
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA  

(initiate, realizate, implementate) 

 
TITLU PROIECT SCURTA DESCRIERE VALOARE ROL ICEM 

Proiectul internatioanal 

finantat prin programul cadru 

Cultura2000 ”INTEGRATIO 

– SPATII ALE 

INTEGRARII CUL 

TURALE, TRADITII, SI 

PERSPECTIE” (parteneriat 

cu institutii culturale din 

Spania,Italia si Portugalia)  

(iulie 2004 -  iunie 2006)  

 

Proiectul a urmarit cercetarea 

si valorificarea 

pluridisciplinara a 

patrimoniului cultural si 

natural din Dobrogea de Nord 
prin identificarea si 

promovarea unor scenarii de 

promovare turistica.  

http://integratio.univeur.org/d

obrogea_de_nord/ 

300.000 euro la 

nivel European 

(cca 30.000 euro 

pentru Romania)  

 

GESTIONAREA, 

RAPORTAREA, 

MANAGEMENTU

L activitatilor 

desfasurate in 
Romania (inclusiv 

coordonarea 

realizarii 

produselor 

culturale specifice 

realizate)  

 

Proiectul international finantat 

prin programul cadru 

Cultura2000 ”ARTRISK – 

MANAGEMENTUL 

ZONELOR DE 

IMPORTANTA 

PATRIMONIALA AFLATE 

IN PERICOL IN CAZUL 

UNOR CALAMITATI 

NATURALE” (parteneriat cu 

institutii culturale din Spania, 

Italia si Portugalia)  

(august 2004 — iulie 2006). 

Proiectul a urmarit cercetarea 

si valorificarea zonelor cu 

potential turistic, dar pentru 

care exista riscuri de 

distrugere in cazul unor 
calamitati naturale  

 

300.000 euro la 

nivel European 

(10.000 euro 

pentru Romania)  

 

GESTIONAREA, 

RAPORTAREA, 

MANAGEMENTU

L activitatilor 

desfasurate in 
Romania (inclusiv 

coordonarea 

realizarii 

produselor 

culturale specifice 

realizate)  

 

Proiectul natioanal 

”Promovarea participativa a 

multietnicitatii dobrogene”;  

finantat  de Fundatiile Charles 
Stewart Mott si King Boudoin 

prin Centrul de Resurse 

pentru diversitate culturala 

Cluj Napoca  

(august – noiembrie 2006) 

Proiectul a urmarit 

promovarea unor comunitati 

multietnice din judeuI Tulcea 

prin reinvierea unor traditii 
obiceiuri specifice, ca 

elemente locale” care pot 

contribui la „dezvoltarea 

durabila” a regiunii. 

4.000 euro Initiat si elaborat 

aplicatia; atragerea 

fondurilor, 

GESTIONAREA, 
RAPORTAREA, 

MANAGEMENTU

L  intregului 

proiect (inclusiv 

coordonarea 

realizarii 

produselor 

culturale specifice 

realizate) 

Proiectul „Protejarea, 

dezvoltarea si promovarea 

produselor culturale cu 

relevanta la nivel european 

in scopul dezvoltarii durabile 

a spatiului rural din zone 

Dobrogea (DOBROCULT)”,  
proiect finantat in cadrul 

programului CEEX 2006 al 

Ministerului Educatiei si 

Cercetarii  

(august 2006 — august 2009); 

Proiectul a vizat cercetare 

stiintifica in domeniul 

etnologiei in vederea 

identificarii, cercetarii si 
promovarii patrimoniului 

etnografic de exceptie al 

zonei.  

www.dobrocult.ro 

300.000 lei (cca. 

70.000 euro) 

Atragerea 

fondurilor, 

GESTIONAREA, 

RAPORTAREA, 
MANAGEMENTU

L 

Proiectul „DOBROGEA — 

ZONA DE LOCUIRE 

INTERETNICA”, proiect 

finantat de Fondul Cultural 
National 2006 (aprilie –  

octombrie 2007); 

Proiectul a vizat promovarea -  

patrimoniului etnografic din 

Dobrogea (judetele Tulcea si 

Constanta) 
 www.etnodobroqea.ro 

35.000 lei (10.000 

euro la nivelul 

anului de 

implementare) 

Initiat si elaborat 

aplicatia; atragerea 

fondurilor; 

GESTIONAREA, 
RAPORTAREA, 

MANAGEMENTU

L intregului proiect 

(inclusiv 



coordonarea 

realizarii 

produselor 

culturale specifice 

realizate)  

 

Proiectul „ACCES LA 

ARHEOLOGIE” –  proiect 

finantat de Fondul Cultural 

National 2006  

(aprilie – octombrie 2007); 

Proiectul a vizat promovarea 

patrimoniului istoric si 

arheologic din Dobrogea 

(judetele Tulcea si Constanta) 

25.000 lei (7.000 

euro la nivelul 

anului de 

implementare) 

Initiat si elaborat 

aplicatia; atragerea 

fondurilor; 

GESTIONAREA, 

RAPORTAREA, 
MANAGEMENTU

L intregului proiect 

(inclusiv 

coordonarea 

realizarii 

produselor 

culturale specifice 

realizate)  

 

Proiectul: ,,ARHETUR — 

PROMOVAREA 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL SI ISTORIC 

DIN TULCEA (ROMANIA) 

SI ODESSA (UCRAINA)” 
— proiect finantat in cadrul 

Pro gramulul PHARE 2005 

de Cooperare Trans 

frontaliera Romania — 

Ucraina (octombrie 2007 – 

iulie 2008) 

Proiectul a vizat promovarea 

patrimoniului istoric si 

arheologic din judetul Tulcea 
(Romania) si regiunea Odessa 

(Ucraina)  

www.arhetur.ro  

 

