producător  de 
beneficii culturale, sociale şi economice.  
 
 Obiective:  
1. Constituirea, în primele nouă luni, a unui program de cercetare pe teren a meseriilor şi meşterilor din cele patru zone etnografice ale judeţului 
Maramureş, privind memoria gestului, specifică fiecărui meşteşug. 
2. Organizarea unui Colocviu cu tema “Memoria gestului – element patrimonial între uitare, salvare şi devenire” şi a unui Târg al meşterilor, în 
septembrie 2010.  
3. Valorificarea şi promovarea cercetărilor privind memoria gestului meşterilor maramureşeni prin organizarea unei expoziţii itinerante, a 10 
filme documentare şi a unei reviste de memorie cultarală. 
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4. Dezvoltarea organizaţională a Fundaţiei în vederea continuării acţiunilor de cunoaştere, salvare, valorificare şi promovare a patrimoniului 
rural şi după finalizarea proiectului  
 
 Grupul ţintă: 50 de meşteri  

40 de comunităţi 
  
 Beneficiari direcţi: 
  - 30 meşteri care vor fi înregistraţi audio- video; 
  - 10 meşteri cărora li se vor face filme; 

- 5 specialişti Muzeul de etnografie;   
- 20 meşteri participanţi la târg; 
- 4 cercetători; 
- 50 de meşteri cărora li se va face profilul în revista da memorie culturală "Calendarul Maramureşului"; 
- 40  comunităţi  în  care  se  vor  face  cercetări. 

 
 Beneficiari indirecţi:  
   - publicul larg care  vizitează Muzeul de Etnogafie; 
   - publicul larg interesat de patrimoniul imaterial; 
   - turiştii care vizitează Maramureşul; 
   - familiile meşterilor; 
   - alţi meşteri şi iubitori de artă tradiţională; 
   - umanitatea, prin conservarea memoriei gestului. 
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B. Activităţi şi rezultate:   

B 1. Grafic activităţi conform proiectului: 
Luna Activitatea 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
persoana şi organizaţia responsabilă 

Actvitatea 1.1. Promovarea/ mediatizarea obiectivelor, 
activităţilor şi rezultatelor  proiectului 

            G. Iuga – Fundatia i.u.g.a. 

Actvitatea 1.2.Elaborarea metodologiei de lucru unitare şi a unei 
Fişe de cercetare a memoriei gestului. 

            G. Iuga, J. Ciocan – Fundatia i.u.g.a. 
,Muzeul de etnografie 

Actvitatea 1.3. Cercetări de teren în vederea identificării de 
meşteşuguri pe cale de dispariţie şi aprofundare a acelor 
cunoscute  

            G. Iuga, J. Ciocan – Fundatia i.u.g.a. 
,Muzeul de etnografie 

Activitatea 2.1.  Întocmirea invitaţiilor şi anunţarea evenimentului             G. Iuga, J. Ciocan – Fundatia i.u.g.a. 
,Muzeul de etnografie 

Activitatea 2.2  Pregătirea Colocviului şi Târgului             G. Iuga – Fundatia i.u.g.a. 
Activitatea 2.3.  Desfăşurarea Colocviului “Memoria gestului – 
element patrimonial între uitare, salvare şi devenire” 

            G. Iuga – Fundatia i.u.g.a. 

Activitatea 3.1. Realizarea unei expoziţii foto-documentară 
privind memoria gestului diferitelor meşteşuguri tradiţionale şi 
itinerarea ei în cele patru zone etnografice ale judeţului. 

            G. Iuga – Fundatia i.u.g.a. 

Activitatea 3.2. Realizarea a 10 filme documentare privind 
memoria gestului  

            G. Iuga – Fundatia i.u.g.a. 

Activitatea 3.3. Valorificarea cercetărilor prin întocmirea şi 
publicarea revistei de memorie culturală "Calendarul 
Maramureşului". 

