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Anexa 4

FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII
INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE "GAVRILĂ SIMION"
PENTRU ANUL 2016

Introducere

Prezenta Fișă de evaluare a fost elaborată pentru evaluarea managementului de către
Consiliul Județean Tulcea pentru Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă
Simion" (ICEM), aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, precum și cu cele ale
Regulamentului de evaluare.

In conformitate cu prevederile contractului de management nr. 328/29.09.2014,
datele și informațiile din prezenta fișă de evaluare ar trebui să se refere la perioada
01 ianuarie-31 decembrie 2016,  reprezentând a treia etapă de evaluare.

Pentru perioada prezentată s-au avut în vedere următoarele priorități:
planificarea, coordonarea şi realizarea activităților ştiinţifice, expoziţionale şi
cultural-educative prevăzute în programul anual minimal; realizarea investiţiilor şi
lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a patrimoniului imobil; susţinerea cheltuielilor
generate de activităţile menţionate din venituri proprii şi sponsorizări, respectând
principiul eficienţei şi economiei în gestionarea resurselor financiare, umane şi
materiale ale instituţiei; dezvoltarea de parteneriate cu instituții locale și din țară, ce
promovează activități ce vizează patrimoniul cultural și natural.

A. EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎȘI
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ȘI ÎN RAPORT CU SISTEMUL
INSTITUȚIONAL EXISTENT:

a.1. colaborarea cu instituțiile/organizațiile culturale care se adresează aceleiași
comunități – tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfășurate împreună
cu acestea:

Deşi deţine cea mai mică densitate demografică din România1, judeţul Tulcea se
remarcă printr-un patrimoniu cultural şi natural de excepţie. În acest sens putem

1 Conform site-lui Consiliului Judeţean Tulcea, la 1 iulie 2010 populaţia judeţului era de 245.899
persoane (0,92% din populaţia ţării), din care 122.019 persoane de sex masculin (49,60%) şi 123.880
persoane de sex feminin (50.40%). Populaţia urbană: 121.992 locuitori (49,3%); rurală: 124.707



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

6

menţiona Rezervaţia Biosferei Delta Dunării sau Parcul Naţional Munţii Măcinului dar
şi un număr impresionant de monumente de arhitectură urbană şi situri arheologice2.
În acest context, nu trebuie neglijată nici structura etnică diversă a populaţiei
judeţului, care reprezintă o sursă importantă pentru studiile etnografice şi etnologice.

Prin statutul său, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
(în continuare ICEM) este o instituţie care îşi dedică activitatea conservării, protejării
şi promovării patrimoniului cultural şi natural, adresându-se mai ales publicului larg
dar şi comunităţii ştiinţifice.

Pornind de la priorităţile stabilite, s-au desfăşurat activităţi în baza
protocolalelor existente, iar în activitatea de management a ICEM au fost luate
măsuri, sau aprobate iniţiative ale angajaţilor, ce au condus la stabilirea unor noi
colaborări cu instituţii de cultură/cercetare ştiinţifică, unităţi de învăţământ, muzee
din ţară, precum şi cu alte organizaţii/instituţii cu care s-au desfăşurat
activităţi/proiecte comune.

Tabelul 1. Protocoale de colaborare ale ICEM valabile în cursul anului 2016.

Instituţia/organizaţia Tipul/Forma de
colaborare

Proiectul/activitate
desfăşurat(ă)

1. Administrația Rezervației
Biosferei Delta Dunării (ARBDD)

Protocol de
colaborare
2014 – 2017

Organizarea de manifestări
cultural-educative și
științifice care vizează
cunoașterea, protejarea și
valorificarea patrimoniului
natural din nordul Dobrogei

2.

Administrația Rezervației
Biosferei Delta Dunării

Protocol de
colaborare nr.
4223/10.09.204

Celebrarea  Zilei
Parcurilor  (24 mai 2016)
prin organizarea unui
seminar și a unei expoziții
tematice ; participanți 60
de reprezentanți ai 25
parcuri naturale și
naționale din România
din Federația
EUROPARC

3. Asociaţia ,,Comunitatea Elenă
din Municipiul Tulcea ”

Declaratie de
parteneriat
(2016)

Derularea proiectului
“Elenii in Tulcea – o
istorie milenara”, finantat
de Consiliul Local Tulcea

4. Asociația Culturală în EXIL Acord de
parteneriat

Organizarea evenimentelor
din cadrul Festivalului de

locuitori (50,7%). Densitatea: 28,9 loc/kmp. Cea mai mare concentrare demografică este înregistrată
în municipiul Tulcea, care la aceeaşi dată înregistra o populaţie de 90.553 locuitori.

2 LMI 2010 indică 567 de monumente istorice.
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2016 Blues Dichis'n'Blues. La
Tulcea

5. Asociația de Dezvoltare
Regională Aegyssus

Protocol de
colaborare
(2016) și
acorduri de
colaborare

Organizarea
evenimentului cultural
TOATĂ TULCEA
PICTEAZĂ (mai 2016)

6. Asociația de Dezvoltare
Regională Aegyssus

Protocol de
colaborare
(2016)

Implementarea
proiectului ADOPTĂ O
PICTURĂ – proiect de
restaurare a 12 lucrări de
pictură și grafică din
cadrul colecțiilor
Muzeului de Artă

7. Asociația de Dezvoltare
Regională Aegyssus

Protocol de
colaborare
(2016)

Implementarea
proiectului ARTIȘTI DE
EXCEPȚIE LA TULCEA –
SALVADOR DALI ȘI
REMBRANDT – finanțat
de Primăria Municipiului
Tulcea

8. Asociația de Dezvoltare
Regională Aegyssus

Protocol de
colaborare
(2016)

Implementarea
proiectului MEMOCULT-
MEMORIA
CULTURALĂ A
COMUNITĂȚILOR
ETNICE DIN
DOBROGEA – finanțat de
Departamentul pentru
Relații Interetnice –
Guvernul României

9. Asociația de Dezvoltare
Regională Aegyssus

Protocol de
colaborare
(2016)

Implementarea
proiectului ARTA
ARESTATĂ – proiect
derulat cu sprijinul
Muzeului George Enescu
București

10. Asociația de Dezvoltare
Regională Aegyssus

Protocol de
colaborare
(2016) și

Implementarea
proiectului MOZART –
PICTORUL DE SUNETE
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acorduri de
colaborare

– proiect derulat cu
sprijinul Muzeului
George Enescu București

11. Asociația “Pro Noviodunum“ Acord de
parteneriat
2015-2016

Colaborarea în proiectul
„Cartografia cetăților
medievale dispărute”

12. Asociația “Pro Noviodunum”
Tulcea

Protocol de
colaborare
(2016-2019)
3135/31.05.16

Organizarea de
manifestări cultural-
educative ce vizează în
principal promovarea
valorilor culturale locale,
în vederea cunoașterii,
conservării și valorificării
patrimoniului cultural
regional și național.

13. Asociația “Pro Noviodunum”
Tulcea

2016 Proiectul Istoria retrăită

14. Asociaţia Seniori în Acţiune 2016 Concursul de fotografii
„Sofia Vrabie”

15. Art Safary 2016 Protocol de
colaborare
(2016)

Participarea la expoziția
internațională Art Safary
2016 cu un număr de 6
lucrări din patrimoniul
Muzeului de Artă

16. Asociatia Ibida Tulcea Declaratie de
parteneriat
(2016)

Derularea proiectului
“Oraşul Tulcea – o istorie
multiculturală”, finantat
de Consiliul Local Tulcea

17. Asociația Ivan Pațaichin
Mila 23

Acord de
parteneriat
2015 – 2016

Colaborarea în proiectul
Stabilirea unui mecanism
ecologic de reintegrare socială a
deținuților

18. Bayerische Gesellschaft für
Unterwasserarchäologie e.V.
Kempten,
Germania

Protocol de
colaborare
(2016-2020)
ICEM, nr.
1136/03.03.2016

„Underwater Archaeology
of Lower Danube and
Western Black Sea:
Exploring Ancient
Harbours and Shipwrecks in
Northern Dobrudja
Coastline”

19. Biblioteca Județeană “Panait
Cerna” Tulcea

Protocol de
colaborare
(2016)

Biblioteca – Univers al
cunoașterii
Promovarea schimbului
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2893/19.05.16 de experiență la nivel
interjudețean pentru
obținerea unei noi
perspective asupra
imaginii școlii și
instituțiilor culturale din
România.

20. Biblioteca Județeană “Panait
Cerna” Tulcea

Protocol de
colaborare
(2016-2019)
5783/22.09.16

Organizarea de
manifestări cultural-
educative ce vizează în
principal promovarea
valorilor culturale locale,
în vederea cunoașterii,
conservării și valorificării
patrimoniului cultural
regional și național.
Activitate: coorganizarea
expoziției temporare
Panait Cerna – 135 ani de
la naștere

21. Casa Corpului Didactic Tulcea Protocol de
colaborare
(2016)

Organizarea de
evenimente de în comun
de promovare a valorilor
culturale și educaționale

22. Casa Corpului Didactic Tulcea,
Societatea Ştiinţifică Orion şi
ICEM

Acord
parteneriat
2016-2017

Proiectare, promovare,
desfăşurare, evaluare şi
diseminarea activităţilor
comune cultural-
educative

23. Catalog Colectiv Național și
Biblioteca Digitală BIBLIO.RO

Protocol de
aderare
2015 – 2020

Racordarea Bibliotecii ICEM
la Catalogul Colectiv
Național

24. Centrul Cultural Jean Bart
Tulcea

Protocol de
colaborare
(2016)

Organizarea de de
manifestări cultural-
educative ce vizează
promovarea valorilor
culturale locale.

25.

Colegiul Economic ”Delta
Dunării Tulcea”

Contract de
pregătire
practică nr.
3566/15.06.2016

Învățarea la locul de
muncă – parte a
Programului de pregătire
profesională prin
învățământul profesional
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tehnic; participanți 31 de
elevi ai clasei XI D

26. Consiliul Local al Municipiului
Tulcea

Acord de
parteneriat
2016

Realizarea proiectului
Parcul Arheologic Aegyssus

27. Consiliul Local al comunei
Jurilovca, Institutul de Studii
Sud-est Europene, Asociaţia
Eurocentrica, ICEM Tulcea

Acord de
parteneriat
2016 -

Scriere şi aplicare proiecte
de cercetare şi conservare
a sitului arheologic
Orgame/Argamum

28. Consiliul Local al comunei
Niculițel

Protocol de
colaborare
2014 – 2016

Cercetarea și promovarea
siturilor arheologice de
interes istoric și arheologic
al comunei Niculitel

29. Direcţia Judeţeană de Cultură şi
Patrimoniu Naţional Tulcea

Protocol de
colaborare
(2011-2016)

Promovarea valorilor
culturale locale, în vederea
cunoaşterii, protejării,
conservării şi valorificării
patrimoniului cultural
national material şi
imaterial din zona
dobrogeană.

30. Direcția Județeană pentru
Cultură, Biblioteca Județeană
”Panait Cerna”, Centrul
Cultural Jean Bart, Asociația
Culturală În exil, Asociația
Culturală Câinele Enot,
Asociația La drum, Asociația
”Ivan Patzaichin-Mila 23”,
Rețeaua Națională a Muzeelor
din România, Asociația pentru
Transformarea prin Educație a
Deltei Dunării, Asociația Valori
Dobrogene, Asociația de
Dezvoltare Durabilă a
Județului Tulcea, Grupul de
Acțiune Locală Delta Dunării

Protocol
comun de
colaborare
(2016)

Organizarea
evenimentului cultural
TOATĂ TULCEA
PICTEAZĂ (mai 2016)

31. Fundaţia Scoala Română d e
Afaceri a Camerelor de Comerţ
şi Industrie

Protocol de
colaborare 2016

Organizarea de
manifestări cultural-
educative

32. Fundația ParteR Acord de
parteneriat
2016

Organizarea evenimentelor
din cadrul Festivalului
Internațional de Jazz –
DOBROJAZZ, 29-31 mai
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Tulcea 2015
33. Institutul Naţional de Geologie şi

Geoecologie Marină
GEOECOMAR Bucureşti

Convenţie de
colaborare
(2012-2017)

Dezvoltarea de programe de
cercetare comune, realizarea
reţelei de staţii GNSS
permanente şi valorificarea
în comun a datelor obţinute,
organizarea de manifestări
ştiinţifice, schimb de
informaţii, documentaţii şi
publicaţii ştiinţifice, editarea
de publicaţii ştiinţifice.

34. Institutul de Arheologie
Vasile Pârvan, București

Protocol de
colaborare
2014 – 2019

Valorificarea cercetărilor
arheologice de la Enisala –
Valea Netului

35. Institutul de Arheologie
Vasile Pârvan, București, Institutul
de Arheologie şi Istoria Artei,
Universitatea „A. I. Cuza” - Iaşi

Protocol de
colaborare

2016

Organizarea colocviului
Settlements for Lipfe an
Death. Studies from
Prehistory to Middle Ages

36. Institutul de Arheologie, Iaşi Protocol de
colaborare
(2015-2016)

Colaborare științifică pe
șantierul arheologic
Aegyssus

37. Institutul de Arheologie Iași;
Muzeul Brăilei „Carol I” Brăila;
Complexul Cultural Callatis
Mangalia;
Muzeul Național de Istorie a
României București

Protocol
colaborare
(2011-2016)

Noviodunum – Isaccea
(Noviodunum 2020).
Cercetarea şi valorificarea
ştiinţifică a sitului
arheologic (recuperarea
informaţiilor şi prelevarea
materialelor arheologice),
degajarea segmentului de
SE și E al cetăţii
Noviodunum, restaurarea
vestigiilor arheologice şi
înscrierea lor într-un
circuit cultural-turistic.
Cercetarea și degajarea
monumentelor aflate în
așezarea civilă și
stabilirea etapelor de
locuire. Identificarea
siturilor arheologice din
teritoriu și relația acestora
cu fortificația

38. Institutul de Studii SE Europene /
Musée du Louvre

Acord de
parteneriat

Implementarea proiectului
Orgame, Caraburun et
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2016 Călăgăra – Necropole et
Territoire

39. Institutul de Studii SE Europene Acord de
parteneriat
2016

Realizarea proiectului
GRAFEIN KAI
GEOGRAFEIN.

40. Liceul de Arte ”George
Georgescu” Tulcea

Protocol de
colaborare
(2016)

Promovarea valorilor
culturale locale prin
organizarea periodic de
activități comune
(expoziții de pictură,
grafică, arhitectură sau
seri muzicale)

41. LUDWING-MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT MÜNCHEN,
INSTITUT FÜR VOR- UND
FRUHGESCHICHTLICHE
ARCHÄOLOGIE UND
PROVINZIALRÖMISCHE
ARCHÄOLOGIE

Protocol de
colaborare
2015-2020

Investigarea siturilor de la
Tulcea- Aegyssus și
Jurilovca-Argamum

42. L`Università degli Studi di Sassari
(Sardegna)

Protocol de
colaborare
2013 – 2017

Acordul de colaborare
stiintifica pentru realizarea
proiectului de cercetare cu
tema: (L)Ibida. O cetate
romană la marginea
Imperiului, necropolele si
teritoriul.

43. Mănăstirea Cocoș, com. Niculițel,
Tulcea

Acord de
parteneriat
(2016-2018)

Promovarea valorilor
culturale locale prin
protejarea, conservarea,
restaurarea și valorificarea
patrimoniului cultural
național mobil de carte
veche, precum și a
bunurilor ecleziastice cu
semnificație artistică
(icoane, broderii etc.) aflate
în colecțiile Mănăstirii
Cocoș, dar și cunoașterea
acestui patrimoniu de către
publicul larg.
Demersul servește ambelor
instituții, care urmăresc
salvarea și valorificarea
patrimoniului nord-
dobrogean prin
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reorganizarea muzeului din
incinta mănăstirii și
introducerea sa într-un
circuit turistic cultural și
religios.

44.

Muzeul Bucovinei Suceava
Contract de
împrumut nr.
9/04.04.2016

Itinerarea expoziţiei de
fotografii ”Dunărea,
Dobrogea, Delta”, ce
promovează patrimoniul
natural al județului
Tulcea, organizată de
CMEDD

45. Muzeul Civilizației Gumelnița,
Oltenița

Acord de
parteneriat
2015-2016

Cadru general de colaborare

46.

Muzeul Județean Argeș
Contract de
împrumut nr.
54/01.08.2016

Itinerarea expoziţiei de
fotografii ”Dunărea,
Dobrogea, Delta”, ce
promovează patrimoniul
natural al județului
Tulcea, organizată de
CMEDD

47. Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa

Protocol de
colaborare
(2016)

Colaborare pentru
organizarea expoziţiei de
bază a instituţiei muzeale
constănţene
„Comunismul în
Dobrogea”.

48. Muzeul de Istorie „Teodor
Cincu” din Tecuci

Acord
parteneriat
2016-2020

Acord cadru de
colaborare

49. Muzeul de Istorie „Teodor
Cincu” din Tecuci

Protocol de
colaborare
2016-2020

Valorificarea ştiinţifică a
cercetărilor arheologice
de pe şoseaua ocolitoare a
oraşului Tecuci

50.

Muzeul național de Istorie
Naturală ”Grigore Antipa”
București

Act adițional la
Contract de
împrumut nr.
161/07.10.2014

Împrumut piese
zoologice pentru
realizarea expoziției
temporare ”El și ea în
lumea animală ”
,organizată de CMEDD

51. Muzeul Județean Satu Mare Protocol de
colaborare

Colaborarea în domeniul
muzeografiei, cercetării,
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2015-2020 schimbului de publicații,
formare profesională etc.

52.

Muzeul Județean de
Mineralogie „Victor
Gorduza” Baia Mare

Contract de
împrumut nr.
48/13.06.2016

Itinerarea expoziţiei de
fotografii ”Dunărea,
Dobrogea, Delta”, ce
promovează patrimoniul
natural al județului
Tulcea, organizată de
CMEDD

53. Muzeul Național de Istorie a
României / UMR Geode 5602 /
ARBDD / Institutul de
Antropologie F. I. Rainer Bucuresti
/  GeoEcoMar

Protocol de
colaborare
(2014 -2016)

Colaborare științifică și
organizatorică pe șantierul
arheologic Taraschina, com.
Maliuc, jud. Tulcea

54. ONG CELISEA Tulcea Protocol
parteneriat
2016

Derularea proiectului
Centrul Cultural
Educaţional, ediţia a 2a

55. ONG CELISEA Tulcea Protocol
parteneriat
2016

Realizarea proiectului
Carnavalul Copiilor

56. ONG CELISEA Tulcea Protocol
parteneriat
2016

Realizarea proiectului
Etno-cultiră tulceană. Dăm
valoare tradiţiilor!

57. Policolor S.A. București Contract de
sponsorizare
(2016)
47/30.05.16

Sprijinirea MEAP prin
oferirea materialelor
necesare (emailuri și
produse conexe) pentru
conservarea obiectivelor
muzeale Gospodăria
țărănească conservată in
situ Enisala, Casa
Memorială “Panait
Cerna” din Cerna și a
patrimoniului mobil din
lemn și metal expus în
aceste două obiective
muzeale.