50.000 euro Initiat si elaborat 

aplicatia; atragerea 

fondurilor; 
GESTIONAREA, 

RAPORTAREA, 

MANAGEMENTU

L intregului proiect 

(inclusiv 

coordonarea 

realizarii 

produselor 

culturale specifice 

realizate)  

 

Proiectul „MOZAIC 

CULTURAL 
DOBROGEAN” –  proiect 

finantat de Fondul Cultural 

National 2007 (aprilie – 

octombrie 2008) 

Proiectul a vizat promovarea 

patrimoniului etnografic din 
Dobrogea (judetele Tulcea si 

Constanta) 

www.etnodobrogea.ro  

 

30.000 lei  (7.000 

euro la nivelul 
anului de 

implementare) 

Initiat si elaborat 

aplicatia; atragerea 
fondurilor; 

GESTIONAREA, 

RAPORTAREA, 

MANAGEMENTU

L intregului proiect 

(inclusiv 

coordonarea 

realizarii 

produselor 

culturale specifice 

realizate)  
 

Proiectul „SISTEM 

INTEGRAT DE TIP 

GEOSPATIAL PENTRU 

LOCALIZAREA SI 

PROTECTIA SITURILOR 

ARHEOLOGICE. 

DEZVOLTARE PRIN 

ZONA PILOT: JUDETUL 

TULCEA (PATRIMON)” –  

proiect finantat de Ministerul 

Educatiei si Cercetarii –  

Programul CEEX 2007  
(octombrie 2007 –  prezent);  

 

Proiectul vizeaza 

implementarea unui sistem 

geospaial privind localizarea 

exacta a siturilor arheologice 

din judetul Tulcea 

Cca. 150.000 lei 

(35.000 euro)  

 

Atragerea 

fondurilor, 

GESTIONAREA, 

RAPORTAREA, 

MANAGEMENTU

L 



„MEMOCULT –   

memoria culturala a 

comunitatilor locale din 

Dobrogea” (contract de 

finantare 25 din 14 iulie 

2010); 

Punerea in valoare a 

aspectelor ce tin de turismul 

etnic in 8 localitati 

25.000 lei  

(cca. 7.000 euro)  

 

Initiat si elaborat 

aplicatia; atragerea 

fondurilor; 

GESTIONAREA, 

RAPORTAREA, 

MANAGEMENTU

L intregului proiect 

(inclusiv 

coordonarea 

realizarii 
produselor 

culturale specifice 

realizate) 

 

PROIECTE ALE CONSILIULUI JUDETEAN TULCEA  

LA CARE AU CONTRIBUIT SPECIALISTII ICEM  

 

TITLU PROIECT 
SCURTA 

DESCRIERE 
VALOARE ROL ICEM 

„REABILITAREA  

MUZEULUI DE  

ISTORIE SI  

ARHEOLOGIE – PA 

VLION VECHI”  
(proiect implementat  

de Consiliul Judetean  
Tulcea, finalizat in 

2006) 

Reabilitarea 

pavilionului vechi 

ai Muzeului de 

Istorie i Arheologie 

i punerea sa in 

valoare prin 

includerea In 

circuitele turistice 

interne:  

 

162.090 euro A CONTRIBUIT LA  

REALIZAREA 

CERERII DE 

FINANTARE A 

APLICATIEI IN BAZA 

STUDIULUI DE  

FEZABILITA TE;  

GESTIONAREA,  

RAPORTAREA,  

MANAGEMENTUL  

problemelor de 

promovare incluse in 

proiect in parteneriat 

cu Consiliul Judetean 

Tulcea  

 
„RESTAURAREA SI 

REABILITAREA A 

DOUA CLADIRI DE 

PATRIMONIU DIN 

MUNICIPIUL 

TULCEA INCLUSE 

IN CIRCUITELE 

TURISTICE 

REGIONALE” – (in 

derulare – Fonduri 
Structurale) 

Reabilitarea si 

punere în valoare a 

Muzeului de Arta si 

a Casei Avramide 

cca. 46.000.000 

lei (cca. 10 

milioane euro) 

A ELABORAT IN 

TOTALITATE 

PLANUL DE 

MARKETING AL 

APLICATIEI (una 

dintre cele mai 

importante anexe); Este 

responsabil cu 

implementarea planului 

de marketing realizat in 

cadrul proiectului pe 

parcursul derularii 

investitiei si dupa 

finalizarea acestuia. 
 

 

 

 



PROEICTE IN FAZA DE EVALUARE SAU DE REALIZARE A APLICATIFI  

 

 

TITLU PROIECT SCURTA 

DESCRIERE 

VALOARE ROL ICEM 

„REGIOCULT — 

identitati culturale in 

România si 

Republica Moldova” : 

in faza de contractare – 
Programul de vecinatate  

România  –Ucraina – 

Moldova) 

Punerea in valoare a 
patrimoniului cultural 

din Judetul Tulcea 

aplicatia; atragerea 

150.000 euro Initiat si elaborat 

aplicatia; atragerea 

fondurilor; 

GESTIONAREA, 

RAPORTAREA, 

MANAGEMENTUL 

intregului proiect 

(inclusiv coordonarea 

realizarii produselor 

culturale specifice 

realizate)  

 

„TURISM 

CULTURAL IN 

JUDETUL 

TULCEA” (in faza de 

elaborare aplicatie –  

POR Axa 5, Domeniul 

5.3) 

Promovarea unor 
trasee de turism in 

judetul Tulcea 

1.000.000 lei  Initiat aplicatia; 
Aplicatie in curs de 

depunere. 

 

 

 