            G. Iuga – Fundatia i.u.g.a. 

Actvitatea 4. 1. Achiziţionarea de aparatură necesară bunei 
desfăşurări a activităţilor  proiectului 

            G. Iuga – Fundatia i.u.g.a. 

Actvitatea 4.2 Realizarea unui pagini web de prezentare a 
Proiectului 

            G. Iuga – Fundatia i.u.g.a. 

Actvitatea 4.3 Publicarea Raportului              G. Iuga – Fundatia i.u.g.a. 
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B 2. Descrierea activităţilor implementate in perioada raportării:  
 
- Activitatea 1  
 
(descrierea activităţii implementate, persoana responsabilă, rezultate obţinute, mijloace de verificare-( inclusiv cele ataşate, modalităţi de 
monitorizare  și evaluare, modificări față de planificarea iniţială, motivele modificării și soluţii etc)  

 
Obiectiv 1  
 

Actvitatea 1.1. Promovarea/mediatizarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor  proiectului. 
S-a întocmit şi expediat o circulară către cele 75 de primării din judeţ prin care au fost făcute cunoscut obiectivele proiectului şi 
s-a solicitat sprijin în identificarea meşterilor din comunitate. 
Modificări: întrucât nu au fost întreprinse în cursul trim. I activităţi cu publicul larg, nu am avut în presa locală nici un articol, drept care 

am solicitatat modificarea prin extindere a termenului de apariţie a unor  articole în presa locală prin Notificarea nr. 2.  
S-a întocmit un Comunicat de presă cu ocazia lansării primelor patru filme  documentare, care a fost avizat de FDEC şi distribuit 

agenţilor mass-media din Baia Mare. 
Rezultate : 1 circulară la toate primăriile din judeţ; 1 comunicat de presă; 7 articole de  presă şi o creaţie literară inspirată de proiect, 
publicată în  presa  locală. 
Persoane implicate: echipa proiectului Responsabil : manager proiect – Georgeta Iuga. 
 
Actvitatea 1.2. - Elaborarea metodologiei de lucru unitare şi a unei Fişe de cercetare a memoriei gestului. 
A fost elaborată o FIŞĂ DE MEŞTER ca formă unitară de cercetare a fenomenului. 
Rezultate: 1 fişă de cercetare elaborată 
Persoane implicate: manager proiect şi responsabil de proiect din partea partenerului ( Georgeta Iuga şi Janeta  Ciocan) 
 
Actvitatea 1.3. - Cercetări de teren în vederea identificării de meşteşuguri pe cale de dispariţie şi aprofundarea  celor cunoscute  
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Au fost întreprinse cercetări de teren în 23 de localităţi din judeţ care au dus la realizarea a 41 de Fişe de meşter. 
Modalitatea de cercetare: pe baza informaţiilor existente ne-am deplasat în localitătile unde am trecut la localizarea/identificarea 

meşterilor. Dacă meşterii au fost disponibili am completat fişele de meşter, dacă nu, am revenit până am avut posibilitatea să vorbim cu ei. 
În unele cazuri când am realizat şi filme documentare am convenit de comun acord cu meşterii data la care putem face această 

activitate şi am realizat-o. 
Rezultate: 39 Fişe de meşter; 43 meşteri - din care doar 8 meşteri cunoscuţi – din 18 domenii de activitate; 23 de localităţi cercetate;       
1800 de fotografii realizate în cursul cercetărilor de teren.  
Persoane implicate: echipa proiectului:  Georgeta Iuga, Dumitru Iuga, voluntarii: Cristian Robescu, Bogdan Iuga, Anamaria Iuga. 
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 
 

Obiectiv 2  
Activitatea 2.1. - Întocmirea invitaţiilor şi anunţarea evenimentului. 
A fost întocmită invitaţia la Colocviu. Aceasta a fost înaintată spre avizare FDEC, multiplicată şi a fost distribuită unui nr. de 20 
persoane. 
Totodată, cu ocazia cercetărilor de teren, s-a comunicat tuturor meşterilor cercetaţi  datele de organizare a acestui eveniment. 
Rezultate: 1 invitaţie; 20 de persoane informate. 
Persoane implicate: Echipa proiectului: Georgeta Iuga, Dumitru  Iuga, voluntarii: Janeta Ciocan, Gheorghe  Robescu. 
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga şi responsabil din partea partenerului Janeta Ciocan.  
 
Activitatea 2.2  Pregătirea Colocviului şi Târgului. 
Cu ocazia cercetărilor de teren s-a comunicat tuturor meşterilor cercetaţi  datele de organizare a acestui eveniment. 
Rezultate: 43 de meşteri informaţi despre Târgul meşterilor. 
Persoane implicate: Echipa proiectului: Georgeta Iuga, Dumitru Iuga, voluntarii: Cristian Robescu, Bogdan Iuga , Anamaria Iuga. 
Responsabil : manager proiect – Georgeta Iuga. 
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Activitatea 2.3.  Desfăşurarea Colocviului “Memoria gestului – element patrimonial între uitare, salvare şi devenire” 
Activitatea se va desfăşura în trim IV.  
Responsabil: manager proiect.  
Termen: luna septembrie 2010. 
  