58. S.C. Mocanu & Com srl Tulcea Contract de
sponsorizare
nr.7/30.03.2016

Realizarea expoziției
temporare ”Impactul
schimbărilor climatice
asupra ecosistemelor
naturale”

59. S.C. MagicLand srl Tulcea Contract de Realizarea expoziției
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sponsorizare
nr.
18/20.04.2016

temporare ”Impactul
schimbărilor climatice
asupra ecosistemelor
naturale

60. S.C. Eco Chettusia srl Tulcea Contract de
sponsorizare
nr.
10/04.04.2016

Promovare a Deltei
Dunării, ca arie naturală
protejată

61. SC AQUASERV S.A. TULCEA Protocol de
colaborare
2015 – 2018

Amenajarea unui Muzeu al
Apei la Tulcea

62.

S.C. Target Active Training
S.R.L. București

Acord de
parteneriat

Derularea proiectului
„Noaptea Cercetătorilor
Europeni 2016-2017”, sub
egida Uniunii Europene,
prin Programul Horizon
2020

63. SC Studio Fotografii de familie
SRL

Declarație de
parteneriat
(2016)
3029/25.05.16

Oamenii Dobrogei
Contribuție la realizarea
proiectului cofinanțat de
AFCN, prin participarea
la două dintre activitățile
proiectului: editarea
materialului obținut în
urma cercetării și
promovarea și
diseminarea rezultatelor
proiectului.

64. Societatea Ornitologică
Română

Protocol de
colaborare
2016

Organizarea expediției
științifice de ornitologie şi
protecţie a mediului
natural (Maliuc-Vadu)

65. Școala Gimnazială “Miron
Costin” Galați

Protocol de
colaborare
(2016-2019)
6219/11.10.16

Organizarea de
manifestări cultural-
educative ce vizează în
principal promovarea
valorilor culturale locale,
în vederea cunoașterii,
conservării și valorificării
patrimoniului cultural
regional și național.
Activitate: Cercul
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pedagogic Excursia
didactică – mijloc de
formare a unor atitudini
pozitive față de oameni
și locuri

66. Şcoala Gimnazială Nr. 12 Acord de
parteneriat
(2016)

Derularea proiectului
„TULCEA 1877-1944:
concurs şcolar EROI
TULCENI ȘI FAPTELE
LOR”.

67. Target Active Training Acord
parteneriat
2016-2017

Organizarea
evenimentului Noaptea
Cercetătorilor Europeni
2016-2017

68. Universitatea ”Babeș Bolyai”
Cluj Napoca –

Contract de
locațiune nr.
86/02.11 2016

Închirierea expoziției
temporare ”Ultimii
dinozauri din
Transilvania”, organizată
de Direcția Patrimoniu
Cultural Universitar din
cadrul UBB

69. Universitatea Ovidius din
Constanta

Protocol de
colaborare
2013 – 2018

Dezvoltarea de programe
comune de cercetare,
schimb de infromații,
organizare de manifestări
științifice etc.

70.
Universitatea de Studii
Agronomice și Medicină
Veterinară  București

Convenție de
stagiu practică
nr.
2930/23.05.2016

Efectuare stagiu de
practică  la acvariul din
cadrul CMEDD;
participanți 12 studenți
de anul I

În anul 2016, ICEM Tulcea a încheiat şi a activat în 70 de protocoale sau cadre de
colaborare, multe dintre acestea concretizându-se cu obţinerea unor proiecte sau
organizarea unor evenimente importante pentru derularea activităţilor specifice
instituţiei. Cele mai multe înţelegeri scrise au fost încheiate au fost încheiate cu
organizaţii neguvernamentale (22 de asociaţii, fundaţii sau societăţi), instituţii de
cultură (4), unităţi de învăţământ preuniversitar (5) şi universitar (6), institute de
cercetări sau agenţii (8), unităţi adiministrativ teritroiale (3), unităţi muzeale (12),
societăţi comerciale (8) şi lăcaşuri de cult (1).
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a.2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern):

ANALIZA SWOT
PUNCTE FORTE (Strenghts) PUNCTE SLABE (Wiknesses)
 Administrarea unui patrimoniu mobil

şi imobil foarte bogat;
 Poziţionare geografică cu potenţial

turistic crescut;
 Infrastructură adecvată;
 Resurse umane cu competenţe diverse:

istorie/arheologie, ştiinţele naturii,
artă, etnografie, restaurare/conservare;

 Finanţare de la bugetul de stat;
 Existenţa unei activităţi intense de

cercetare mai ales în domeniul
arheologiei;

 Existenţa unei activităţi editoriale
constante;

 Existenţa unei tradiţii în privinţa
activităţilor educative;

 Lipsa unei strategii unitare de promovare
a activităţilor;

 Lipsa unei strategii de marketing cultural;
 Lipsa unei infrastructuri de câştigare şi

implementare a unor proiecte cu finanţare
europeană;

 Lipsa acreditării instituţiei muzeale;
 Lipsa atestării instituţiei ca unitate de

cercetare;
 Lipsa unei evidenţe informatizate la

nivelul colecţiilor muzeale;
 Lipsa unor proiecte de restaurare a

monumentelor istorice aflate în gestiune;
 Scăderea investiţiilor în judeţul Tulcea;
 Scăderea numărului de turişti;
 Scăderea numărului de elevi;
 Salarii mici

OPORTUNITĂȚI (Opportunities) AMENINȚĂRI (Threats)
 Înmulțirea posibilităților de atragere a

fondurilor europene
 Subvenţia Consiliului Judeţean
 Posibilitatea de asociere cu diverse

unități de cercetare și învățământ
superior din țară și străinătate;

 Interesul sporit al cercetătorilor străini
pentru Nordul Dobrogei;

 Diminuarea interesului tinerilor pentru
meserii legate de muzeu și cercetare

 Tendința generală de diminuare a
programelor de cercetare în domeniile
umaniste;

 Riscul birocratizării excesive a activității
specifice;

 Reducerea sumelor alocate instituţiilor
muzeale

a.3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia

În cei peste 60 de ani de existenţă instituţia muzeală tulceană şi-a cucerit un loc bine
definit în cultura locală dar şi naţională, atât prin valorosul patrimoniu deţinut, cât şi
prin intensa activitate ştiinţifică desfăşurată de specialiştii acesteia. Prin specificul
activităţii sale, ICEM se adresează mai multor categorii de beneficiari, iar modurile
de a-şi face cunoscută activitate sunt diverse:

 Pagini web: www.icemtl.ro
www.artamuzeutulcea.ro

 Pagini facebook: ICEM; Muzeul de Istorie şi Arheologie; Centrul Muzeal Eco-
turistic Delta Dunării; Muzeul de Etnografie şi Artă



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

18

Populară; Muzeul de Artă – Casa Avramide; Bazilica
paleocreştină de la Niculiţel;

 Punctele de informare de pe lângă cetăţile Enisala, Halmyris şi
Orgame/Argamum;

 Articole în presa locală şi naţională; interviuri la radio şi TV;
 Comunicate de presă (195 comunicate);
 Materiale promoţionale: afişe, pliante, flyere, tricouri, bannere etc.

Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activități de PR/de strategii media:

Mediatizarea activităților cultural-ştiinţifice şi expoziționale organizate/găzduite de
muzeele din cadrul ICEM se face de către fiecare secție în parte (de multe ori prin
rețelele de socializare), dar și prin site-ul oficial al ICEM (www.icemtl.ro). Informații
legate de evenimentele organizate sunt diseminate atât pe calea unor materiale
publicitare și communicate de presă (afişe, invitaţii, pliante) către mass-media
(Accent TV, Radio România Actualităţi, Radio Constanţa, Radio Delta şi TV Neptun,
Agerpress, DIGI TV), ziarele locale (Obiectiv, Delta şi revista Cuvânt Bun).

Având în vedere principala categorie de beneficiari, informațiile despre
activitățile ICEM sunt afișate la punctele de informare turistică, recepţiile muzeelor,
școlilor şi ale pricipalelor hoteluri.

În acest scop au fost editate, tipărite şi vor fi distribuite următoarele materiale
de promovare: Flyer de promovare Muzeul de Artă – 2.000 exemplare; Flyer de
promovare Casa Avramide – 2.000 exemplare; Flyer de promovare CMEDD – 1.000
exemplare.

Apariții în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de raportare:

În România, pe lângă revistele muzeelor regionale unde mai apar sporadic articole
dedicate muzeografiei, au existat şi încă mai apar o serie de publicaţii tradiţionale
dedicate muzeelor, precum Revista Muzeelor sau Revista Muzeelor şi Monumentelor
Istorice. Aceste reviste nu au însă un caracter critic, ci în mod tradiţional sunt
prezentări pozitive făcute chiar de reprezentanţii instituţiilor respective.

Mult mai bine reprezentată este activitatea specialiștilor ICEM, care în anul
2016 s-a remarcat prin publicarea a peste 70 de studii științifice în reviste din țară și
străinătate (cărți, articole, rapoarte, note, recenzii etc.).

a.4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari

Activitatea ICEM se remarcă mai ales prin activitatea punctelor muzeale, unde se
desfăşoară atât activităţi de cercetare, cât şi educative. În acelaşi timp, instituţia
desfăşoară o serie de proiecte şi în teritoriul judeţului, acestea constând în cercetarea
patrimoniului natural sau etnografic şi cercetări arheologice sistematice sau
preventive.
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În mare măsură considerăm că în cazul ICEM nu sunt necesare măsuri speciale
pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari, profilul acestora reieşind din
activităţile de bază prestate de instituţie. O evidenţă simplă, dar eficientă, poate fi
păstrată prin monitorizarea numărului de bilete vândute (reduse, întregi, gratuite), a
parteneriatelor educaţionale şi a contractelor de cercetări arheologice.

a.5. grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” se adresează mai multor
grupuri de beneficiari, fapt ce reiese din principalele activităţi de bază, desfăşurate
(Tabelul 2):

Tabelul 2. ICEM: Activităţile desfăşurate şi grupurile ţintă.

ICEM

ACTIVIŢĂŢI GRUPURI ŢINTĂ

 Cercetare

 Conservarea şi promovarea
patrimoniului

 Educaţie

 Elevi, studenţi

 Turişti

 Agenţi economici

 Comunitatea ştiinţifică

a.6. profilul beneficiarului actual:

Principalul beneficiar al activităţii ICEM este publicul vizitator, constituit din diverse
categorii: populaţie locală–turişti, elevi, studenţi, familii–vizitatori individuali etc.
Din analiza situaţiilor înregistrate în 2016 (Tabelul 3) putem observa un oarecare
echilibru între categoria adulţilor şi cea a copiilor, elevilor sau studenţilor, ceea ce
dovedeşte că muzeele tulcene se adresează şi interacţionează cu toate categoriile de
vârstă. Situaţia detaliată pe secţii cu numărul vizitatorilor înregistraţi (bilete vândute,
bilete gratuite, registre):

Situația vizitatorilor în anul 2016 indică, ca și în ceilalți ani, că Centrul Muzeal
Ecoturistic Delta Dunării (deși în scădere) reprezintă cea mai atractivă amenajare
muzeală a ICEM (39,92% din numărul vizitatorilor) (Grafic 1). Acesta este urmat de
obiectivele Muzeului de Istorie și Arheologie cu 36,81 %. Pe ansablu se poate observa
o creştere  substanţială a numărului de beneficiari, faţă de anii precedenţi (Grafic 2).
Acest fapt poate fi legat o creștere spectaculoasă a vizitatorilor la Cetatea Medivală
Enisala, cu 41,68% (9584 vizitatori) mai mulți decât anul precedent; dar şi de
deschiderea noului muzeu ce adăposteşte Monumetul paleocreştin de la Niculiţel.



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

20

Tabelul 3. Situaţia numărului de vizitatori înregistraţi în anul 2016.
Secţia Muzeul /

Obiectivul Muzeal
Număr de vizitatori

Cu plată fără plată
Public școlar, pensionari adulţi

Istorie şi
Arheologie

Muzeul de Istorie şi
Arheologie

4416 1906 3477

Farul Vechi din Sulina 4800 4800 1100
Cetatea Medievală de la
Enisala

14139 18075 365

Bazilica paleocreştină de la
Niculiţel

3600 2000 5694

Cetatea Halmyris, Murighiol 978 628 0
Total vizitatori : 65978 27933 27409 10636
Etnografie şi
Artă Populară

Muzeul de Etnografie şi Artă
Populară

4583 1026 6691

Gospodăria ţărănească de la
Enisala

889 150 175

Casa memorială Panait Cerna 1023 582 274
Total vizitatori: 15393 6495 1758 7140
Centrul
Cultural
Nord-
Dobrogean

Muzeul de Artă 1149 803 6932

Casa Avramide 2229 1189 14002

Total vizitatori: 26304 3378 1992 20934
Ştiinţele
Naturii

Centrul Muzeal Ecoturistic
Delta Dunării

29709 28625 13221

Total vizitatori: 71555
67515 59784 51931

TOTAL ICEM: 179230 vizitatori

MIA
MEAP
CMPCND
CMEDD

Grafic 1. Distribuția pe secții a numărului de vizitatori înregistrați în anul 2016.
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Grafic 2. Situația vizitatorilor în anul 2016 în raport cu anii anteriori.

Pe ansamblu se poate observa o creștere mai ales a numărului de vizitatori plătitori
(Grafic 2-3). În categoria vizitatorilor fără plată sunt incluse categoriile: preşcolari
sub vârsta de 5 ani, persoane cu dizabilităţi, participanţi la vernisajele expoziţiilor,
delegaţii oficiale ale autorităţilor publice locale sau din străinătate, delegaţii de la
muzee şi alte instituţii culturale din ţară/străinătate, participanţii la evenimentele
culturale cu intrare liberă (Noaptea Muzeelor, Noaptea Cercetătorilor), tinerii din
diaspora, parteneri media, sponsori, participanţi la Festivalul Peştişorul de aur.

Din analiza registrelor pentru evidenţa grupurilor de vizitatori, se constată
predominanţa grupurilor de şcolari şi studenţi, publicul şcolar fiind de altfel
categoria de vizitatori cea mai bine reprezentată la nivel de ICEM. Grupurile au
provenit din judeţele Tulcea, Constanţa, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Galaţi,
Slobozia, Vaslui, Cluj, precum şi din ţările: Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova,
Ucraina, Belgia, Franţa, Polonia, Cehia, Portugalia, Cipru, Macedonia, Serbia,
Canada, Statele Unite, China, Iran şi Turcia.
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Grafic 3. Situația vizitatorilor în anul 2016 în raport cu anii anteriori.
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Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari - măsurători cantitative și
calitative efectuate în perioada raportată: nu s-au efectuat din lipsă de personal şi resurse
financiare pentru a comanda un studiu sociologic. Chiar și în aceste condiții, având în
vedere activitățile ICEM (vânzări bilete, parteneriate, manifestări culturale și științifice,
arheologie preventivă etc.), putem afirma că instituția se adresează atât sistemului
educațional (preșcolari, elevi, studenți), cât și pensionarilor, turiștilor, mediului de
afaceri, comunității științifice etc.
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B. EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI
PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACESTEIA

b.1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel
naţional şi la strategia culturală a autorităţii:

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Institutului de Cercetări
Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat prin HCJ 79/30.05.2014, ICEM Tulcea
este istituţie publică cu profil ştiinţific şi cultural, cu personalitate juridică, sub autoritatea
Consiliului Judeţean Tulcea şi are ca scop cercetarea fundamentală şi aplicativă în vederea
valorificării ştiinţifice, educative, culturale şi turistice şi a protejării patrimoniului natural şi
cultural, cu precădere a celui nord-dobrogean.

Din cele de mai sus reiese destul de clar varietatea profilului ICEM, care se
transpune în domenii de activitate interdependente:

b.1.I. Cercetare ştiinţifică: b.1.I-1 teme de cercetare; b.1.I-2. Valorificarea
rezultatelor cercetării științifice; b.1.I-3. activitatea editorială; b.1.I-4. Manifestări
științifice organizate;
b.1.II. Gestionarea patrimoniului muzeal mobil şi imobil;
b.1.III. Restaurare bunuri culturale mobile şi imobile
b.1.IV. Activitatea expoziţională;
b.1.V. Activitatea educaţională.
b.1.VI. Proiecte de arheologie preventivă / alte cercetări de teren
b.1.VII. Proiecte cu finanţare naţională şi internaţională

b.1.I. Cercetarea ştiinţifică

b.1.I-1. Teme de cercetare

Pe parcursul anului 2016 au fost derulate 35 de teme de cercetare repartizate pe
patru domenii: arheologie-istorie, ştiinţele naturii, etnografie, şi artă, după cum
urmează:

Arheologie - istorie

1. Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei. Responsabil: Cristian Micu. În anul 2016 au
fost realizate două campanii de cercetări în cadrul proiectului „Delta du
Danube”. Rezultatele cercetărilor au fost valorificate prin studii publicate în
reviste indexate în bazele de date internaționale, rapoarte predate instituțiilor
care au asigurat finanțarea cercetărilor și comunicări prezentate în cadrul unor
sesiuni științifice cu caracter național și internațional.

2. Sfârşitul eneoliticului şi perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în
nordul Dobrogei. Prelucrarea pietrei, silexului şi materiilor dure animale pentru
obţinerea armelor şi uneltelor în preistorie în zona de nord a Dobrogei. Responsabil:
Florian Mihail. În anul 2016 a fost continuată prelucrarea materialului
descoperit în siturile neo-eneolitice din zona de nord a Dobrogei. Rezultatele
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cercetărilor au fost valorificate prin studii publicate în reviste indexate în bazele
de date internaționale, rapoarte predate instituțiilor care au asigurat finanțarea
cercetărilor și comunicări prezentate în cadrul unor sesiuni științifice cu
caracter național și internațional.

3. Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil: Sorin Ailincăi.

4. Greci și autohtoni la gurile Dunării în a doua jumătate a mileniului I a.Chr.
Responsabil: Diana Andreea Mocanu.

5. Societate provincială romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.). Responsabil:
Marian Mocanu. În cadrul temei de cercetare, în cursul anului 2016 au fost
predate la tipar trei articole și au fost susținute patru comunicări științifice la
diverse manifestări naționale și internaționale.

6. Aspecte ale vieții urbane în epoca romano-bizantină la Gurile Dunării. Responsabil:
Florin Topoleanu. În anul 2016 au fost continuate cercetările arheologice în
situl arheologic Noviodunum. De asemenea, au fost studiate noi loturi de opaițe
din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie. Rezultatele cercetărilor au fost
valorificate prin studii publicate în reviste indexate în bazele de date
internaționale, rapoarte predate instituțiilor care au asigurat finanțarea
cercetărilor și comunicări prezentate în cadrul unor sesiuni științifice cu
caracter național și internațional.

