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Interviu cu doamna Pop Maria, reprezentand Departamentul de contabilitate din cadrul
Muzeului Maramuresean din Sighetu Marmatiei, referitor la Proiectul muzeului
maramuresean din sectorul de instalatii tehnice actionate de apa.
Reporter: Cum s-a ajuns la ideea realizarii acestui proiect?
Pop Maria:
Buna ziua. Ideea acestui proiect ii apartine domnului director al Muzeului Maramuresean, Mihai
Dancus. Intrucat anul acesta domnul director s-a pensionat, a considerat ca acest proiect va fi
ultimul care va ramane in urma lui, fiind un proiect foarte benefic turismului local.
R: Am inteles ca acest proiect a fost creat pe baza fondurilor europene?
Pop Maria:
Da, asa este, a fost realizat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin
Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European, cu sprijinul Consiliului Judetean
Maramures si Vest Telemark Museum.
R: Care este valoarea proiectului?
Pop Maria:
Valoarea proiectului se ridica la 640 000 euro in total, aceasta suma fiind oferita in transe, in
functie de lucrarea efectuata aferenta devizului. Banii au intrat in contul Primariei, deoarece noi
suntem o institutie bugetara si apoi au fost transferati prin ordin de plata in contul muzeului.
R: Cum s-a desfasurat actiunea pentru atragerea executantilor de proiect?
Pop Maria:
S-a organizat o licitatie la sediul muzeului, iar firmele doritoare au prezentat o documentatie, pe
baza careia au castigat licitatia. Cei care au indeplinit toate conditiile au fost proiectanti: Nagelin
SRL si Arcolar SRL din Baia Mare si executanti: Axa Reconst SRL si Orizont SRL din Sighetu
Marmatiei.
R: Au existat salariati din cadrul muzeului sau din alta parte in cadrul acestui proiect?
Pop Maria:
Pe proiect nu au existat salariati, doar firmele care au executat lucrarile de proiect.
R: Dar costuri suplimentare suportate de catre muzeu?
Pop Maria:
Nu au existat astfel de costuri.
R: Ce cuprinde acest proiect, adica cate case si instalatii tehnice actionate de apa sunt
cuprinse in proiect?
Pop Maria:
Sunt incluse doua mori pe apa, o piua, doua valtori, doua case amenajate in interior si doua
bazine de apa, plus instalatiile si amenajarea spatiului verde. Luxembourg si Norvegia au donat
muzeului o moara si o piua.
R: Cat timp a durat acest proiect?
Pop Maria:
S-a construit timp de sapte luni, incepand din luna octombrie a anului trecut pe tot parcursul
iernii, mai ales ca iarna aceasta nu a fost asa geroasa si s-a putut lucra fara intrerupere.
Inaugurarea lucrarii a fost pe 1 Mai, astfel ne-am incadrat cu succes in termenul stabilit.
R: A crescut numarul de vizitatori?
Pop Maria:
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Numarul de vizitatori a crescut considerabil, pretul biletelor ramanand acelasi, 4 lei pentru adulti
si 2 lei pentru copii.
R: Tinand seama de acest proiect, credeti ca Muzeului Maramuresean a crescut in topul
preferintelor turistilor si in topul obiectivelor locale?
Pop Maria:
Bineinteles, cred ca acest proiect este binevenit pe plan local, astfel turistii au posibilitatea sa
viziteze ceva nou si diferit in oras.
R: Va multumesc mult pentru timpul acordat.
Interviu realizat de
Husar Lenuta
,
cursanta la cursul de
Asistent Relatii Publice si Comunicare
din cadrul proiectului ”Investeste in oameni”, str. Dragos-Voda, nr 1
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