Obiectiv 3  
Activitatea 3.1. - Realizarea unei expoziţii foto documentare privind memoria gestului diferitelor meşteşuguri tradiţionale şi 

itinerarea ei în cele patru zone etnografice ale judeţului. 
Pe baza cercetărilor au fost selectate fotografii din diferite meşteşuguri, inclusiv din domeniul restaurării monumentelor de arhitectură 
populară şi a muncilor agricole. Fotografiile selectate au fost prelucrate. S-au  conceput şi tehnoredactat  panourile expoziţionale (1,20x 
0,80 m). Scopul expoziţiei este atât de popularizare a proiectului, de conştientizare a valorii memoriei gestului şi sensibilizarea la aspectul 
cultural al păstrării memoriei meşteşugurilor populare.  
S-a creat o matrice cadru pentru fiecare panou care cuprinde datele de identitate vizuală a finanţatorului, titlul proiectului şi parteneri din 
proiect care a fost avizată de către FDEC  
Modificări: expoziţia urmează a se organiza în diferite comunităţi din judeţ cu ocazia organizării sărbătorilor săteşti şi va reflecta 
cercetarea efectuată prin proiect. Dat fiind că cercetarea nu este încă finalizată şi că aceste sărbători au loc, mai ales după Rusalii, a fost 
întocmită Notificarea nr. 3 pentru extinderea perioadei de realizare după 23/ 24 mai a.c.  

 
 
 
Rezultate: 15  de panouri expoziţionale tehnoredactate şi date spre realizare; celelalte 5 panouri se vor realiza într-o fază mai înainată a 
cercetării. 
Persoane implicate: Echipa proiectului - Georgeta Iuga; voluntarii: Gheorghe Robescu, Janeta Ciocan, Cristian Robescu, Bogdan Iuga. 
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 
Activitatea 3.2. - Realizarea a 10 filme documentare privind memoria gestului  
În urma cercetărilor de teren au fost identificaţi meşterii care încă practică sau cunosc meserii pe cale de dispariţie. 
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De comun acord cu aceştia, am stabilit data la care am putut realizarea filmarea/filmările. Filmele au fost apoi descărcate, s-au 
prelucrat, editat  materialele video şi foto. Acestea au fost transcodate pentru a putea fi vizionate pe DVD. 
S-au realizat primele patru filme documentare: Cum se fac opincile cu meşterul Petru Ilieş din Poienile Izei, Cum se fac spetele cu 
meşterul Ion Brumar din Botiza, Cum se pune tiara cu meşterele Anuţa Tămaş şi Anuţa Tomşa din Poienile Izei, Dantela frivolite cu 
meştera Floare Roman din Baia Mare. Au fost inscripţionate 15 DVD care au fost distribuite autorilor, partenerilor, cercetătorilor, 
reprezentanţilor presei locale. 
S-a decis de comun acord cu partenerul Muzeul judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare, data vizionării primelor 4 filme. 
La lansare au participat şi 3  meşteri protagonişti a filmelor. 
Muzeul a amenajat un spaţiu la intrarea în expoziţia permanentă unde publicul vizitator poate viziona aceste filme. 
Totodată au mai fost realizate încă trei  filme: Un fierar din vârful muntelui cu meşterul Vasile Dudaş din Văleni, com. Călineşti; Cum 
se fac clopurile cu meşterul Vasile Borodi din satul Sârbi, com Budeşti şi Broderia în ciur cu meşterele Marioara Pop , Anastasia  Dan 
din Cetăţele şi Parasca Ungur din Berinţa; este în curs de realizare filmul  Cum se fac măştile cu meşterul Vasile Şuşca din Săcel. 
Rezultate:  
- 7 filme terminate din care  4 filme au fost puse în circuitul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară care au avut un public de 500 de  
persoane care au vizitat muzeul în cursul programului de vizitare şi cu ocazia “Nopţii muzeului” din data de 15-16  mai. 
- 15 DVD distribuite - cuprinzând cele 4 filme terminate. - conform PV de predare-primire din anexa cu documentele justificative ale 

 pct 3.2: autori, reprezentanți mass-media, reprezentanți instituții locale și cercetători 
- 9 meserii înregistrate pe peliculă video.  
Persoane implicate: echipa proectului - Georgeta Iuga şi voluntarii Bogdan Iuga, Cristian Robescu.  
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 
 
Activitatea 3.3. - Valorificarea cercetărilor prin întocmirea şi publicarea revisei de memorie culturală "Calendarul Maramureşului".  
A început o cercetare sistematică de strângere a materialelor privind meşteşugurile tradiţionale. Până acum au fost culese date despre 
meşterii cunoscuţi, articole privind diverse meşteşuguri, texte de prezentare a meşteşugurilor tradiţionale, proverbe, ziceri, ghicitori 
privind meseriile, folclor. 
Rezultate: 
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- 5 studii, interviuri culese- 22 pag. A4; Dicţionarul meşterilor: 61 pag. A4; Proverbe şi Ghicitori despre meşteşuguri: 16 pag. A4; 
Folclor poetic: 25 pag. A4. Menţionăm că acest material este nepaginat. 