7. Arta romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate).
Responsabil: George Nuțu. Activitatea principală a constat în definitivarea
repertoriului bronzurilor figurate din Dobrogea (sec. I-III p.Chr.) în vederea
publicării unui catalog (în colaborare cu Dan Elefterescu).

8. Accesorii vestimentare şi piese de echipament militar în Dobrogea. Responsabil:
George Nuțu. Finalizarea în anul 2016 a repertoriului fibulelor din Dobrogea în
vederea publicării unei monografii (în colaborare cu Maurizio Buora, Udine).

9. Artefacte din materii dure animale în secolele X-XV la gurile Dunării. Context
cultural-cronologic, resurse, tehnologie, relații de schimb. Responsabil: Aurel
Stănică. Tema de cercetare își propune o valorificare complexă a patrimoniului
arheologic mobil al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”
Tulcea, databil în secolele X-XV, prin analiza, clasarea, digitizarea, publicarea şi
valorificarea muzeală a loturilor de artefacte diverse din materii dure animale
(os, corn de cervidee, dinţi, cochilii etc.). În anul 2016, baza de date dedicată
artefactelor din materii dure animale, a fost completată cu piese rezultate în
urma cercetărilor sistematice de la Cetatea Noviodunum (campaniile 2000-
2009). Piesele studiate urmează a fi valorificate într-un studiu ce se dorește a fi
publicat într-o revistă de specialitate.

10. Evoluţia oraşului şi portului Tulcea în perioada 1878 – 1948 (Uzina de apă Tulcea
1897-1989). Responsabil: Ligia Dima. În anul 2016 a continuat activitatea de
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documentare în arhive. Rezultatele cercetărilor au fost valorificate în articole
publicate în reviste de specialitate și în comunicări prezentate în cadrul unor
sesiuni științifice cu caracter național și internațional;

11. Oraşe nord-dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea.
Responsabil: Mădălina Ciocoiu. În anul 2016, studiul privind tema de cercetare
a vizat aspecte generale privind porturile de la Dunărea Maritimă, după
stabilirea Comisiei Europene a Dunării, de la jumătatea secolului al XIX-lea  şi
în prima jumătate a secolului al XX- lea, prin studierea de documente din
fondul Direcţiei Judeţeane a Arhivelor Naţionale Galaţi, din arhiva Muzeului
de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi,  a Biroului Judeţean a Arhivelor Naţionale
Tulcea şi din arhiva ICEM ”Gavrilă Simion ” Tulcea. Informaţiile au fost
sintetizate şi valorificate atât în scop expoziţional, cât şi ştiinţific;

12. Aspecte ale vieţii economice în Dobrogea (sec. I – VII p. Chr). Responsabil: Dorel
Paraschiv. Cercetătorul a desfăşurat activităţi specifice temei în cadrul mai
multor proiecte naţionale: Ibida – Slava Rusa (responsabil sectoare cercetare
Curtina G, Turnul 8 şi La Donca); Argamum-Jurilovca (responsabil stiintific);
(L)Ibida - una città ai confini dell`Impero – co-director; Scythia Minor – o
provincie de graniţă a lumii romane: între Imperiul roman şi Imperiul roman
târziu – cercetător senior. Au fost susţinute comunicari la o conferinţe nationale
si internaţionale şi simpozioane şi sesiuni organizate în ţară, au fost
publicate/predate la tipar noua studii şi articole.

13. Producţie şi circulaţie monetară în Moesia Inferior (sec. I -VII p.Chr.).
Responsabil: Mihaela Iacob.

14. Orașul și teritoriul. studii de caz: Ibida, Argamum. Responsabil: Mihaela Iacob.

15. Iconografia emisiunilor provinciale romane din Moesia Inferior. Responsabil:
Mihaela Iacob. Cercetătorul a desfăşurat activităţi specifice temei în cadrul mai
multor proiecte: Ibida – Slava Rusa – în calitate de responsabil ştiiţific;
Argamum-Jurilovca – responsabil sector; ARCHEOMAP – Tehnici noi de
cartare și investigație noninvazivă a siturilor arheologice din Dobrogea
Centrală (studiu de caz: bazinul râului Casimcea) – cercetător senior; (L)Ibida
- una città ai confini dell`Impero – co-director; Scythia Minor – o provincie de
graniţă a lumii romane: între Imperiul roman şi Imperiul roman târziu –
director proiect;

16. Colecţii de Carte Veche în Patrimoniul Mănăstirilor Cocoş Şi Celic Dere – Tulcea.
Responsabil: Lăcrămioara Manea. Activitatea științifică desfășurată pe parcursul
anului 2016 s-a realizat în conformitate cu tema de cercetare, prin următoarele
activități: cercetarea fondurilor de carte veche efectuată prin cca. 20 de deplasări
în depozitele colecțiilor, identificarea de noi ediții și exemplare inedite,
completarea și prelucrarea materialului electronic cu privire la fondurile
mănăstirești de carte veche, fotografierea bunurilor cu valoare deosebită,
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analizarea și luarea unor măsuri de conservare preventivă și curativă în spațiile
de depozitare (cu sprijinul specialiștilor), valorificarea științifică a materialului
cercetat prin redactarea și publicarea unor studii de specialitate, prezentarea
rezultatelor cercetărilor cu privire la cartea veche nord-dobrogeană în cadrul
unor sesiuni și conferințe științifice.

Etnografie

17. Comunitatea rurală tradiţională în contextul europenizării. Responsabil: Iuliana
Titov. Cercetare de teren privind aspecte legate de târg, comunicare
interculturală, relații interetnice în Dobrogea de Nord: Horia, Florești, Cloșca,
Jijila, Babadag, Enisala, Sarichioi, Zebil, Visterna, Isaccea; particpare sesiuni
ştiinţifice; publicaţii.

18. Relaţia majoritari–minoritari etnici în Dobrogea de Nord.
Responsabil: Iuliana Titov.

19. Elemente de etnoiatrie dobrogeană. Responsabil: Elena Papa
20. Creaţia populară contemporană. Reflexii ale tradiţiei şi reprezentării contemporane.

Responsabil: Elena Papa

21. Patrimoniul etnografic şi contextele culturale. Responsabil: Alexandru Chiselev

22. Aspecte de antropologie culturală şi istorie a mentalităţilor.
Responsabil: Alexandru Chiselev

23. Magie albă-magie neagră. Responsabil: Alexandru Chiselev. Cercetare de teren
privind riturile de construcție, riturile funerare, obiceiurile de primăvară la
tătari, colindele cu măști (Florești, Horia, Cloșca, Visterna, Zebil, Tulcea,
Parcheș, Visterna, Isaccea); publicaţii; sesiuni ştiinţifice.

24. Relaţia habitat / practicarea ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale şi contemporane.
Responsabil: Alexandru Negoiță;

Ştiinţele Naturii

25. Cercetări privind speciile de floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de interes
conservativ din cadrul siturilor Natura 2000 din Dobrogea (2014-2018) (Responsabil:
dr.ing. M. Petrescu, colaborator: dr.ing. V. Cuzic). Descrierea temei: Prin aceste
cercetări se urmăresc inventarierea şi estimarea frecvenţei habitatelor şi
speciilor de interes comunitar/naţional (plante superioare, insecte, păsări,
mamifere), precum şi a unor elemente ale biotopului acestora (substrat
geologic, tipuri de soluri). Activități: Cercetarea patrimoniului natural nord-
dobrogean în vederea cunoaşterii, conservării şi protejării acestuia;
supravegherea evoluţiei stării de conservare a speciilor şi habitatelor protejate;
dezvoltarea patrimoniului muzeal (colecţii şi fond documentar); actualizarea
listelor de specii şi habitate şi a datelor privind frecvenţa acestora  în cadrul
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rezervaţiilor respective; completarea/actualizarea datelor existente sintetizate în
cadrul temelor anterioare, ce au fost realizate de ICEM Tulcea predominant în
rezervaţiile naturale de interes national, prin extinderea cercetărilor şi asupra
habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional situate în situri Natura
2000; valorificarea rezultatelor cercetării în afara instituției în elaborarea:
proiectelor autorităţilor administrațiilor locale, a planurilor de urbanism, a
planurilor de management de a ariilor protejate, precum şi la adoptarea unor
măsuri de conservare pe baze ştiinţifice. În anul 2016 au fost efectuate cercetări
de teren în cuprinsul siturilor Natura 2000 din Dobrogea, pe teritoriul
administrativ al localităţilor: Adamclisi, Deleni, Babadag, 23 August, Albeşti,
Baia, Casimcea, Topolog, Cerna, Smârdan, Mahmudia, M. Kogălniceanu (jud.
Tulcea), M. Kogălniceanu (jud. Constanţa), Murighiol, Crişan, Sulina,
Caraorman, Ostrov, Dorobanţu, Horia, Independenţa, Dumbrăveni, Niculiţel,
Isaccea, Izvoarele, Nalbant, Limanu, Luncaviţa, Greci, Măcin, Sfântu Gheorghe,
Tuzla, Agigea, Târguşor. (Petrescu Mihai). De asemenea, în vederea efectuării
observațiilor ornitologice, s-au efectuat deplasări în următoarele situri Natura
2000: - situl ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Raxim-Sinoe – zona
Grindul Chituc; situl ROSPA0060 Lacurile Tasaul-Corbu; situl ROSPA0057
Lacul Siutghiol; situl ROSPA0032 Deniz Tepe; situl ROSPA0100 Stepa
Casimcea; situl ROSPA0009 Bestepe-Mahmudia; -situl ROCIA0012 Braţul
Măcin; situl ROSCI0123 Munţii Măcinului; -situl ROSPA0091 Pădurea Babadag;
situl ROSPA0053 Lacul Bugeac; situl ROSPA0054 Lacul Dunăreni; situl
ROSPA0056 Lacul Oltina; situl ROSPA0007 BaltaVederoasa; situl ROSPA0061
Lacul Techirghiol. (Cuzic Viorel). Tot în cadrul acestei teme de cercetare,
precum şi pentru documentarea necesară realizării expoziţiei privind
schimbările climatice, dl. Petrescu Mihai a efectuat deplasări la Bucureşti la
Institutul de Biologie al Academiei Române, Grădina Botanică Bucureşti și
Muzeul Naţional de Istorie Naturală ”Grigore  Antipa”. A fost efectuată
determinarea unor specii şi habitate critice, precum şi prelucrarea parţială a
datelor din teren, inclusiv pentru elaborarea articolului ştiinţific şi prezentării
Power Point “Observaţii preliminare privind habitatele din situl Pădurea Hagieni-
Lacul Limanu-Cotul Văii”.(Petrescu Mihai). S-au întocmit Raportul de cercetare pe
teritoriul RBDD pentru 2015 şi Raportul anual privind avifauna zonelor studiate din
cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru ARBDD, în vederea eliberării
permiselor de cercetare pentru anul 2016.

26. Studierea patrimoniului natural și istoric al Județului Tulcea, pe baza tehnicilor și
tehnologiilor de teledetecție (Responsabil temă: dr. Valentin Panait, colaboratori:
dr. Aurel Stănică, Marian Mierlă, Marcela Tone) (2015-2019). Descriere:
Participare la inventarierea patrimoniului arheologic și natural pe baza
tehnicilor și tehnologiilor de teledetecție; Elaborarea de metodologii de
cercetare pentru studierea siturilor arheologice și cadrului lor natural, pe baza
pe tehnicilor și tehnologiilor de teledetecție; Aplicarea a acestor metodologii de
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cercetare, precum și sistematizarea și analiza datelor obținute; Utilizarea acestor
informații pentru determinarea impactului privind poluarea aerului și efectele
schimbărilor climatice asupra patrimoniului arheologic și natural; Identificarea
unor soluții de contracarare a pericolelor care amenință patrimoniul cultural
sau natural; Diseminarea rezultatelor obținute prin studii științifice cu privire la
evidențiere, protecția și conservarea patrimoniului cultural și natural.
Activităţile desfăşurate în 2016: Realizarea bazei de date spatiale pentru
gestionarea patrimonului natural și arheologic; Acumularea de date în format
vectorial și raster privind aspecte legate de evoluția climei și de geomorfologia
Dobrogei.

27. Pescuitul în RBDD o ocupație în tranziție (2015-2016) (Responsabil tema: dr. ing.
Cristina Dinu); Descriere: Studiul are în vedere  relația dintre comunitățile din
perimetrul RBDD și resursele naturale asociate cu pescuitul, din perspectiva
schimbărilor survenite din punct de vedere socio-economic și al mediului
înconjurător, pe plan local sau global. În anul 2016 s-au efectuat interviuri cu
reprezentanți ai pescarilor din Delta Dunării și s-au prelucrat datele și
informațiile obținute cu cele obținute din documentarea bibliografică. Studiul
rezultat urmează a fi publicat în revista Delta Dunării VII.

28. Moluște exotice din colecția CMEDD (Responsabil tema: dr. Adina Lefterache);

Artă

29. Monade plastice, subiectul Punctul. Responsabil: Daniela Barău.

30. Arta orientală: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări
Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea – DANIELA IACOBLEV BARĂU –
cercetător științific, RALUCA MOCĂNIȚĂ - conservator;

31. Arta decorativă: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări
Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea - – DANIELA IACOBLEV BARĂU –
cercetător științific, RALUCA MOCĂNIȚĂ - conservator;

32. Colecția de pictură clasică a Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de
pictură a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea - –
DORU LUCHIAN – muzeograf, PETRE TEODORESCU – muzeograf, ANCA
ROTĂRESCU - conservator;

33. Colecția de icoane a Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de icoane a
Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea - – VERONICA
ORIANA LUCHIAN – muzeograf, VERONICA DUMITRU - conservator;

34. Gravură și ștampe în colecția Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de
gravură și ștampe a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă”
Tulcea - – ANA MARIA DINCU – conservator, PAUL LUCIAN TOCANIE –
șef serviciu;
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35. Grafică modernă și contemporană în colecția Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea
colecției de grafică  a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă”
Tulcea - ANA MARIA DINCU – conservator, PAUL LUCIAN TOCANIE – șef
serviciu;

Istorie
etnografie
st. nat.
arta

Grafic 4. Reparția temelor de cercetare ale ICEM în anul 2016, pe domenii.

Din cele de mai sus (Grafic 4) se poate observa o preponderenţă a temelor de
cercetare pe domeniul Istorie-Arheologie, celelalte trei domenii de activitate
ştiinţifică ale ICEM fiind mai puţin reprezentate. Această situaţie poate fi considerată
totuşi uşor lipsită de obiectivitate dacă avem în vedere gradul de îndeplinire al
fiecărui subiect, dar şi specificul fiecărui domeniu.

b.1.I-2. Valorificarea rezultatelor cercetării științifice

Rezultatele cercetărilor efectuate au fost valorificate în elaborarea a 78 de lucrări
științifice: 3 monografii, 2 cataloage, 1 volum colectiv, 9 rapoarte, 2 recenzii, 57 de
articole, 1 pliant şi 3 ghiduri de expoziţii.

Monografii

Chiselev A. 2016, Magia la românii și ucrainenii din nordul Dobrogei, Biblioteca Istro-
Pontica, seria Istorie, nr. 1, Editura MEGA, Cluj-Napoca.

Dima, L. 2016, Compania de apă Tulcea (1897-2016), Editura Studis, Iași.

Topoleanu, Fl., Croitoru, C. 2015, Lămpile antice din colecția Muzeului Brăilei „Carol I”,
Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros.

Cataloage

Fănaru, A.G, Ghid de vizitare - Muzeul de Artă Tulcea , Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2016
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(Concepţie grafică şi machetare: Dincu Ana-Maria. Fotografii: Dincu
Gabriel, colaboratori: tot personalul CMPCND);

Petrescu, M., Bortaș, V., 2016, Tărâmuri miraculoase din Dobrogea și Delta Dunării,
album foto, edit. Victor B. Victor, București, p. 20, 180 de imagini.

Volume editate

Stănică, A.D., Custurea, G., Stănică, D., Plopeanu, E. (eds.) Dobrogea. Coordonate
istorice și arheologice, Lucrarile workshop-ului ”Dobrogea otomană-
coordonate istorice și arheologice”, Tulcea, 20-22 octombrie 2016,
desfășurat în cadrul Proiectului Cultural cu finanțare nerambursabilă a
Administrației Fondului Cultural Național contract nr. P053/21.01.2016
"Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea", Editura StudIS,
Iași, 2016, 400 p.

Articole apărute în reviste acreditate CNCS sau indexate în baze de date
internaționale

Ailincăi, S.C., Mihail, F., Constantinescu, M., Carozza, L. Micu, C., Burens, A.
Découverte d′un tumulus de L'âge du Bronze a Rahman sur la commune de
Casimcea (dep. de Tulcea), SCIVA, 67, 1-2, 29-52 .

Ailincăi, S.C., Mihail, F., Constantinescu, M., Carozza, L., Micu, C., Burens, A. 2016,
Découverte d'un tumulus de l'Âge du Bronze à Rahman, sur la commune de
Casimcea (dép. de Tulcea), SCIVA, tomul 67, nr. 1-2, p. 29-52.

Ailincăi, S.C., Topoleanu, F., Mihail, F., Așezarea din perioada timpurie a epocii a fierului
de la Niculițel-Cornet, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 1988, Peuce,
XIV, N.S., 233-292, Tulcea.

Ailincăi, S.C., Topoleanu, Fl., Mihail, F. 2016, Așezarea din perioada timpurie a epocii a
fierului de la Niculițel-Cornet, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 1988,
Peuce, S.N. XIV, p. 233-292.

Bălășescu A., Radu V., Constantinescu M., Ailincăi S.C. 2015, Animal exploitation in
Babadag culture. Satu Nou – Valea lui Voicu site (Oltina, Constanța county),
Dacia, N.S. 59, 227-240.

Manea, L. 2016, Carte românească veche imprimată în Transilvania, Buda și Viena, cu
circulație în spațiul nord-dobrogean, Acta Musei Porolissensis, 38, p. …. (sub
tipar).

Manea, L. 2016, Însemnări și ex-librisul Arhimandritului Dosoftei Crihană. Studiu de caz,
Tyragetia, S.N. 10, 2, p. 223-235.

Manea, L. 2016, Tipărituri românești brașovene păstrate în fonduri nord-dobrogene,
Transilvania, 4-5, p. 135-142.



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

31

Manea, L. 2016, Valori patrimoniale elsevieriene în fondurile Institutului de Cercetări Eco-
Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Peuce, S.N. 14, p. 357-370.

Mihail, F. 2016 Urme de locuire gumelnițeană în aria localității Mahmudia, jud. Tulcea,
Peuce, S.N. XIV, p. 225-232.

Mihail, F., Micu, C. 2016, Polished stone objects at Trestenic tell settlement (Nalbant,
Tulcea county), Peuce, S.N. XIV, p. 17-42.

Mihail, F., Micu, C., Polished lithics at Trestenic tell-settlement (Nalbant, Tulcea county),
Peuce, XIV N.S., 17-41, Tulcea;

Mihail, F., Urme de locuire gumelnițeană în aria localității Mahmudia, jud. Tulcea, Peuce,
XIV, N.S., 225-232, Tulcea;

Mocanu, M. 2016, Importuri de terra sigillata italică în spațiul vest-pontic, Peuce, S.N.
XIV, p. 119-129.

Paraschiv, D., Iacob, M, Chiriac, C., Aşezarea romană timpurie de la Slava Rusă (studiu
pregătit pentru Arheologia Moldovei)

Stănică, A.D. 2016, Aspecte privind prelucrarea metalelor în centrele din nordul Dobrogei în
secolele X‐XV (Aspects on Metalworking in the Northern Dobrudja Centers in
the 10th‐15th Centuries), Pontica 48-49, p. 357-377.

Stănică, A.D. 2016, Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea. Sudiu de caz:
fortificațiile turcești, Peuce, S.N. XIV, p. 187-224.

Stănică, A.D., Szmoniewski, B.S. 2016. The sphero-conical vessels from Lower Danube in
the ligth of new discoveries from Isaccea, county Tulcea, Romania,
Sprawozdania Archeologiczne 68, p. 327-344.

Topoleanu, Fl. 2016, O descoperire arheologică unică la Noviodunum: arhetipuri, tipare și
producerea opaițelor, Peuce, S.N. XIV, p. 145-158.

Articole în volume ale unor conferințe

Ailincăi, S.C. 2016, Analysis and Interpretation of the Babadag culture Pottery decorating
Style, in Zanoci, A., Kaiser, E., Kashuba, M., Izbitser E., Băţ, M. (eds.),
Mensch, Kultur und Gesellschaft von der Kupferzeit bis zur Frühen Eisenzeit im
Nördlichen Eurasien. Beiträge zu ehren zum 60. Geburtstag von Eugen Sava,
Tyragetia International 1, Chişinău, 319-336.

Ailincăi, S.C. 2016, Living with the dead. Burials in Early Iron Age settlements between the
Balkans, Tisza and Dnestr, în Sîrbu, V., Jevtić M., Dimitrović K, Ljuština M.
(eds.), Funerary Practives during the Bronze and Iron Ages in Central and
Southeast Europe. Proceedings of the 14th International Colloqium of Funerary
Archaeology in Čačak, Serbia, 24th-27th September 2015, 135-164.
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Ciocoiu, M., Geanbai, C, „Pe urmele strămoşilor” - proiect educaţional, Lucrările Sesiunii
de comunicări Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia a VII-a, Sibiu, 29
septembrie – 1 octombrie 2016, în curs de apariţie.

Cuzic V., 2016, Date comparative privind avifauna rezervațiilor naturale Lacul Vederoasa și
Lacul Dunăreni, județul Constanța, Acta Musei Tutovensis VIII, Muzeul
„Vasile Pârvan” Bârlad, pp. 124 – 129.

Dima, L. 2016, Conservarea și restaurarea tezaurului Uzun Baiir din Colecția de
Numismatică a Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea, în „Dunărea și Marea
Neagră în Spațiul Euroasiatic. Istorie, Relații Politice și Diplomației IV”.
Lucrările celei de-a XX-a ediții a Conferinței Naționale de Comunicări
Științifice a Muzeului Marinei Române, Constanța, Editura Muzeului
Marinei Române, Constanța, p. 372-380.

Mocanu, M. 2016, Late Roman red slip Ware of Halmyris, Local porduction versus Imports
in Late Antiquty in Western Blac Sea,  ACTARCRF 45 (sub tipar – volumul
apare în 2018).

Mocanu, M. 2016, Lower Mosia and the Pontic Region. Local Production of fine wares 1sr -
3rd century AD., Actele Conferinței Naționale Artă și meșteșug. Ateliere
ceramice din provinciile Dacia și Moesia Inferior, Cluj-Napoca, 23-25 iunie
2016. (AMN ?) sub tipar.

Nuțu, G., Mihailescu-Bîrliba, L. 2016, Late Roman and Early Byzantine Lamps from
(L)Ibida, în: L. Mihailescu-Bîrliba (Hrsg.), Migration, Kolonisierung,
Akkulturation im Balkanraum und im Osten des Mittelmeerraumes, SAGA
Studien zu Archäologie und Geschichte des Altertums, Band III, Hartung-
Gorre Verlag, Konstanz 2016, p. 208-222. ISSN: 2196-7393 / ISBN: 978-3-
86628-581-1.

Nuțu, G., Mihailescu-Bîrliba, L. 2016, Topolog: des nouvelles informations archéologiques
et épigraphiques sur la colonisation romaine dans le milieu rural du nord-est de la
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Grafic 5. Evoluția numărului de contribuții științifice publicate de specialiștii ICEM
în perioada 2010-2016.
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Grafic 6. Distribuția publicațiilor științifice ale specialiștilor ICEM în funcție de
domeniu.

Situația publicațiilor științifice la nivelul ICEM, pe anul 2016, se află în scădere față
de anul 2014, dar în uşoară creştere faţă de anul 2015 (Grafic 5). În același timp se
poate observa că cea mai mare parte a publicațiilor sunt dedicate domeniului istorie-
arheologie, acesta fiind urmat de etnografie, științele naturii, și artă (Grafic 6).

*
O altă modalitate de valorificare a activității științifice sunt participările la colocvii și
conferințe naționale sau internaționale. În anul 2016, specialiștii ICEM au înregistrat
74 de participări la manifestări științifice (7 în străinătate și 67 în România), după
cum urmează:

Participări la manifestări științifice organizate în străinătate

Ailincăi S.C., Despre sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului la Dunărea de Jos
în lumina unor noi descoperiri, Conferinţa Procese etno-culturale în spaţiul
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Moldova, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Chişinău, 3-5 noiembrie 2016.

Iacob, M., Paraschiv, D., Pottery discoveries in the rural settlements of the Casimcea river
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Fautores – New perspectives on Roman pottery: regional patterns in a
global Empire, Lisbon, 25 sept. -2 oct. 2016.;

Leveque, F., Carozza, L., Micu, C., Burens, A., Haită, C., Furestier, R., Groparu, T.,
Valette, P., Archaeological site in wet environment: what is the best for magnetic
core logging - the chalcolithique tell of Taraschina (Danube delta, Romania). 15th

Castle Meeting, Dinant (Belgium), 21-27 august 2016.

Manea L., Theodor Kentridis - un preot al grecilor din România Mare și din diaspora. Cărți
din biblioteca familiei Chiriachide-Kentridis la Tulcea, Conferința științifică
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Moldovei din Chișinău, Ediția a XXVI-a, Chișinău, 20-21 octombrie 2016.
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‘Aegyssus Archaeological Park’, Congresul internațional 30th Congress of the
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Carozza, L., Carozza, J.M., Messager, E., Danu, M., Burens, A., Micu, C., Landscape
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Carozza, L., Levêque, F., Groparu, T., Burens, A., Furestier, R., Haită, C., Micu, C.,
Mihail, F. Interpretarea stratigrafiei așezării-tell de la Taraschina prin cuplarea
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Științifice a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” „Metodă, teorie şi
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Dima L., Comunitatea evreilor din județul Tulcea și fragmente din jurnalul scriitorului
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Internaţional de Numismatică din România, Brasov,  8 - 12 iunie 2016;

Iacob, M., Scythia post Hadrianopolis (378 p.Chr.): evidența numismatică în siturile din
nordul provinciei, Pontica. Sesiunea Internaţională a Muzeului de Istorie
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Manea L., Structura și dinamica populației sulinene, 20 septembrie 2016, Masa rotundă
„Rolul Comisiei Europene a Dunării în dezvoltarea orașelor Galați, Brăila,
Tulcea și Sulina”, Centrul Multicultural Dunărea de Jos Galați;
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Mihail, F., Furestier, R., Philibert, S., Manolakakis, L., Carozza, L., Micu, C., The
Gumelnița lithic industry from northern Dobroudja: new data, Sesiunea
Națională de Comunicări Științifice a Institutului de Arheologie “Vasile
Pârvan” „Metodă, teorie şi practică în arheologia contemporană. In memoriam
Alexandru Vulpe”, București, 30 martie-1 aprilie 2016.

Mocanu, M., Ceramica cu firnis roșu de la Halmyris, Sesiunea Științifică Internațională
„Pontica”, MINA Constanța, 6-8 octombrie 2016.

Mocanu, M., Ceramica romană târzie descoperită la Halmyris, Sesiunea Institutului de
Arheologie Iași, 21 octombrie 2016.

Mocanu, M., Moesia Inferior și Bazinul Pontic. Producția locală a ceramicii de masă în
secolele I-III p. Chr., Conferința Națională „Artă și meșteșug. Ateliere
ceramice din provinciile Dacia și Moesia Inferior”, Cluj-Napoca, 23-25
iunie 2016.

Nuțu G., Rafailă-Stanc, S., Worked Bone and Antler from Halmyris. An Insight on
Everyday Life of a Frontier Post of Later Scythia Province, Congresul
internațional 11th Meeting of the Worked Bone Research Group 23-28 May
2016, Iași, România.

Paraschiv, D., Amfore de import vs. amfore locale în câteva situri din Dobrogea romană,
Conferinţa naţională “Artă şi meşteşug. Atelierele ceramice din provinciile
Dacia şi Moesia Inferior”, Cluj-Napoca, 23-25 iunie 2016;

Paraschiv, D., Chiriac, C., Mocanu, M., (L)Ibida – Sectorul Curtina G, Sesiunea
Naţională de Rapoarte Arheologice, Ediţia aniversară 50 de ani Muzeul
Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 25-28 mai 2016.

Paraschiv, D., Chiriac, C., Mocanu, M., Aşezarea romană timpurie de la Slava Rusă,
Sesiunea de comunicări a Institutului de Arheologie Iaşi, octombrie 2016.

Paraschiv, D., Iacob, M., Nuţu, G., Mocanu, M., Honcu, S, Proiectul ARCHEOMAP,
Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Ediţia aniversară 50 de ani
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 25-28 mai 2016;

Paraschiv, D., Institutul de Arheologie Iaşi şi ICEM Tulcea – proiecte comune de cercetare,
Simpozionul „Arheologia ieşeană contemporană între regionalizare,
deschidere naţională şi perspectivă europeană”, Iaşi, 24 martie 2016;

Paraschiv, D., Mocanu, M., Mocanu, D.A., Ibida - Slava Rusă. Campania 2016. Sesiunea
Națională de Rapoarte Arheologice, Târgu Jiu, iunie 2016.

Stănică, A.D., Fortificațiile otomane din nordul Dobrogei, Simpozionul „Cercetări
Arheologice şi Numismatice”, ediţia a II-a, Muzeul Municipiului
București, 15 septembrie 2016.



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

42

Stănică, A.D., Metode moderne de cartografiere a siturilor arheologice. Fotografia aeriană de
joasă altitudine. Studiu de caz: fortificațiile otomane din Dobrogea, Sesiunea
Științifică Internațională „Pontica”, MINA Constanța, 6-8 octombrie 2016.

Stănică, A.D., Palanca sau Tabia. Fortificațiile de pământ turcești din nordul Dobrogei,
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice a Institutului de Arheologie
“Vasile Pârvan” „Metodă, teorie şi practică în arheologia contemporană. In
memoriam Alexandru Vulpe”, București, 30 martie-1 aprilie 2016.

Stănică, A.D., Panait, P., Drăgăn, A., Dumitru, E., Cetățile meievale dispărute din
Dobrogea. Studiu de caz: Fortificațiile otomane, workshop-ul „Dobrogea
otomană – coordonate istorice și arheologice”, 20-22 octombrie 2016,
Tulcea.

Stănică, A.D., Stănică, D., Economie și comerț la Tulcea în secolele XIV-XVI, workshop-ul
„Dobrogea otomană – coordonate istorice și arheologice”, 20-22 octombrie
2016, Tulcea.

Topoleanu, Fl., A XVI-a Sesiune Internațională de Comunicări Științifice a Muzeului
Dunării de Jos, Călărași – „Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient şi
Occident”.

Topoleanu, Fl., Conferința Națională „Artă și meșteșug. Ateliere ceramice din
provinciile Dacia și Moesia Inferior”, Cluj-Napoca, 23-25 iunie 2016.

Topoleanu, Fl., Sesiunea Științifică Internațională „Pontica”, MINA Constanța, 6-8
octombrie 2016.

Topoleanu, Fl., Stănică, A.D., Noviodunum – cercetări arheologice de teren, Sesiunea
Națională de Rapoarte Arheologice. Campania 2015, Târgu Jiu, 25-28 mai
2016.

Etnografie

Chiselev A., Hrana rituală și ceremonială la turcii și tătarii din nordul Dobrogei, Sesiunea
Națională de comunicări științifice „ÎMPREUNĂ”, Asociația de
Dezvoltare Regională Aegyssus, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
“Gavrilă Simion” Tulcea, Tulcea, 27-28 octombrie 2016.

Chiselev A., Practici magice conservate de comunitatea ucrainenilor din Nordul Dobrogei,
Colocviile Patrimoniului Cultural Imaterial, Institutul Național al
Patrimoniului, ediția a XXIII-a, Cluj-Napoca, 25-27 octombrie 2016.

Negoiță A., Expoziția muzeală Rugă – Model de conservare și promovare a tradițiilor de
peste an, Colocviile Patrimoniului Cultural Imaterial, ediția a XXIII-a, Cluj-
Napoca, 25-27 octombrie 2016.

Titov I., Mărci identitare în portul popular nord-dobrogean, Sesiunea națională de
comunicări științifice „Acta Moldaviae Meridionalis”, Muzeul Județean
Ștefan cel Mare Vaslui, Vaslui, 29-30 septembrie 2016.
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Titov I., Muzeul și coeziunea socială, Sesiunea națională de comunicări științifice
„Marketingul și educația în muzee”, Complexul Național Muzeal ASTRA,
Sibiu, 29 septembrie-1 octombrie 2016.

Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., dezbaterea Elementele comune și specifice ale
relațiilor interetnice din România. Contribuția Dobrogei la evoluția acestora,
Departamentul pentru Relații Interetnice, Reprezentanța Teritorială Constanța,
Constanța, 14 decembrie 2016.

Titov I., Sistemul alimentar tradițional al aromânilor dobrogeni, Simpozionul național
„Drumul Oilor”, ediția a II-a, organizat de Asociația Cașin, Cașin-
Mânăstirea Cașin-Bacău, 12-14 august 2016.

Titov I., Structuri compoziționale în țesăturile nord-dobrogene, Conferința internațională
UNESCO „Tineretul și Muzeele”, ediția a VIII-a, Muzeul Viticulturii și
Pomiculturii Golești, în parteneriat cu Federația Europeană a Asociațiilor,
Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO (FEACU), Golești, 8-10 iulie 2016.

Titov I., Tradiție și inovație la grupurile etnice din ruralitatea dobrogeană; Demersuri
expoziționale ce vizează relațiile interculturale, Sesiunea Națională de
comunicări științifice „ÎMPREUNĂ”, Asociația de Dezvoltare Regională
Aegyssus, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea,
Tulcea, 27-28 octombrie 2016.

Vițulescu M., Reprezentări muzeotehnice ale păstorilor aromâni în muzeul de etnografie
tulcean, Simpozionul național „Drumul Oilor”, ediția a II-a, organizat de
Asociația Cașin, Cașin-Mânăstirea Cașin-Bacău, 12-14 august 2016.

Ştiinţele naturii

Cuzic V., Conferinţa internaţională „Preocupări recente în cercetarea, conservarea şi
valorificarea patrimoniului cultural”, organizată în perioada 22-24 iunie
2016, la Muzeul Județean Mureș;

Cuzic, Mariana, Doxan, Laura, Parteneriat educațional „Tranziția de la școală la locul de
muncă” Conferinţa naţională de Pedagogie muzeală. Realizări şi perspective
în domeniul pedagogiei muzeale în muzeele cu specific de ştiinţe ale naturii din
România, ediţia a V-a, Târgu - Mureş, 2- 4  noiembrie 2016;

Cuzic, V., Simpozionul internaţional „Biology and Sustenable Development”,
Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău, ed. a XIV-a, 8-9
decembrie 2016;

Panait V., Tone Marcela, The reconstitution of the initial shape of the land based on
historical maps and data obtained by remote sensing techniques, in the
Noviodunum Fortress area, Simpozionul internațional „Biologia și
dezvoltarea durabilă”, ediția a XIV - a, Complexul Muzeal de Științele
Naturii "Ion Borcea", Bacău, 8-9 decembrie 2016;
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Petrescu, M., Observaţii preliminare privind habitatele din situl Pădurea Hagieni-Lacul
Limanu-Cotul Văii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice “D. Brândză”, Ediţia a
XXII-a, Bucureşti, 5 noiembrie 2016; Organizator: Grădina Botanică
Bucureşti.

Rădulescu Adina Maria, The Physical Factors Influence of Gastropods and Bivalves Species
from Furtuna Lake (D.D.R.B.), Simpozionul internaţional „Biology and
Sustenable Development”, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion
Borcea” Bacău, ed. a XIV-a, 8-9 decembrie 2016.

Artă

Fănaru, A.G. participare la Conferinţa Internaţională We are Museums 2016 şi la târgul
cultural Museum Rocket, Bucureşti, 6-8 iunie 2016.

Radu, G., Metode alternative de combatere a biodegradării, reducerea poluării interne din
muzee, Sibiu, 04-05 februarie 2015.

Teodorescu, P., Radu G., Dincu A-M, (fotografii Dincu G.) - Membrii ai societății
”Tinerimea Artistică” în colecțiile Muzeului de Artă Tulcea, Simpozionul
”Ștefan Luchian și contemporanii săi – Evocări cromatice”, Muzeul
Județean Botoșani, 27 iunie 2016.

Conservare-restaurare

Marcu, L., Participarea  la Salonul National de Restaurare, Craiova, 2016.

Omeniuc M, Participare la Salonul de Restaurare–Conservare, Ediţia a IV-a, a
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2016.
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Grafic 7. Evoluția numărului de participări la manifestări științifice în perioada 2010-
2016.
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Grafic 8. Distribuția participărilor specialiștilor ICEM la manifestări științifice în
funcție de domeniu.

Participările la manifestări științifice a speciliștilor ICEM înregistrează o creștere față
de anii precedenți (Grafic 7), domeniul tematic preponderent fiind ca și în cazul
articolelor, istoria și arheologia (Grafic 8).

b.1.I-3. Activitatea editorială

În anul 2016, ICEM Tulcea a editat cele două periodice ale sale Peuce și Delta
Dunării, dar şi o serie de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, după cum urmează:

1. Peuce, S.N. XIV, 2016. Redactor șef: dr. Cristian Micu. Redactor șef adjunct:
dr. Sorin Cristian Ailincăi;

2. Delta Dunării VI, 2016. Coordonatori: dr. ing. Mihai Petrescu, dr. ing. Cristina
Dinu;

3. Alexandrescu C. (ed.), Troesmis – a changing landscape. Romans and the Others in
the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings
of an International Colloquium Tulcea, 7th-10th october 2015, Biblioteca Istro-
Pontica. Seria Arheologie 12, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016.