Persoane implicate -  echipa proiectului: Dumitru Iuga şi voluntar Anamaria Iuga. 
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 

 
Obiectiv 4  

Actvitatea 4. 1. - Achiziţionarea de aparatură necesară bunei desfăşurări a activităţilor proiectului  
Au fost achiziţionate din fondurile alocate: un aparat foto, o cameră video, o lampă video, un trepied şi o lentilă de conversie. Din 
fondurile proprii, pentru a putea desfăşura activitatea în condiţii corespunzătoare, a mai fost achiziţionată şi altă aparatură şi alte 
aparate precum: reflectoare, cabluri electrice, ştechere, 2 trepide simple, hard disc, ugrade PC ( placă de bază, procesor, memorie, 
placă video), mouse, căşti audio. 
Rezultate: aparatură achiziţionată: un aparat foto, o cameră video, o lampă video, un trepied şi o lentilă de conversie şi altele. 
Persoane implicate: echipa proectului - Georgeta Iuga şi voluntarii Bogdan Iuga, Cristian Robescu, Gheoghe Robescu.  
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 

 
Actvitatea 4.2 Realizarea unei pagini web de prezentare a proiectului  
Pagina este în lucru. S-au selectat materialele foto considerate a fi cele mai potrivite. Se lucrează la design-ul  de  prezentare a meşterilor 
şi a meseriilor. Se caută soluţii pentru filme. 
S-a lansat cererea de ofertă, s-a încheiat Contract de prestări servicii cu firma de web Design. 
Persoane implicate: echipa proiectului - Georgeta Iuga şi voluntarii Bogdan Iuga, Cristian Robescu.  
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 
 
Actvitatea 4.3 - Publicarea Raportului  
Activitatea se va desfăşura în Trim. IV.  
Responsabil: manager proiect.  
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Termen: luna XII din proiect. 
 

C. Rezultate si indicatori.  
Valoarea indicatorilor intermediari pe trimestre Obiective și 

rezultate 

Inainte de 
implementarea 

proiectului 
La sfârșitul 
proiectului  Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 

 
Trim. 4 

 
Trim. 5 

 
Trim. 6 

 
Trim. 7 

Modalități de 
verificare 

Obiectiv 1 

Rezultat 1.1 200 230 10 10 10      Fişe de meşter  
   X X      39 fişe întocmite 
Rezultat 1.2  0 4 1 1 1  1     
   O X      7 articole 

publicate 
Obiectiv 2 

Rezultat 2.1  0 20    20    Listă meşteri 
participanţi  

           
Rezultat 2.2   0         Listă specialiști  
etc            

Obiectiv 3 

Rezultat 3.1  0 10    4 4  2    Nr. Expoziţii 
    0       
Rezultat 3.2  0  10     3 3  4    Nr. filme  
    4  3     7 filme  
Rezultat 3.3 0     1    Revista  
          Revista este în 

lucru  
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Obiectiv 4 

Rezultat 4.1  0 1 1          Adresa paginii 
   0 0      Pagina este în 

lucru  
Rezultat 4.2  0  1       1     
           

 
                                       X-îndeplinit                                  M-modificat                                 O- de îndeplinit in perioada următoare  
Observații: 
 
 
D. Lista activităților ce urmează a fi implementate în perioada următoare: 
 
 Actvitatea 1.1. Promovarea/mediatizarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor  proiectului. 

Se va continua promovare proiectului prin mijloace mass maedia. 
Actvitatea 1.3. Cercetări de teren în vederea identificării de meşteşuguri pe cale de dispariţie şi aprofundarea  celor cunoscute  

Se vor continua cercetările de teren în celalate 17 localităţi din judeţ prevăzute prin proiect. 
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 
 

 Activitatea 2.2  Pregătirea Colocviului şi Târgului . 
Se va trimite o circulară de confirmare tuturor beneficiarilor avizaţi prin proiect. 
Se va alege logistica necesară organizării propice a activităţii de comun acord cu partenerul de proiect. 
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga şi responsabil din partea partenerului – Janeta Ciocan. 