4. Chiselev, A. 2016, Gândirea magică la românii și ucrainenii din Nordul Dobrogei,
Biblioteca Istro-Pontica. Seria Etnografie 2, Ed. Mega, Cluj-Napoca.

5. Stănică, A.D., Custurea, G., Stănică, D., Plopeanu, E. (eds.) Dobrogea. Coordonate
istorice și arheologice, Lucrarile workshop-ului ”Dobrogea otomană-coordonate
istorice și arheologice”, Tulcea, 20-22 octombrie 2016, desfășurat în cadrul
Proiectului Cultural cu finanțare nerambursabilă a Administrației Fondului
Cultural Național contract nr. P053/21.01.2016 "Cartografia cetăților medievale
dispărute din Dobrogea", Editura StudIS, Iași, 2016, 400 p.

6. Ghidul Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, în limba germană (1000 buc.);
7. Flyer de promovare a CMEDD (1000 buc.)
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8. Fănaru, A.G, Ghid de vizitare - Muzeul de Artă Tulcea , Ed. Mega, Cluj-Napoca,
2016.

9. Flayer Muzeul de Artă (2000 buc.)
10. Flayer Casa Avramide (2000 buc.)
11. Calendar 2017;
12. Fănaru A.G., Dincu A.M., Salvador Dali- Biblia Sacra, broşură de expoziţie;
13. Fănaru A.G., Dincu A.M., Rembrandt van Rijn- Apogeul Artei Gravurii, broşură de

expoziţie;

b.1.I-4. Manifestări științifice organizate

În cursul anului 2016, ICEM a contribuit la organizarea următoarele manifestări
științifice:

1. Colocviul Internațional „Settlements of Life and Death. Studies from Prehistory to
Middle Ages”. Manifestarea, desfășurată în perioada 25-28 mai 2016, a fost
organizată de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în
colaborare cu Institutul de Arheologie și Istorie a Artei din Cluj Napoca,
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București și Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iași. Cofinanțarea a fost asigurată de Ministerul Educației Naționale,
CNCS-UEFISCDI. Responsabil ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi.

2. Workshop-ul „Dobrogea otomană – coordonate istorice și arheologice”, Tulcea, 20-22
octombrie 2016. Activitate în cadrul proiectului Cartografia cetăților medievale
dispărute din Dobrogea – cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

3. Simpozionul național de promovare a multietnicității dobrogene
„ETNOCULT”, Asociația de Dezvoltare Regională Aegyssus Tulcea în
parteneriat cu ICEM (Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-
Dobrogean și Muzeul de Etnografie și Artă Populară), 27-28 octombrie 2016.

b.1.II. Gestionarea patrimoniului muzeal mobil și imobil

Unul din motivele înfiinţării ICEM este de a proteja şi valorifica patrimoniul cultural
şi natural nord-dobrogean. Această activitate se desfăşoară prin metode specifice ce
implică activităţi de cercetare, înregistrare, conservare, muzeografie/muzeologie,
restaurare; toate aceste elemente îmbinându-se spre a-şi atinge scopul final: educaţia.

Datorită diversității domeniilor de activitate a ICEM, gestionarea patrimoniului
diferă de la o secție la alta, motiv pentru care preferăm o prezentare diferențiată a
activității de pe parcursul anului 2016.

b.1.II-1. Muzeul de Istorie şi Arheologie (MIA)

Colecția de numismatică și medalistică. Responsabil Ligia Dima

Colecția de medalii: s-au înregistrat 7 medalii provenind din achiziții și donații (nr. inv.
580 - 586). În anul 2016 colecția a fost reevaluată și reinventariată, listele de inventar
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completate electronic și listate, semnate de către comisia de inventar. S-a completat
registrul atât în format electronic, cât și în format papetar. A fost reevaluată colecția
de medalii – 585 piese.

Colecția de numismatică: s-au înregistrat 3.726 de monede (tezaurul de monede
otomane de la Enisala, monede și bancnote moderne, achiziții).

 În cadrul procesului de inventariere au fost verificate/reinventariate și
reevaluate următoarele monede: tezaur monede otomane M. Kogălniceanu –
inv. 12.970-13.026; tezaur monede otomane Nalbant – inv. 12.201-12.536, 13.491,
40.317; tezaur monede Carol I  Sălcioara (6 Martie) – inv. 41.976 - 42.190, 42.310 -
42.319; tezaur monede Carol I Mihail Kogălniceanu – 13.124 - 13.414; monede
moderne românești și străine – inv. 64.292 - 65.489; tezaurul de monede
otomane Dăeni – inv. 14.565-14.638; 14.871-14.889; 15.681-17.616; tezaurul de
monede otomane Isaccea – inv. 14.890-14.926; tezaurul de monede otomane
nordul Dobrogei – inv. 14.639-14.870, 14.927-15.064; tezaur monede otomane
Enisala – inv. 64.292-65.489; lotul de bancnote moderne românești și străine;
loturi provenind din siturile Noviodunum, Argamum, Murighiol, Dinogetia,
Aegyssus, Beroe, Troesmis, Niculițel, Mihai Bravu, Telița, Nufăru și din nordul
Dobrogei; tezaurul de monede medievale Niculițel; lotul de monede de aur;
lotul de sigilii.

 au fost reevaluate 21479 piese din tezaurul de la Uzun Baiir.
 au fost fotografiate 2330 monede pentru valorificarea științifică și realizarea

fișelor de conservare
 în cadrul procesului de inventariere au fost completate listele de inventar în

format electronic.
 în anul 2016, gestionarul colecției a colaborat cu laboratorul de restaurare al

ICEM în cadrul procesului de restaurare a 704 monede, după cum urmează: 49
monede bronz/ Noviodunum – restaurator Mariana Omeniuc; 655 monede
dintre care 652 monede bronz, 2 monede argint și 1 sigiliu plumb/
Noviodunum, Ibida, Aegyssus, Murighiol – restaurator Vera Rusu.

Colecția de arheologie. Gestionari: Florentina Trif, Adina Ailincăi

 conservarea preventivă, pentru bunurile culturale din expoziția de bază și
depozitul colecţiei de arheologie

 monitorizarea valorilor de temperatură şi umiditate din expoziţiile muzeului şi
din depozitul de arheologie

 monitorizarea stării de conservare a bunurilor culturale din cadrul expoziţiei
permanente şi a celor temporare

 în perioada 01-14 februarie 2016, coordonare curățenie generală în expoziția de
bază a muzeului (la această activitate a participat și Valentina Sciotnic)

 participare la procesul de restaurare a  26 bunuri culturale
 completarea registrului analitic al colecției – 108 piese
 realizarea a 100 de fişe de conservare
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 participare la mutarea  întregului material arheologic din depozitul de
fragmente ceramice (Pavilionul A), intrat în reabilitare la sfârșitul anului 2016
(în această activitate s-au implicat Adina Ailincăi – coordonator, Florian Mihail,
George Nuțu, Cristian Micu, Aurel Stănică, Marian Mocanu, Valentina Sciotnic)

 întocmire acte de achiziție pentru bunurile culturale din colecție
 83 piese scoase din laboratorul de restaurare
 întocmire creștere de patrimoniu pe anii 2014-2015 – 135 bunuri culturale

(cercetări arheologice și achiziții) și pe anul 2016 – 93 bunuri culturale
 completarea registrului analitic de evidență (realizarea unui singur registru în

programul Microsoft Excel, completarea cu înregistrările din 2010 – 376 piese,
copierea datelor deja introduse în programul Acces – 780 piese, introducerea
unor noi înregistrări – 552 piese)

 Fișe de conservare pentru cele trei piese (două capiteluri și o statuie menhir)
care au intrat în procesul de restaurare;

 40 fișe de obiect pentru piesele din silex (Florian Mihail).

Colecția de hărți. Gestionar Cosmin Milian

 încheierea procesului de declasificare a hărților din colecția muzeului

Fondul de carte al ICEM Tucea (bibliotecar Oana MIHAIL):

 s-a înregistrat în baza de date TinRead un număr de 4.014 unități de inventar
(3.116 periodice, 998 monografii);

 în 2016, îmbogățirea fondului bibliotecii cu un număr de 843 de publicații (418
periodice, 425 monografii) provenite din donații, schimb interbibliotecar și
achiziții;

 s-a realizat cotarea și clasificarea exemplarelor introduse în baza de date, după
domeniu și nume autor;

 în paralel, etichetarea cu coduri de bare a exemplarelor înregistrate;
 înregistrarea cititorilor interni în baza de date TinRead.

Colecția de carte veche – responsabil dr. Lăcrămioara Manea:

 Completarea registrului informatic pentru colecția carte veche (50 înregistrări);
 Întocmire FAE (20) în format electronic (colecția carte veche).

b.1.II-2. Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (CMEDD)

Gestionarea patrimoniului muzeal a constat în activități de documentare și evidență
a colecțiilor muzeale (înregistrare/completare registru informatizat, întocmirea
fișelor analitice de evidență, întocmirea documentației pentru clasarea bunurilor
culturale, acţiuni de inventariere), de conservare preventivă sau curativă a bunurilor
culturale mobile (întocmirea fișelor de conservare, înregistrarea mișcărilor de bunuri
culturale pentru expoziții temporare sau împrumuturi, monitorizarea condițiilor de
microclimat/mediu ambiant din depozite/acvarii sau spații de expunere și a stării de
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conservare/sănătate a pieselor conservate/organismelor acvatice vii), și valorificarea
acestora în cercetare sau expoziții temporare.

În anul 2016 s-a efectuat evaluarea stării de conservare a tuturor bunurilor
culturale din patrimoniul CMEDD (președinte de comisie Tone Marcela , conservator IA
S), în vederea întocmirii dosarului de acreditare a ICEM Tulcea ca instituție
muzeală, și s-a început inventarierea colecției de entomologie (președinte de comisie
Radu Adina, CȘ III), ce va finalizată la sfârșitul anului.

Date tehnice privind gestionarea patrimoniului muzeal din cadrul CMEDD:

 Creşterea de patrimoniu: prin achiziții: 1.350 piese entomologice (specii de
Lepidoptere din fauna României și cea mondială), în valoare de 9.000 lei, și 70
de exemplare de pești (exotici și de recif), în valoare de 15.000 lei; prin colectări:
15 piese naturalizate în Colecția de ornitologie.

 Completarea registrului informatic: 635 de înregistrări.

 Completarea de fişe de obiect în fomat DOCPAT 2012: 635 FAE, din care: 100
pentru colecția de malacologie, 200 pentru colecția de geologie, 200 pentru
colecția de ornitologie; 135 pentru colecția de preparate umede;

 Completarea de fișe de conservare: 450 fișe din care: 100 pentru colecția de
ornitologie; 100 pentru colecția de preparate umede și mamalogie; 100 pentru
colecția de malacologie, 100 pentru colecția de botanică, 50 pentru colecția de
geologie.

 Propuneri de clasare: a. Clasări propuse pentru categoria FOND: 99 propuneri
pentru colecția de botanică trimise spre clasare la Ministerul Culturii (31
octombrie 2016); (Petrescu Mihai, expert evaluator dr. Țupu Eliza); 100 propuneri
pentru colecția de geologie (pregătite fișele+fotografiile; mai trebuie fișele de
evaluare a expertului; s-a luat legătura cu expert dr. Aurelian Popescu de la
Muzeul Olteniei Craiova pentru evaluarea eșantioanelor propuse, însă acesta a
fixat luna ianuarie 2017 pentru expertizare); (Panait Valentin); 200 propuneri
pentru colecția de ornitologie (pregătite pentru clasare; s-a luat legătura cu un
expert de la Muzeul Brăilei, Onea Nicolae,  pentru evaluarea pieselor selectate a
se face în luna ianuarie 2017); (Cuzic Viorel). b. Clasări categoria TEZAUR: 70
piese propuse din colecția de malacologie (pregătite pentru clasare; s-a luat
legătura expert dr. Olivia Cioboiu de la Muzeul Olteniei Craiova, pentru
evaluarea pieselor selectate, însă acesta a fixat luna ianuarie 2017 pentru
expertizare); (Rădulescu Adina Maria);

 s-au fotografiat 462 de piese din colecția de malacologie  a CMEDD; (Rădulescu
Adina Maria, fotografiile realizate de Dincu Gabriel).



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

50

b.1.II-3.Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-dobrogean (CMPCND)

Activitățile desfășurate asupra colecțiilor muzeale s-au concretizat în:

Gestionarea colecției de pictură

 Conservator : Rotărescu Anca, Muzeograf: Petre Teodorescu
 Continuarea procesului de inventariere şi de stabilire a stării de conservare

(calificative) a lucrărilor, verificări si completări date din registrul de inventar,
poziţionarea lucrărilor in depozit;

 verificări efectuate în registre și în acte (arhivă şi depozit) pentru calcularea
soldului colecţiei de pictură; transcriere date muzeo-tehnice în registrul de
donaţii pictură; scrierea listelor de inventar; împachetare lucrărilor în hârtie
neutră; tehnoredactarea raportului de inventariere.

 Realizare 129 Fişe Analitice de Evidenţă, atât în format papetar cât şi electronic,
acestea fiind introduse în programul DOCPAT. Un număr de 119 lucrări au fost
expertizate și s-au trimis spre clasare un număr de 78 lucrări de pictură.

 realizarea unui dosar de lucru de asociere a fotografiile lucrărilor colecției de
pictură cu datele de inventar (nr., autor, titlu, cotă foto) pentru a facilita
înțelegerea colecției în ansamblu și identificarea lucrărilor într-un timp cât mai
scurt.

 Realizare fișe de obiect (anexe) pentru un număr de 661 de lucrări.
 Realizare fotografii colecții în vederea definitivării arhivei digitale (alături de

Gabriel Dincu).

Gestionarea colecției de sculptură

 Conservator : Rotărescu Anca,
 Continuarea procesului de inventariere şi de stabilire a stării de conservare

(calificative) a lucrărilor, verificări si completări date din registrul de inventar,
poziţionarea lucrărilor in depozit;

 verificări efectuate în registre și în acte (arhivă şi depozit) pentru calcularea
soldului colecţiei de sculptură; transcriere date muzeo-tehnice în registrul de
donaţii sculptură; scrierea listelor de inventar; tehnoredactarea raportului de
inventariere.

 191 înregistrări în registrul informatizat al colecției de sculptură.
 Lucrări ample de conservare pentru 42 de lucrări din lemn și 1 lucrare piatră.
 Realizare fișe de obiect (anexe) pentru un număr de 243 de lucrări.
 Realizare fotografii colecții în vederea definitivării arhivei digitale (alături de

Gabriel Dincu).

Gestionarea colecției de grafică

 Conservator : Dincu Ana-Maria, Muzeograf: Fănaru Alice
 Continuarea procesului de inventariere şi de stabilire a stării de conservare

(calificative) a lucrărilor, verificări si completări date din registrul de inventar,
poziţionarea lucrărilor in depozit;
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 verificări efectuate în registre și în acte (arhivă şi depozit) pentru calcularea
soldului colecţiei de grafică; transcriere date muzeo-tehnice în registrul de
donaţii grafică; scrierea listelor de inventar; împachetare lucrărilor în hârtie
neutră; tehnoredactarea raportului de inventariere.

 consemnat 50 de stări de conservare pentru lucrări din colecția de grafică;
 fotografiat digital 405 lucrări de grafică din colecție și 33 lucrări de grafică

donații neperfectate.
 30 înregistrări în registrul informatizat al colecției de grafică.
 colaborare cu expert Ibrahima Keita pentru intomirea a 4 expertize și fișe

analitice (2 lucrări de pictură și 2 lucrări de grafică). Pregătirea documentației
pentru clasarea lucrărilor și expedierea ei la Ministerul Culturii.

 Pregătirea lucrării de grafică Dansatori – autor Corneliu Michăilescu – inclusă în
campaniei Adoptă o pictură, pentru restaurare.

 Realizare 92 de Fişe Analitice de Evidenţă, atât în format papetar cât şi
electronic, acestea fiind introduse în programul DOCPAT. Lucrările în cauză
vor fi propuse la clasare în anul 2017.

 Creșteri de patrimoniu: 9 lucrări de grafică donate de Reinhart Schuster din
Germania;

 Realizare fotografii colecții în vederea definitivării arhivei digitale (alături de
Gabriel Dincu).

Gestionarea colecției de plăci de gravură

 Conservator : Dincu Ana-Maria, Muzeograf: Fănaru Alice
 Continuarea procesului de inventariere şi de stabilire a stării de conservare

(calificative) a lucrărilor, verificări si completări date din registrul de inventar,
poziţionarea lucrărilor in depozit;

 verificări efectuate în registre și în acte (arhivă şi depozit) pentru calcularea
soldului colecţiei de gravură; transcriere date muzeo-tehnice în registrul de
donaţii grafică; scrierea listelor de inventar; împachetare lucrărilor în hârtie
neutră; tehnoredactarea raportului de inventariere.

 50 înregistrări în registrul informatizat al colecției de grafică.
 Tratarea preventivă a 39 de plăci de gravură cu suport lemn (în colaborare cu

restaurator Radu Gabriela).
 Realizare 5 Fişe Analitice de Evidenţă, atât în format papetar cât şi electronic,

acestea fiind introduse în programul DOCPAT. Lucrările în cauză vor fi
propuse la clasare în anul 2017.

 Realizare fotografii colecții în vederea definitivării arhivei digitale (alături de
Gabriel Dincu).

Gestionarea colecției de icoane

 Conservator : Dumitru Veronica, Muzeograf: Gabriela Ciolacu
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 Continuarea procesului de inventariere şi de stabilire a stării de conservare
(calificative) a lucrărilor, verificări si completări date din registrul de inventar,
poziţionarea lucrărilor in depozit;

 verificări efectuate în registre și în acte (arhivă şi depozit) pentru calcularea
soldului colecţiei de icoane; transcriere date muzeo-tehnice în registrul de
donaţii grafică; scrierea listelor de inventar; împachetare lucrărilor în hârtie
neutră; tehnoredactarea raportului de inventariere.

 97 înregistrări în registrul informatizat al colecției de icoane.
 Întocmire 30 de fișe de conservare;
 54 de icoane au fost tratate împotriva atacului de insecte xilofage împreună cu

restaurator Gabriela Radu;
 Selectare date muzeo-tehnice și fotografii pentru publicații și pentru

propunerile de reorganizare ale expoziției de bază a Muzeului de Artă.
 Realizare fotografii colecții în vederea definitivării arhivei digitale (alături de

Gabriel Dincu).

Gestionarea colecției de artă decorativă

 Conservator : Mocăniță Raluca, Muzeograf: Voinea Jeni
 Continuarea procesului de inventariere şi de stabilire a stării de conservare

(calificative) a lucrărilor, verificări si completări date din registrul de inventar,
poziţionarea lucrărilor in depozit;

 verificări efectuate în registre și în acte (arhivă şi depozit) pentru calcularea
soldului colecţiei de icoane; transcriere date muzeo-tehnice în registrul de
donaţii artă decorativă; scrierea listelor de inventar; împachetare lucrărilor în
hârtie neutră; tehnoredactarea raportului de inventariere.

 Continuarea completării registrului informatic.
 Realizare 50 de fișe de conservare;
 Realizare 59 fișe de obiect pentru colecția de Artă Decorativă Europeană și 40de

fișe de obiect pentru colecția de Artă Orientală.
 Întocmit documentații de achiziție pentru 4 piese de mobilier (donațiile ”Ioan

Sezanov” și ”Vasiliu Georgeta”)
 Selectare date muzeo-tehnice și fotografii pentru publicații și pentru

propunerile de reorganizare ale expoziției de bază a Muzeului de Artă.
 Realizare fotografii colecții în vederea definitivării arhivei digitale (alături de

Gabriel Dincu).

Creșterile de patrimoniu:

 33 lucrări de grafică donate de Reinhart Schuster din R.F.Germania (donația nu
este înregistrată cu nr. de inv.).

 3 lucrări de grafică și 3 plăci de gravură donate de artistul Ion Tițoiu cu ocazia
realizării catalogului ”Plăci de gravură și stampe în colecțiile Muzeului de Artă
Tulcea” (donațiile nu sunt înregistrată cu nr. de inv.).

 4 piese de mobilier (donațiile ”Ioan Sezanov” și ”Vasiliu Georgeta”).
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b.1.II-4. Muzeul de Etnografie şi Artă Populară

Cuprinde activităţi de documentare şi evidenţă a colecţiilor muzeale
(înregistrare/completare registru informatizat, întocmirea fişelor analitice de
evidenţă, clasarea bunurilor culturale, inventarierea), de conservare preventivă sau
curativă a bunurilor culturale mobile (întocmire fişe de conservare, înregistrarea
mişcărilor de bunuri culturale, monitorizarea condiţiilor de microclimat/mediu
ambiant din depozite sau spaţii de expunere şi a stării de conservare/sănătate a
pieselor conservate, selectarea bunurilor culturale mobile pentru restaurare), şi
valorificarea acestora în cercetare, expoziţii sau publicaţii.

Colecţiile din patrimoniului etnografic mobil şi imobil. A fost completat registrului
informatic pentru colecțiile: Textile, Lemn-Metal, Foto-Document, Patrimoniu
Industrial (Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M., Istrate
V.); Fotografierea a 20 piese din colecția Textile (Papa E., Istrate V.); întocmirea unui
număr de 43 fişe de conservare din care 23 pentru Colecţia lemn-metal (Dobre P.),  20
pentru colecția Patrimoniu Industrial (Istrate V.); Completare fișe analitice de obiect:
10 bunuri culturale (scoarțe) (Papa E.)

Creșterile de patrimoniu: 23 piese în colecția Textile (subcolecțiile Port Popular și
Țesături Decorative); completarea documentației conform procedurii de achiziții
(Titov I.)
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Grafic 9. Evoluția creșterilor de patrimoniu în perioada 2011-2016.

În anul 2016, ICEM a înregistrat o creștere de patrimoniu de 3726 unități de inventar,
provenite din cercetări arheologice, donații și achiziții. Cele mai multe dintre acestea
sunt monede şi medalii (3733) și obiecte arheologice (93), acestea fiind urmate de
achiziţia unei colecţii entomologice (1350 piese) şi a unor obiecte etnografice (23), dar
şi de donaţia unor obiecte de artă (43).
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Grafic 10. Distribuția creșterii de patrimoniu al ICEM în anul 2016, pe domenii.

Patrimoniul imobil include atât elemente legate de patrimoniul cultural (arheologie,
istorie, arhitectură, artă, etnografie) cât şi de cel natural (rezervaţii naturale). Prin
activitatea sa, ICEM desfăşoară activităţi de cercetare şi monitorizare asupra a
numeroase obiective situate mai ales în nordul Dobrogei (jud. Tulcea).

Deşi judeţul Tulcea deţine numeroase arii naturale protejate, doar o mică parte din
acestea se află în gestiunea unor instituţii specializate, precum Parcul Naţional Munţii
Măcinului sau Rezervaţia Naţională Delta Dunării. Astfel, deşi specialiştii ICEM
întreprind activităţi şi în domeniul ştiinţelor naturii şi etnografiei, patrimoniul imobil al
instituţiei include aproape exclusiv monumente arheologice.

Lista Monumetelor Istorice din 2010 referitoare la judeţul Tulcea conţine nu mai
puţin de 567 obiective istorice şi arheologice protejate, numărul acestora fiind cu
siguranţă mult mai mare. Protecţia acestor situri este o îndatorire a Ministerului Culturii,
care prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Tulcea poate recomanda efectuarea unor
intervenţii arheologice (diagnostic, supravheghere sau cercetare) în zonele afectate.
Astfel, ICEM, alături de alţi prestatori de servicii arheologice ce activează în regiune,
participă în mod activ la salvarea şi înregistrarea informaţiilor arheologice.

O importanţă deosebită o au spectaculoasele cetăţi antice şi medievale, situate
mai ales pe cursul Dunării. Proiectele de cercetare sistematică implementate aici au
ca scop, pe lângă obţinerea informaţiilor ştiinţifice şi includerea acestor monumente
într-un circuit turistic. În prezent ICEM administrează o serie de situri arheologice
precum cetatea medievală de la Enisala, bazilica paleocreştină de la Niculiţel dar şi
cetăţile antice de la Isaccea–Noviodunum, Murighiol–Halmyris, Jurilovca–Orgame sau
Slava Rusă–(L)Ibida. Pentru o parte dintre acestea, cu sprijinul Consiliului Judeţean
Tulcea, au fost scrise şi câştigate o serie de proiecte de amenjare sau reabilitare în
scopul valorificării muzeistice.

b.1.III. Restaurare și conservare bunuri culturale mobile și imobile

Laboratorul de Restaurare-Conservare servește toate muzeele componente ale
Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion din Tulcea. Utilitatea și eficiența
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activităților desfășurate în cadrul acestei secții se concretizează în ansamblul
obiectelor de patrimoniu cultural salvate de la distrugere și constă în: restaurarea
bunurilor muzeale menita să îmbunătățească parametrii fizico-mecanici, să stopeze
procesul de degradare, să stabilizeze obiectul și sa-i redea aspectul estetic necesar
expunerii în muzeu. În prezent laboratorul desfășoară activităţi de restaurare a
obiectelor din ceramică, metal, lemn, materii textile, restaurare şi legare carte veche şi
de taxidermie.

În cadrul Biroului de Restaurare – Conservare, s-au efectuat intervenții de
restaurare – conservare asupra pieselor provenite din colecțiile muzeelor,
componente ale ICEM Tulcea. Activitatea restauratorilor se reflectă prin restaurarea -
conservarea unui nr. de 769 obiecte prin următoarele acțiuni: s-au identificat formele
de degradare ale obiectelor și factorii care le-au indus; s-a întocmit documentația de
restaurare; s-au făcut dezinsecții - dezinfecții, pentru obiectele venite din depozite la
restaurare, dar și pe colecții cum  este cea de sculptură de la Muzeul de Artă; s-au
curățat obiectele de murdăria neaderentă şi de cea ancrasată, s-au eliminat petele,
înlăturat verniurile alterate precum şi alte adaosuri care nu au făcut parte din
structura originală a obiectului; obiectele au fost stabilizate din punct de vedere
chimic prin neutralizarea substanţelor nocive din structura lor (acidul sulfuric,
clorurile etc); s-a consolidat rezistenţa obiectelor prin procedee chimice și mecanice;
s-au reîntregit obiectele ajunse în stare fragmentară; s-au completat lacunele din
structură; s-au integrat cromatic în zonele în care s-au făcut completări; s-au
efectuează şi alte intervenţii care urmăresc să aducă obiectul degradat la o stare
formă, culoare, aspect, dimensiuni etc. cât mai apropiate de cele avute înainte de a se
degrada; s-au făcut retușuri și vernisări finale, cu substanţe (lacuri, ceruri, verniuri
etc.) menite să le protejeze împotriva factorilor de degradare; s-au luat măsuri de
urgenţă pentru salvarea descoperirilor arheologice, imediat după decopertarea
acestora; s-au aplicat măsuri de protecţie împotriva efectelor toxice ale substanţelor
chimice utilizate în tratamentul şi restaurarea obiectelor (protecția muncii); s-au
aplicat măsuri speciale pentru prevenirea apariţiei focarelor de incendiu, potrivit
gradului de risc pe care-l prezintă contextul tehnic în care lucrează.

Distribuția lucrărilor de restaurare–conservare: Laboratorul de Restaurare-
Conservare Lemn - 2 piese; Laboratorul de Restaurare-Conservare Textile - 9
pavilioanae si un guler marinaresc; Laboratorul de Restaurare-Conservare Metal –
703 de monede din care 2 argint și 701 bronz şi un sigiliu de Pb de la Noviodunum-
TPF, Aegyssus, Ibida si Murighiol şi 26 obiecte din bronz  si Pb; Laboratorul de
Restaurare-Conservare Ceramica -restaurate 50 obiecte din care: 13 vase ceramice, 15
obiecte ceramice (fusaiole etc.)  16 obiecte din rocă (frecătoare, gresii), 3 obiecte din
xilex, 3 obiecte de corn şi os .Se afla in curs de restaurare peste 30 de obiecte
ceramice; Laboratorul de Restaurare-Conservare Hârtie – a restaurat un numar de 15
documente turco-osmană, 3 lucrări (legături de xerox), 3 dosare pentru secretariat și
confectionat plicuri pentru documente; Laboratorul de Restaurare-Conservare Icoană
- restaurat 4 icoane din depozitul Muzeului de Artă și o icoană de la Muzeul de Artă



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

56

Populară și Etnografie. S-a intervenit pe un nr. de  20 icoane in vederea analizării
stării de conservare, consolidării, dezinsecției și verificării, în perioada 03.01.2016.–
25. 04.2016; Laboratorul de Taxidermie - restaurat 7 piese din depozit - naturalizat : 6
pesti (5 pesti exotici, 1 crap) 5 păsări , 3 mamifere.

În anul 2016 s-au realizat următoarele activități de conservare-restaurare:

 s-au efectuat tratamente de curățare asupra materialului ceramic provenit de pe
șantierele arheologice din jud. Tulcea, campaniile 2014-2015 (Argamum,
Aegyssus, Ostrov, Babadag, Isaccea,  Noviodunum), 21 saci de ceramică;

 s-a continuat procesul de conservare - restaurare a fragmentului din lemn
arheologic (bord din zona prova, corabie de sec, XVIII), descoperit în localitatea
Sfântul Gheorghe și aflat în custodia ICEM Tulcea, pentru care s-au luat
următoarele măsuri: a. mentinerea conținutului de umiditate (fragmentul a
rămas introdus în  bazinul cu apa); b. pentru a preveni apariţia atacului biotic s-
a folosit un biocid (acid boric), aplicat prin pensulare/pulverizare pe întreaga
suprafaţă a fragmentului dar și introdus în bazin. Acidul boric este un produs
anorganic cu toxicitate redusă, nevolatil, care posedă proprietăți insecticide,
fungicide și erbicide; c. apa din bazin a fost schimbată periodic și biocidul
înlocuit (de două ori pe lună); d. lemnul a fost curățat de murdărie și depuneri
aluviale, pe ambele părți  sub jet de apă și mecanic prin pensulare; e. pentru
perioada de iarnă, s-a introdus antigelul si  bazinul a fost izolat termic cu plăci
de polistiren, care au rolul de a micșora transferul termic între interior și
exterior; f. s-a confecționat un cadru de lemn cu acoperiș (acoperiș în două ape),
peste care s-a aplicat o folie de plastic; g. este monitorizată zilnic  starea de
conservare a fragmentului urmărindu-se eventualele modificări morfologice;

 intervenții de conservare la peretii casei de la  Enisala, prin aplicarea unui
tratament cu Per-Xil;

 s-a intervenit pe un nr. de  20 icoane în vederea analizării stării de conservare,
consolidării, dezinsecției și verificării, în perioada 03.01.2016 –25.04.2016;

 au fost efectuate tratamente fizico-chimice asupra materialului ceramic rezultat
în urma descărcărilor de sarcină arheologică;

 Marcu Liliana, in perioada 29.08.2016-09.09.2016 s-a deplasat la Baza
Arheologica Noviodunum- Isaccea,pentru organizarea depozitului şi selectarea
materialului ceramic in vederea restaurarii.

 au fost recondiționate și igienizate piesele din expoziția ”Planeta animalelor”,
piese care au revenit de la Muzeul Grigore Antipa, București;

 s-a colectat material în vederea reînprospătării spațiului expozițional din cadrul
dioramelor CMEDD

 au fost făcute tratamente de dezinsecție – dezinfecție, prin injectare și gazare la
colecția de sculptură din cadrul Muzeului de Artă;

 s-a asigurat apa distilată necesară activităților din cadrul I.C.E.M.
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Lucrări restaurate în laborator specializat în cadrul proiectului ADOPTĂ O PICTURĂ!

 Obținerea avizului din partea Ministerului Culturii și obținerea fondurilor necesare
pentru restaurarea unui număr de 12 lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă (6
lucrări clasate în categoria Tezaur, 4 lucrări clasate în categoria fond și două lucrări
neclasate), în cadrul proiectului ADOPTĂ O PICTURĂ!.

 Pentru anul 2016 s-a reușit restaurarea celor 6 lucrări clasate în categoria Tezaur și care
erau într-o stare avansată de degradare. Acestea sunt:

Tabelul 4

Nr. Denumire/Titlu Autor/datare Tehnică Ordin de clasare Categoria
1. Femeie în noapte Petraşcu, Gheorghe ulei pe pânză 2033/14.01.2013 Tezaur
2.

Cântăreaţa cu lăuta
Aman,
Theodor ulei pe pânză 2305/05.06.2007

Tezaur

3. Portret de ţărăncuţă Grigorescu, Nicolae ulei pe pânză 2682/03.12.2008 Tezaur
4. Moară din Bretania Petraşcu, Gheorghe ulei pe pânză 2033/14.01.2013 Tezaur
5. Interior de pădure

Barbizon
Grigorescu, Nicolae ulei pe lemn 2682/03.12.2008

Tezaur

6. Peisaj din sudul Franţei Grigorescu, Lucian ulei pe pânză 2033/14.01.2013 Tezaur

Operațiuni de conservare curativă în cadrul Muzeului de Artă (conservatori colecții și
restaurator)
 Tratarea preventivă, cu soluție de perxil, a 39 plăci de gravură cu suport lemn;
 Tratarea plăcilor de xilogravură din colecția de grafică a Muzeului de Artă prin

injectare și pensulare cu biocid;
 Aplicare tratament împotriva insectelor xilofage colecție de sculptură în lemn a

Muzeului de Artă prin injectare și pensulare cu biocid;
 Stabilizare strat pictural la 77 de icoane din colecția de icoane a Muzeului de Artă

Tulcea;
 Realizare tratament împotriva insectelor xilofage cu biocid prin injectare și pensulare la

54 de icoane din colecția de icoane a Muzeului de Artă Tulcea;
 42 de lucrări din lemn și 1 lucrare din piatră;

Operațiuni de restaurare în cadrul Muzeului de Artă (restaurator Radu G.)

 Restaurare icoană „Intrarea Mântuitorului în Ierusalim”;
 Restaurarea sculpturii în piatră „Recolta”din exponatele parcului alăturat Muzeului de

Artă care face parte din colecția de sculptură piatră a instituției;
 Aplicare biocid pe sculptura „Brutărița” din parcul Muzeului de Artă Tulcea  ce

aparține colecției de sculptură în piatră a instituției;
 Restaurare în curs de finalizare la icoana „Răstignirea Mântuitorului” din colecția de

icoane a Muzeului de Artă Tulcea;
 Restaurarea crucifixului pictat din colecția de icoane a muzeului;
 Curățarea icoane „Maica Domnului cu Pruncul «Hodighitria»” și fixarea stratului

pictural a icoanei „Maica Domnului cu Pruncul” ( icoană cu lacune în stratul pictural
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însumate mai mult de 50% stratul fiind repictare s-au cerut investigații suplimentare
de către comisie;

 Colaborare pentru organizarea și conservarea colecției de carte veche a Mânăstirii
Cocoș jud. Tulcea;

 Realizarea unor operațiuni de curățare la două piese de marmură (capiteluri),
realizarea probelor de curățare pe o statuetă menhir. Datorită condițiilor meteo
și a lipsei de aparatură adecvată nu au fost finalizate operațiunile. Menționez că
obiectele nu sunt clasate;

b.1.IV. Activitatea expozițională. Proiecte expoziționale permanente și temporare

Cea mai vizibilă parte a activităţii ICEM se reflectă în activitatea muzeografică, prin
expoziţiile permanente şi temporare. Dacă expoziţiile permanente se bazează pe o
tematică aparte şi au o perioadă de vizitare destul de extinsă (15-20 ani), cele
temporare pot varia destul de mult atât ca tematică cât şi ca perioadă de expunere.

b.1.IV-1. Muzeul de Istorie şi Arheologie (MIA)

Expoziții realizate de MIA (temporare, permanente)

1. Expoziția foto-documentară „Cartografia cetăților medievale dispărute din
Dobrogea”, Tulcea (Casa Avramide, Muzeul de Istorie și Arheologie),
septembrie-noiembrie 2016. Responsabil: Aurel Stănică;

2. Organizarea expoziției permanente din punctul Monumentul paleocreștin
Niculițel. Responsabili: Marian Mocanu, Diana Mocanu, Cristian Micu, Florin
Topoleanu, Mihai Petrescu.

3. Organizarea expoziției permanente din cadrul punctului de informare amenajat la
Cetatea Medievală Enisala. Responsabili: Cristian Micu, Aurel Stănică, Camelia
Kaim, Sorin Ailincăi, Cristina Dinu, Mihai Petrescu.