 Activitatea 2.3.  Desfăşurarea Colocviului“Memoria gestului – element patrimonial între uitare, salvare şi devenire” 
Activitatea se va desfăşura în trim. IV la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare.  
Responsabil: manager proiect Georgeta Iuga şi responsabil din partea partenerului – Janeta Ciocan.  
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Termen: luna septembrie 2010.  
 
 Activitatea 3.1.- Realizarea unei expoziţii foto-documentare privind memoria gestului diferitelor meşteşuguri tradiţionale şi itinerarea ei 
în cele patru zone etnografice ale judeţului. 

Realizarea expoziţiei şi itinerarea ei în 10 comunităţi locale din judeţ cu ocazia sărbătorilor locale. 
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 

 Activitatea 3.2. Realizarea a 10 filme documentare privind memoria gestului  
Punerea în circuitul muzeal a celor 4 filme aflate în stadiu de finalizare  în cel mai scurt timp. 
Realizare de înregistrări, montaje etc. pentru încă 2 filme documentare.  
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 

 Activitatea 3.3. Valorificarea cercetărilor prin întocmirea şi publicarea revistei de memorie culturală "Calendarul Maramureşului".  
Realizare de cercetări de teren şi bibliografice, culegerea, machetarea, tehnoredactarea şi imprimarea revistei.  
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 

 
 Actvitatea 4.2 - Realizarea unei pagini web de prezentare a proiectului  

Definitivarea design-ului pag. şi deschiderea ei. 
Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 
 

 Actvitatea 4.3 Publicarea Raportului  
   Întocmirea raportului final, culegerea, machetarea şi imprimarea acestuia. 

Responsabil: manager proiect – Georgeta Iuga. 
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E. - Echipa de proiect  

Poziție  Nume și prenume  Norma de lucru  Modificări în implementare dacă e 
cazul  

Voluntar  IUGA Ioan Bogdan  8 h/sapt Includerea lui în bugetul 
proiectului la punctul I. 5 

 
Prin Notificarea nr. 1 a fost inclus în echipa proiectului, din data de 24 03 2010, care va desfăşura atât activitate de cercetare cât şi valorificare a 
cercetării. Includerea activităţii voluntarului Ioan Bogdan Iuga în bugetul proiectului, linia I.5 în locul doamnei Mirela Coman.  
 
F. - Vizibilitatea proiectului (Cum s-a asigurat vizibilitatea finanţatorului  în cadrul  proiectului) 
Pentru documentele interne a fost concepută şi realizată o ştampilă cuprinzând datele de identificare a proiectului şi finaţatorul. 
Totodată, datele proiectului  şi finanţatorul sunt prezente pe toate Fişele de meşter, Procese verbale, şi alte materiale  create în timpul implemetării 
proiectului. 
În elaborarea materialelor destinate publicului create în timpul proiectului: circulară către primăriile judeţului, comunicatul de presă, filme documentare, 
panouri, am respecatat Normele de vizibilitate, am solicitat avizul FDEC şi am trecut la multiplicarea materialelor după obţinerea avizului. 
F.- Alte comentarii (relaţia cu  Administratorul Fondului ONG sau, după caz, partenerii, obstacolele din timpul implementării, relaţia cu 
partenerii/asociații/subcontractorii  etc) 

- Cu FDSC şi FDEC am avut şi avem o relaţie foarte bună. Am beneficiat  de sfaturi concrete şi prompte în privinţa neclarităţilor  
noastre legate de implementarea proiectului. 
- Cu partenerul Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară am avut periodic, lunar, întâlniri de lucru în care am analizat  
activitatea desfăşurată şi activităţile ce urmează a se desfăşura.  
 - Pentru mediatizarea/implementarea proiectului am solicitat sprijinul, printr- o  circulară, primăriilor din judeţ. Am primit relativ  
puţine răspunsuri. E adevărat că atunci când ne-am deplasat pe teren şi am luat direct legătura cu autorităţile locale am beneficiat întotdeauna de 
sprijinul acestora. 
 - În relaţia cu subcontractorii nu am avut probleme decât cu o singură excepţie: este vorba de firma funizoare de consumabile - 
SC Decaphone SRL din Baia Mare - care la sfârşitul lunii aprilie a decis să intre în faliment. În aceste condiţii am solicitat FDEC  avizul de a 
achiziţiona întreaga cantitate de consumabile, în avans. Menţionăm că achiziţionarea în avans a întregii cantităţi de consumabile  
nu afectează bunul mers al proiectului. 