4. Expoziția temporară „O Europă unită la 1856”, dedicată împlinirii a 160 de ani
de la înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării, în parteneriat cu Muzeul de
Istorie „Paul Păltenea” Galaţi (noiembrie 2016 - mai 2017). Responsabili:
Mădălina Ciocoiu, Camelia Geambai, Florentina Trif, Ailincăi Adina, Carmen
Simionescu, Cosmin Milian;

5. Expoziția temporară „Tulcea – repere urbanistice”, realizată în cadrul
proiectului „Tulcea – repere urbanistice”, finanțat de către UAT Municipiul
Tulcea și realizat în parteneriat cu Asociația social-culturală „Emanoil Șt.
Bogatu” Tulcea. Responsabili MIA Tulcea: Ligia Dima, Camelia Geanbai,
Valentina Sciotnic, Carmen Simionescu, Gabriel Dincu;

6. Expoziție temporară dedicată aniversării a 50 de ani de existență și activitate a
Școli Gimnaziale „Grigore Antipa” Tulcea, expoziție realizată în parteneriat cu
Școala „Grigore Antipa”. Responsabili: Dima Ligia, Gabriel Dincu, Carmen
Simionescu. În cadrul acestui proiect am contribuit la realizarea unei medalii
aniversare care a intrat în inventarul colecției de medalistică.
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Colaborare la realizarea unor expoziţii

7. Aurul şi argintul antic al României. Expoziţie coordonată de MNIR.
8. Comorile României în China. Expoziţie coordonată de MNIR.

b.1.IV-2. Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (CMEDD)

Manifestări expoziționale organizate de CMEDD

1. Expoziția „El și ea în lumea animala”, organizată în parteneriat cu Muzeul de
Istorie Naturală ”Gr. Antipa” București (coordonatori: Laura Doxan și Cuzic V.;
colaboratori: Tone Marcela, Geru Maria, Alexe Domnica, Poștaru Nicolae, Poștaru
Iuliana, Biță - Ana Maria); perioada: noiembrie 2014 - noiembrie 2016;

2. Expoziția ”Cochilia – formă şi culoare” , în care au fost prezentate exemplare de
gasteropode şi bivalve exotice din colecţia CMEDD; (coordonator:  Rădulescu
Adina Maria; colaboratori: Tone Marcela, Simionescu Carmen); perioada iulie 2015 –
iunie 2016;

3. Expoziția ”Mirajul Apelor” prezintă lucrări de acuarelă, ce au ca tematică Delta
Dunării, realizate de artistul plastic Cicerone Ciobanu; (coordonator: Rădulescu
Adina Maria; colaboratori: Biță Ana Maria, Simionescu Carmen); perioada
octombrie 2016-februarie 2016;

4. Expoziția temporară „Impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor naturale”
organizată în parteneriat cu WWF România și sponsorizat de S.C. Mocanu &
Com SRL Tulcea și S.C. MagicLand Tulcea. (Responsabil: Dinu Cristina;
colaboratori: Petrescu Mihai, Radu Adina, Panait Valentin; tehnoredactare postere și
afiș: Camelia Kaim, Simionescu Carmen);perioada: iunie-septembrie 2016

5. Expoziția temporară cu lucrări realizate de elevii Liceului de Arte George
Georgescu Tulcea organizată în cadrul activităților dedicate „Zilei Internaționale a
Migrației Peștilor” (coordonator:  Doxan Laura); perioada: 20-24 mai 2016;  În
cadrul concursului internațional de desene, organizat cu prilejul World Fish
Migration Day 2016, la care au participat copii din 63 de țări și la care au
partcipat lucrările expuse în această expoziție, două premii au fost câștigate de
elevii Stan Eduard și Stoian Alexandra.

6. Expoziția temporară de lucrări colective ale unităților de învățământ ce au
încheiat parteneriate cu CMEDD în anul şcolar 2015-2016, în cadrul
programului educațional „Natura, prietena mea”; deschidere: 5 iunie 2016
(coordonatori: Cuzic Mariana, Doxan Laura; colaboratori: Poștaru Iuliana, Biță
Anamaria, Simionescu Carmen);

7. Expoziția temporară „Fii și tu un Moș Crăciun!”, organizată în cadrul campaniei
umanitare (coordonatori: Cuzic Mariana, Doxan Laura; colaborator Dincu Ana
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Maria); deschisă în perioada 7-23 decembrie 2016; Coletele sunt destinate
copiilor nevoiași din școlile partenere din mediul rural.

8. Expoziția temporară de fotografie „Expeditia Națională SOR”, 10 decembrie
2016, SOR şi CMEDD (coordonator: Cuzic Mariana; colaboratori: Doxan Laura,
Simionescu Carmen).

9. Elaborarea fotoexpoziției Peisaje dobrogene și nord-iberice privind peisajele și
habitatele dobrogene și cele iberice (în format electronic pe DVD) și a
fotoexpoziţiei Situri Natura 2000 din Dobrogea, prezentată în cadrul expoziției
permanente din CMEDD. (dr. ing. Petrescu Mihai);

Manifestări expoziționale/culturale găzduite şi itinerate de CMEDD

10. Expoziția de fotografie „Dunărea, Dobrogea, Delta”, realizată de CMEDD a fost
itinerată în: Muzeul Bucovinei Suceava, Muzeul de Mineralogie ”Victor Gorduza”
Baia Mare și Muzeul Județean Argeș; (coordonator: Dinu Cristina, expozanți:
Petrescu Mihai, Petrescu Daniel, Goean Iliuță, Baciu Mihai, Leonov Valeriu;
tehnoredactare afiș expoziție: Kaim Camelia)

11. Expoziția itinerantă „Ultimii dinozauri din Transilvania”, ce prezintă replici ale
speciilor de dinozauri ce au trăit în Transilvania (coordonator: Dinu Cristina;
colaboratori la realizarea dioramelor și vitrinelor cu eșantioane de paleontologie: Doxan
Laura, Mariana Cuzic, Rădulescu Adina Maria, Poștaru Nicolae, Poștaru Iuliana, Biță
Ana Maria, Geru Maria, Alexe Domnica,  Tone Marcela, Panait Valentin;
tehnoredactare afiș: Kaim Camelia); perioada 23 noiembrie 2016 - 23  februarie
2017. Materialul conifer a fost asigurat de către Administrația Parcului Național
Munții Măcinului, iar o parte din transportul expoziției de la Zalău la Tulcea a
fost sponsorizat de S.C. Coral SA Tulcea.

b.1.IV-3. Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-dobrogean (CMPCND)

Manifestări expoziționale organizate de CMPCND

Muzeul de Artă

1. „Zamfir Dumitrescu” – expoziție temporară de pictură – vernisaj 26 februarie
2016. Curator: Petre Teodorescu, Ana Maria Dincu;

2. „IMAGO MUNDI” – expoziție temporară a artistului  Răzvan ZuZu
Caratănase: 5-30 aprilie 2016. Curator: Alice Georgiana Fănaru, Ana Maria
Dincu;

3. „Simion Crăciun” - expoziție temporară de pictură: 20 mai – 30 iunie 2016.
Curator Petre Teodorescu, Ana Maria Dincu;

4. „Peisaj feminin” - expoziție temporară Mircia Dumitrescu, Florin Stoiciu, Aurel
Bulacu, Ovidiu Ionescu, Ana Maria Orban, Lelia Rus-Pîrvan: 20 iulie 2016.
Curator Petre Teodorescu, Ana Maria Dincu;
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5. „The Clown” - expoziție temporară a artistului Bogdan Ene: 23 septembrie
2016. Curator Petre Teodorescu, Ana Maria Dincu;

6. „Rembrandt - apogeul artei gravurii” - expoziție de gravuri Rembrandt: 7
octombrie 2016. Curator Alice Georgiana Fănaru, Ana Maria Dincu;

Casa Avramide

1. „Amprente plastice dobrogene” - expoziție temporară organizată în parteneriat
cu filiala Constanța a UAPR: 12-26 februarie 2016;

2. „De dragul mamei” - expoziție handmade Elena Oprea și Mariana Cuzic: 8-15
martie 2016;

3. BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE GRAVURĂ CONTEMPORANĂ
”DANUBIUS” - EDIȚIA A II-A: 8-30 aprilie 2016;

4. Închiderea Bienalei Internaționale de Gravură Contemporană „DANUBIUS” -
ediția a II-a: 6 mai 2016;

5. Brâncuși – EX LIBRIS 2016: 13-19 mai 2016;

6. Oameni și locuri din Bucovina – vernisaj 20 mai 2016;

7. Eugeniu Barău - expoziție temporară de pictură: vernisaj 20 mai 2016;

8. Eduardo Diez – „Marine și peisaje”: 3 – 30 iunie 2016;

9. Iuliana Gabriela Ivancencu - „Emoții pentru EA” expoziție temporară de
pictură: vernisaj 4 iunie 2016;

10. Expoziția absolvenților Liceului de Arte George Georgescu Tulcea, promoția
2016: 13-30 iunie 2016;

11. „Eternul Egipt” - expoziție de proiecte de vestimentație Raluca Leonte: 24 iunie
2016;

12. „Autograf Plastic” - expozitie temporară a Asociației Artiștilor Plastici
„Ancora” Tulcea: 24 iunie 2016

13. „SALVADOR DALI - Biblia Sacră” - expoziție temporară de grafică:  20 iulie
2016;

14. „Ferestre deschide - Dunărea de la izvoare la vărsare” ARTĂ ROMÂNEASCĂ
CONTEMPORANĂ. SULINA 5 – expoziție temporară de artă contemporană: 7
octombrie 2016;

15. „Prof-art” ediția a V-a – expoziție temporară de pictură: 11 octombrie 2016;

16. „Lacrimile Cerului - Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei” - expoziție
temporară de icoane vechi din arealul transilvănean - Asociaţia culturală
„pictor Octavian Smigelschi” din Sibiu în colaborare cu Complexul Muzeal
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Bistriţa –Năsăud, Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi Institutul
de cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea : 19 octombrie 2016;

17. Expoziție – „Tulcea de ieri și de azi” - au expus elevii din școlile și liceele
Tulcene în cadrul unui proiect organizat de Asociația ”Ibida” și Liceul de Arte
”George Georgescu” și finanțat de Primăria Municipiului Tulcea: 4 noiembrie
2016;

18. „Dialogul anilor ” - expoziție personală Georgeta Ștefănescu: 22 noiembrie 2016

19. „Nașterea, Răstignirea, Învierea” - expoziție de grafică Adrian Pal jr. - include
lansarea volumului ”Acorduri Cromatice la Porțile Deltei” - Adrian Pal jr. :  16
decembrie 2016;

Alte evenimente muzeale sau metamuzeale

Casa Avramide

1. Șuetele Avramizilor, ediția a IV-a - „Eminescu printre noi”: 15 ianuarie 2016

2. „MUZICĂ POPULARĂ ROMÂNEASCĂ” - concert de muzică susținut de
elevii Liceului de Arte George Georgescu Tulcea: 28 ianuarie 2016

3. Șuetele Avramizilor, ediția a V-a - „Victor Brauner în colecțiile Muzeului de
Artă Tulcea”: vineri 29 ianuarie 2016

4. Șuetele Avramizilor, ediția a VI-a - „Gravura contemporană românească” -
lansare catalog: ”Plăci de gravură și stampe în colecțiile Muzeului de Artă
Tulcea”: 12 februarie 2016

5. ACORDURI DE IARNĂ - program muzical susținut de elevii Liceului de arte
”George Georgescu” : 18 februarie 2016

6. Șuetele Avramizilor, ediția a VII-a - „Tinerimea literară tulceană” (a inclus
lansarea volumelor „Fir-ar!” - Amy Amelisse și „Despre iubiri albastre și nu
numai” - Ion Eremia): 19 februarie 2016

7. LANSARE DE CARTE - „Îmi amintesc de o zi de școală. Caietul 2. Dante:
Infernul în cânturi și terține alese” - Antonio Rizzo: 20 februarie 2016

8. LANSARE DE CARTE - „Pedeapsa de sine” - Geo Naum: 26 februarie 2016

9. Șuetele Avramizilor, ediția a VIII-a - „Drag de muzică și poezie” (aniversații
lunii februarie): 26 februarie 2016

10. Șuetele Avramizilor, ediția a IX-a - „Vino soare de răsare!” (tradiții de
primăvară în satul dobrogean): 4 martie 2016

11. LANSARE DE CARTE - „Armânii țara și oameni - volumul I” - Gustav
Weingand: 4 martie 2016

12. „Mai întâi caracterul” (conferință CCD Tulcea în parteneriat cu CMPCND din
cadrul ICEM Tulcea și Liceul de Arte „George Georgescu”: 18 martie 2016
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13. STORYTELLERS (muzici și povești din istoria blues-ului) - Marcian Petrescu și
Florin Giuglea: 18 martie 2016

14. Șuetele Avramizilor, ediția a X-a - „Drag de muzică și poezie” (aniversații lunii
martie): 25 martie 2016

15. LANSARE DE CARTE - „Flash-uri din sens opus” - Marian Godină: 25 martie
2016

16. Ziua națională a Greciei sărbătorită la Casa Avramide - eveniment organizat de
Comunitatea Elenă Tulcea: 26 martie 2016

17. Șuetele Avramizilor, ediția a XI-a - „ICOANA - dogmă, istorie, artă” - 31 martie
2016

18. JAZZ PROMENADE – concert: 1 aprilie 2016

19. TEATRU DE MUZEU - Carnavalul bârfelor, după Carlo Goldoni - Grupul
teatral „Ifigenia”: 7 aprilie 2016

20. Șuetele Avramizilor, ediția a XII-a - „ICOANA - dogmă, istorie, artă” - 8 aprilie
2016

21. LANSARE DE CARTE - „Margareta. Mărturia unui sfert de veac regal” de
Sandra Gătejeanu-Gheorghe și „Regalitatea, astăzi” de Principele Radu al
României: 11 aprilie 2016

22. Șuetele Avramizilor, ediția a XIII-a - „Călători și călătorii (Doi tulceni la
Iersalim) : 14 aprilie 2016

23. LANSARE DE CARTE - „Compania de apă Tulcea (1897-2016) - trecut, prezent
și viitor” - dr. Ligia Dima: 20 aprilie 2016

24. LANSARE DE CARTE - „Vânzători de amintiri” - Elena Netcu: 21 aprilie 2016

25. Șuetele Avramizilor, ediția a XIV-a - „Drag de muzică și poezie” (aniversații
lunii aprilie): 22 aprilie 2016

26. CONCERT - Călin Grigoriu: 22 aprilie 2016

27. CONCERT - Open Blues Night: 23 aprilie 2016

28. STAND-UP COMEDY: 7 mai 2016

29. „Cum de duce totul dracu' ” după textul „Crize” de Mihai Ignat – Florin Frățilă
și Ioana Chelmuș: 8 mai 2016

30. Șuetele Avramizilor, ediția a XV-a - „100 de ani de DADAISM” (a inclus
lansarea volumului: DADA ÎN DIRECT - Petre Răileanu”: 20 mai 2016

31. Open Blues Night - Călin Cyfer: 20 mai 2016

32. „Într-o seară de mai” – concert susținut de elevii clasei de canto a prof. univ. dr.
Florența Marinescu, Universitatea ”Ovidius” Constanța: 21 mai 2016
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33. CINEMATECA DE ARTĂ - maraton de filme de artă: 21 mai 2016

34. NOAPTEA MUZEELOR: 21 mai 2016

35. Șuetele Avramizilor, ediția a XVI-a - „Drag de muzică și poezie” (aniversații
lunii mai): 27 mai 2016

36. „Eroi tulceni și faptele lor” - proiect cultural organizat în parteneriat de Școala
Gimnazială nr. 12 Tulcea, Prefectura Județului Tulcea, Institutul de Cercetări
Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea și Inspectoratul Școlar Județean Tulcea: 4
iunie 2016

37. Șuetele Avramizilor, ediția a XVII-a, Daniel Spânu, Brățările de aur de la Grădiștea
de Munte: 14 iunie 2016

38. CONCERT - Blues Stories: 12 iunie 2016

39. Festivalul de c'ARTe DANUBIUS - ediția a IV-a 15-19 iunie 2016

40. Șuetele Avramizilor, ediția a XVIII-a - „Temă rezervată”: 17 iunie 2016

41. Dobrojazz, ediția a III-a: 23-26 iunie 2016

42. Șuetele Avramizilor, ediția a XIX-a - „Drag de muzică și poezie” (aniversații
lunii iunie): 30 iunie 2016

43. Dialoguri cu dichis - invitat special istoricul Lucian Boia: 5 iulie 2016

44. CONCERT Ștefan Lovin: 12 iulie

45. Șuetele Avramizilor, ediția a XX-a - „Revista ”Nord Dobrogea Cultural” la a IX-
a apariție”: 17 iunie 2016

46. Șuetele Avramizilor, ediția a XXI-a - „Europa Creștină astăzi” conferință și
lansare de carte Teodor Baconschi: 15 iulie 2016

47. CONCERT Costin Soare – concert în cadrul Turneului ”Muzica în palatele
României”: 15 iulie 2016

48. Șuetele Avramizilor, ediția a XXII-a - o seară dedicată poetului Adrian
Păunescu: 22 iulie 2016

49. Șuetele Avramizilor, ediția a XXIII-a - „Povestea tristă a unei televiziuni  pline
de umor” - ediție organizată în parteneriat cu Așezământu Cultural ”Câinele
Enot”: 28 iulie 2016

50. Concert în 4 - Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Anca Hanu, Cristi Rigman: 29 iulie
2016

51. Șuetele Avramizilor, ediția a XXIV-a - „Drag de muzică si ... epigramă”: 26
august 2016

52. Dichis'n'Blues 2016: 2-3 septembrie 2016

53. Șuetele Avramizilor, ediția a XXV-a - „Suprarealismul”: 15 septembrie 2016
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54. CONCERT Țapinarii și Fără Zahăr: 16 septembrie 2016

55. „MOZART – pictorul de sunete” - concert de arii ale geniului muzicii clasice
susținut de soliști ai Filarmonicii George Enescu din București: 24 septembrie
2016

56. „Imagini din cele mai mari muzee ale lumii” - Proiecție și comentarii Dipl.-Ing.
Petre Repcaru: 28 septembrie 2016

57. LANSARE DE CARTE - „Aventuri de excursionist” - Emilia Muller, invitat
Petru Șolcă: 29 septembrie 2016

58. Șuetele Avramizilor, ediția a XXVI-a - „La Marginea imperiului – origini”
invitat jurnalistul Cristian Cealera autorul romanului istoric „La Marginea
Imperiului – origini”: 30 septembrie 2016

59. Șuetele Avramizilor, ediția a XXVII-a - „Drag de Muzică și Poezie - aniversații
lunii septembrie”: 30 septembrie 2016

60. Noaptea Cercetătorilor Europeni 2016: 30 septembrie 2016

61. LANSARE DE CARTE - „La Marginea Imperiului (origini)” autor Cristian
Cealera: 30 septembrie 2016

62. LANSARE DE CARTE - „Din lira inimii” autor pr. Gabriel Constantin: 6
octombrie 2016

63. Încheierea concursului de fotografie organizat de Asociația Seniori în acțiune: 7
octombrie 2016

64. CONCERT „The River”: 14 octombrie 2016

65. LANSARE DE CARTE - „Povestea unui legionar” autor Elena Netcu: 26
octombrie 2016

66. „ETNOCULT - memoria culturală a comunităților locale din Dobrogea” -
Asociația de Dezvoltare Regională ”Aegyssus” (ADRA) : 27-28 octombrie 2016

67. Șuetele Avramizilor, ediția a XXVIII-a - „Drag de Muzică și Poezie - aniversații
lunii octombrie”: 28 octombrie 2016

68. LANSARE DE CARTE - „Feniksul ”hoțoman” de Gurile Dunării” autor
TUDOSE TATU: 28 octombrie 2016

69. CONCERT „Arta Arestată” un proiect cultural al Muzeului Național ”George
Enescu” din București și desfășurat la Tulcea cu sprijinul Asociației de
Dezvoltare Regională ”Aegyssus” (ADRA) și a Complexului Muzeal de
Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean din cadrul ICEM Tulcea : 2 noiembrie 2016

70. Șuetele Avramizilor, ediția a XXIX-a - „Dobrogea, cheia de boltă - prima
integrare europeană”: 11 noiembrie 2016
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71. Expoziție de fotografie „World Cities Day” organizată de Universitatea „Andrei
Șaguna” Constanța, cu sprijinul Consulatului General al Chinei la Constanța și
Shanghai Library înarteneriat cu Instituția Prefectului - județul Tulcea: 23
noiembrie 2016

72. CONCERT „Dobroge, meleag cu flori!” muică populară românească – program
în parteneriat cu Liceul de Arte „George Georgescu” : 24 noiembrie 2016

73. Șuetele Avramizilor, ediția a XXX-a - „Drag de Muzică și Poezie - aniversații
lunii noiembrie”: 25 noiembrie 2016

74. Șuetele Avramizilor, ediția a XXXI-a - „Ideea de om și spiritul revoluționar în
România socialistă” - include lansarea volumului: „Comunism Inc. - istorii
despre o lume care a fost” - Angelo Mitchievici și Ioan Stanomir: 9 decembrie
2016

75. CONCERT „Cântece și colinde de Crăciun” - în parteneriat cu Liceul de Arte
„George Georgescu” : 13 decembrie 2016

76. „Tătarii tulceni - trecut, prezent și viitor” : 16 decembrie 2016

b.1.IV-4. Muzeul de Etnografie şi Artă  Populară

1. Expoziția temporară Zi de târg (ianuarie-iunie). Participanți la organizare: Titov
I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M., Istrate V.

2. Expoziția temporară Magia sărbătorilor de iarnă (ianuarie-martie). Participanți la
organizare: Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M.,
Istrate V.

3. Expoziția temporară Port popular din Cerna (martie), realizată la Casa Memorială
“Panait Cerna”din Cerna, în colaborare cu Asociația ”Altona” din Cerna.
Participanți la organizare: Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P.,
Vițulescu M., Istrate V.

4. Expoziția temporară Sărbătoarea Paștelui în ochii copiilor (martie-mai).
Participanți la organizare: Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P.,
Vițulescu M..

5. Expoziția temporară Artă populară şi meşteşuguri dobrogene (iunie). Participanți la
organizare: Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M.,
Istrate V.

6. Expoziția temporară Ziua universală a Iei (24 iunie). Participanți la organizare:
Titov I., Papa E.

7. Expoziția temporară Ulița cu “A fost odată…”(decembrie-). Participanți la
organizare: Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M.,
Istrate V.
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8. Expoziția temporară Obiceiuri de iarnă (decembrie-). Participanți la organizare:
Titov I., Papa E., Istrate V.

În anul 2016 ICEM a organizat sau a colaborat pentru organizarea a 52 de expoziții,
cele mai multe dintre acestea fiind montate în cadrul CMPCND (25). Situația este
comparabilă cu cea din 2013-2014. Pe lângă acestea trebuie menționată montarea
expoziției la Muzeul Bazilica Paleocreştină de la Niculiţel, amenajarea centrelor de
informare de la Enisala, Murighiol şi Jurilovca, dar și cele peste 70 de activități
metamuzeale.

Grafic 11. Evoluția expozitiilor organizate de ICEM în perioada 2010-2016.

Grafic 12. Distribuția pe domenii a expozițiilor organizate de ICEM în anul 2016.

b.1.V. Activitatea educaţională

b.1.V-1. Muzeul de Istorie şi Arheologie / Serviciul Cercetare-Dezvoltare.
Responsabili: Mădălina Ciocoiu, Camelia, Geanbai, Florentina Trif, Adina Ailincăi,
Cosmin Milian, Valentina Sciotnic, Camelia Kaim, Carmen Simionescu.

 încheierea a 47 de parteneriate pentru ciclul primar, gimnazial și liceal cu şcolile
din oraşul şi judetul Tulcea: Şcoala Generală „Alexandru Ciucurencu”, Şcoala
Generală „I.L. Caragiale”, Școala ”Grigore Antipa” Şcoala Gimnazială Nr. 12,
Şcoala  Gimnazială „Elena Doamnă”, Şcoala  Gimnazială „Ioan Neniţescu”,
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Şcoala Gimnazială „Nifon Bălăşescu”, Şcoala Gimnazială „Constantin
Găvenea”, Liceul „Ion Creangă”  Tulcea, Şcoala Generală Nufăru, Colegiul
Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, Şcoala Profesională „Danubius”, Grup Şcolar
„Anghel Saligny” Tulcea, Școala Gimnazială Jijila, Școala Gimnazială
„Constantin Brâncoveanu” Babadag, Scoala Gimnazială Stejaru, Liceul Teoretic
„Constantin Brătescu” Isaccea, Școala Gimnazială „Maior Ioan Murgescu” ,
Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”.

 organizarea, în baza parteneriatelor educaționale, de activităţi didactice cu
elevii din oraş şi judeţ: dezbaterii concurs, mese rotunde, ateliere de creaţie
artistică, lecţii deschise, proiecţii de film, vizite la siturile arheologice din judeţ.

 realizarea de materiale didactice pentru buna derulare a parteneriatelor  şcolare
(diplome, decupaje film, planşe, chestionare, teste)

 desfășurarea de activități pentru marcarea unor evenimente importante privind
istoria locală, națională sau universală: concursul „Hai să dăm mână cu mână!”,
cu ocazia aniversării a 157 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române,
cu elevii din ciclul primar de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” şi
Şcoala Gimnaţială „Constantin Găvenea”; manifestarea „Călătorind prin
Europa”, desfăşurată sub forma de workshop-uri, în cadrul cărora au participat
elevi de gimnaziu (clasele a VI-a A şi a VII-a A de la Colegiul Dobrogean „Spiru
Haret ”,  clasele a V-a A, B, C, D de la Şcoala Gimnazială Nr. 12 Tulcea şi clasele
V-VIII de la Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea) şi  elevi din
ciclul primar (clasa I de la Şcoala Gimnazială Nr. 12 Tulcea şi clasa a IV-a de la
Școala Gimnazială „Nifon Bălăşescu”). Materialele informative pe teme
europene (broşuri, pliante, cd-uri etc), necesare atât derulării manifestărilor, cât
şi acordorii de premii fiecăruia dintre participanţi, au fost oferite de  Centrul
Europe Direct Galaţi; săptămâna „Şcoala Altfel” (18-24 aprilie 2016) –ateliere de
olărit  cu elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea, Colegiul
Dobrogean „Spiru Haret”, Şcoala Gimnazială Nr. 12 Tulcea, Scoala Gimnazială
Frecăţei, Şcoala Profesională „Danubius” Tulcea, Grupul Şcolar „Anghel
Saligny” Tulcea, Şcoala Gimnazială „Constantin Găvenea”.

 reconstituirea istorică „Aegyssus redivivus” (iunie 2016), realizată  cu clasele
din ciclul primar  care au încheiat în anul școlar 2015-2016 parteneriate cu ICEM
Tulcea.

 în perioada vacanței școlare (august 2016) s-au desfăşurat ateliere de educație și
creativitate – „În lumea lui Clio”, în module de câte o săptămână, la care au
participat 60 de copii cu vârsta între 6-12 ani.

 „Cercul de Patrimoniu”. Activitate desfășurată în baza unui acord de colaborare
dintre ICEM Tulcea și Asociația Pro Noviodunum. În acest cadru se dorește
realizarea unei educații pentru patrimoniu a voluntarilor, formarea unei
atitudini pozitive față de conservarea și protejarea patrimoniului.
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b.1.V-2. Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării
Activitățile educative s-au înscris ca tematică în programul educativ adresat
preşcolarilor şi elevilor Natura,  prietena mea. Acest program educațional a inclus:
vizite libere, vizite ghidate, miniexpoziţii, concursuri şi lecţii tematice, vizionări de
filme documentare, activități ludice şi experimente în cadrul atelierelor pedagogice
organizate. Activităţile educative au fost susţinute de Mariana Cuzic (preşcolari),
Adina Radu, și Laura Doxan (ciclurile gimnazial şi liceal).

Număr de parteneriate încheiate:  103 (octombrie 2015 – iunie 2016) şi 60
(octombrie - decembrie 2016). Activitățile educative au fost susținute de: muzeograf
Cuzic Mariana, muzeograf Doxan Laura, cercetător științific Radu Adina și au fost
ajutate la realizarea materialelor didactice de: Poștaru Iuliana, Biță Anamaria, Tone
Marcela, Geru Maria, Simionescu Carmen.

Instituţiile de învăţământ partenere: 1. Grădinițe: Grădiniţele cu P.P. nr. 2, 3,
4, 12, 14, 17, 18, Dumbrava Minunată, Grădiniţa/Colegiul Agricol Nicolae Cornăţeanu,
Grădiniţa Tic - Pitic, Grădiniţa Colegiului Anghel Saligny, Grădiniţa/Liceul Teoretic
Ion Creangă, Grădiniţa Sf. Nechita Romanul, Grădiniţa/Școala gimn. Ion Luca Caragiale,
Grădiniţa/Școala gimnazială Nr. 12, Grădiniţa/Școala gimn. Frecăței,
Grădiniţa/Școala gimnazială Jijila, Grădiniţa/Școala gimnazială Jurilovca,
Grădiniţa/Școala gimnazială Sălcioara, Grădiniţa/Școala gimn. Ciucurova,
Grădiniţa/Școala gimnazială din Nufărul,  Gradiniţa Căsuţa de turtă dulce Constanţa;
2. Școli și licee: Colegiul Dobrogean Spiru Haret, Școala gimnazială Al.Ciucurencu,
Școala gimnazială I. Nenițescu, Școala gimnazială Nifon Bălășescu, Școala gimnazială
Elena Doamna, Școala gimnazială specială nr.14, Școala gimnazială C-tin Găvenea,
Școala gimnazială T. Coșovei Somova, Școala gimnazială Murighiol, Școala
gimnazială Mahmudia, Școala gimnazială M.Kogălniceanu, Școala gimnazială
Sarinasuf, Școala gimnazială Văcăreni, Liceul Ion Mincu, Liceul de Arte George
Georgescu, Lic. Gr. Moisil, Colegiul Economic Delta Dunării, Școala profesională
Danubius. Alți parteneri: Asociația Centrul de Psihologie Delta Dunării

Alte activități educative desfășurate în cadrul CMEDD: Săptămâna „Şcoala
altfel” (vizite ghidate şi ateliere cu elevii); Ziua Păsărilor pe data de 1 Aprilie -
activitate educativă cu elevii; Ziua internațională a Migrației Peștilor (21 mai,
http://www.worldfishmigrationday.com/events/888/their-survival-is-in-our-hand),
organizată în colaborare cu World Fish Migration Foundation din Olanda;
activitățidesfășurate: vizită ghidată în acvariu, expoziția de desene Their survival is in
our hands!, 4 conferințe publice pe tema migrației peștilor susținute de dr. ing. Dinu
Cristina (CMEDD), dr. Suciu Radu, dr.ing. Năvodaru Ion (INCDD Tulcea); Ziua
Internaţională a Mării Negre – 31 octombrie, proiect inițiat de Școala Gimnazială  Nr.12
(activități desfășurate: sesiune de comunicare lucrări elevi, expoziţie  de desene şi
carnaval); coordonarea, în parteneriat cu Colegiul Economic Delta Dunării Tulcea, a
practicii de specialitate, pentru o clasă de elevi de clasa a XI, timp de două
săptămâni; iunie 2016.
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b.1.V-3. Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-dobrogean CMPCND)

Parteneriate cu unitățile școlare din municipiul și județul Tulcea (participarea
muzeografilor și sprijin periodic din partea conservatorilor);

 Inițierea contacte cu reprezentanții legali ai tuturor obiectivelor școlare din
municipiul Tulcea în vederea dezvoltării de parteneriate educaționale;

 Stabilirea de parteneriate educaționale cu cca. 40 de unități școlare în perioada
noiembrie 2015 – iunie 2016 care s-au concretizat cu vizite la Casa Avramide și
la Muzeul de Artă și totodată cu acțiuni culturale specifice; în acest sens s-a
dezvoltat pachetul de servicii ÎNVAȚĂ LA MUZEU adresat elevilor din
municipiul și județul Tulcea care a constat în activități educaționale propuse
pentru mai multe categorii de public școlar;

 Stabilirea de parteneriate educaționale pentru anul școlar 2016-2017 în perioada
1 octombrie – 31 decembrie 2016, activitate ce va continua și pe parcursul
anului 2017, până la finalizarea anului școlar; pentru promovarea vânzărilor de
bilete;

Activitățile didactice s-au desfășurat în baza parteneriatelor școlare încheiate clase de
elevi de la următoarele școli: Şcoala Generală „Alexandru Ciucurencu”, Şcoala
Generală „I.L. Caragiale”, Şcoala Generală „Nifon Bălăşescu”, Şcoala Generală Nr. 7,
Şcoala Generală „Constantin Găvenea”, Grup Şcolar „Anghel Saligny”, Colegiul
Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Liceul de Artă
„George Georgescu”, Seminarul Teologic „Sf. Ioan Casian”, Liceul Ion Creangă.

Materiale didactice pentru buna derulare a parteneriatelor şcolare (diplome,
decupaje film, planşe, chestionare, teste) (participarea muzeografilor și sprijin
periodic din partea conservatorilor);

 Realizare cel puțin 40 de tipuri de teme educaționale, conform planificărilor
prezentate la începutul anului calendaristic; conțin diferite decupaje, planșe de
lucru, imagini, etc. pentru Atelierul de Pictură și Art@Mică;

Ateliere/proiecte speciale adresate elevilor, în afara celor clasice derulate în
parteneriat cu unitățile de învățământ;

 Atelierul Art_Mică desfășurat săptămânal, la Casa Avramide, până în luna
iunie 2016 (Alice Fănaru, Jeni Voinea, toți colegii);

 Atelierul de Musical desfășurat săptămânal, la Casa Avramide, până în luna
iunie 2016 (Gabriela Ciolacu, toți colegii);

 Proiectul educațional ”Eu nu sunt o copie – sunt originalul” – desfășurat
sub forma unui concurs lunar între elevi dotat cu premii (câte un
SMARPHONE pentru fiecare ediție a concursului) și în care se urmărește
realizarea celei mai interesante reproduceri după lucrarea lunii respective la
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Muzeul de Artă (Petre Teodorescu, toți colgii);

 Ateliere desfășurate în cadrul Proiectului ARTIȘTI DE EXCEPȚIE LA
TULCEA – SALVADOR DALI ȘI REMBRANDT (Alice Fănaru, AM Dincu);

b.1.V-4. Muzeul de Etnografie şi Artă populară

S-au încheiat 206 parteneriate din care: 124 pentru anul școlar 2015-2016 și 82 pentru
anul școlar 2016-2017. În această perioadă s-au desfășurat 246 ateliere pedagogice cu
tematici diverse: jocuri de târg, cântărirea, țesut, cusut, prelucrarea lemnului etc.. În
acest context s-au realizat o serie de concursuri naționale precum: Creație din drag
de tradiție, Concursul internațional Sărbătoarea Paștelui în ochii copiilor sau Gala
Premiilor Micul Etnograf 2016, precum și 350 ateliere pedagogice.

Partenerii implicați în cadrul parteneriatului Creație din drag de tradiție sunt
cadre didactice de la: Grădinița de Aplicație a Liceului Teoretic “Ion Creangă” Tulcea,
Liceul Tehnologic “Vasile Bacalu” Mahmudia, Grădinița Colegiului Agricol “Nicolae
Cornățeanu” Tulcea, Grădinița Sarichioi, Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea, Școala
Gimnazială Gemenele, jud. Brăila, Școala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea, Grădinița
“TIC – PITIC” Tulcea, Şcoala Gimnazială Frecăței, Şcoala Profesională “Danubius” și
Structura Școala Primară Nr. 9 Tulcea, Grădinița Școlii Gimnaziale Nr. 5 Tulcea,
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18 Tulcea, Școala Gimnazială “Constantin
Găvenea” Tulcea, Școala Gimnazială Nr. 5 Tulcea, Şcoala Gimnazială Jijila, Şcoala
Gimnazială „Maior Ion Murgescu” Smârdan, Şcoala Gimnazială “Nifon Bălășescu”
Tulcea, Grădinița cu P.P. Nr. 3 Tulcea, Şcoala Gimnazială Murighiol, Şcoala
Gimnazială “Gheorghe Banea” Măcin, Şcoala Gimnazială Ceamurlia de Jos, Școala
Gimnazială Nr. 18 “Jean Bart” Constanța, Şcoala Gimnazială “Alexandru Ciucurencu”
Tulcea, Şcoala “Sfântul Grigorie Teologul” Galați, Şcoala Gimnazială “I.L. Caragiale”
Tulcea, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Tulcea, Grădinița Școlii Gimnaziale
“Nifon Bălășescu” Tulcea, Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică de la Şcoala
Gimnazială Nr. 12 Tulcea, Grădinița cu Program Prelungit “Ion Creangă”, Slatina, jud.
Olt, Școala Primară Enisala, Grădinița cu Program Prelungit “Sf. Nichita Romanul” -
Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Ioan Casian” Tulcea, Şcoala Gimnazială “Vasile
Alecsandri” Nufăru, Școala Gimnazială “Grigore Antipa” Tulcea, Centrul de
Documentare și Informare, Liceul Teoretic “Constantin Brătescu” Isaccea, Şcoala
Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Galați, Școala Primară Sarinasuf, Grădinița cu P. N.
Ostrov, Şcoala Gimnazială “Panait Cerna” Cerna, Liceul Teoretic “Ion Creangă”
Tulcea, Grădinița cu P.P. “Perluțele Mării” Constanța, Şcoala Gimnazială Turcoaia,
Liceul Tehnologic “Simion Leonescu” Luncavița, Colegiul Tehnic “Armand Călinescu”
Pitești, Şcoala Gimnazială Jurilovca, Colegiul Național “Costache Negri” Galați, Şcoala
Gimnazială “B.P. Hasdeu” Constanța, Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu”
Constanța, Școala Gimnazială “Constantin Stere”, comuna Bucov, jud. Prahova, Școala
Gimnazială Chițorani, comuna Bucov, sat Chițorani, jud. Prahova, Școala Gimnazială
“Traian Cosovei” Somova, Grădinița cu P.P. Nr. 17 Tulcea, Şcoala Gimnazială “Nichita
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Stănescu” Baia Mare, Şcoala Gimnazială Nr. 18, Baia Mare, Școala Gimnazială Baia
Sprie – Chiuzbaia, Şcoala Gimnazială “Petofi Sandor”, Coltău.

La Gala Premiilor Micul Etnograf (21-22 iunie 2016), manifestare culturală din
cadrul proiectului Etno-cultură tulceană. Dăm valoare tradițiilor!, au participat cu
momente inspirate din tradițiile nord-dobrogene colective de elevi coordonați de
doamnele și domnii: Minever REȘIT de la Grădiniţa Nr. 4 a Liceului de Arte “George
Georgescu” Tulcea; Victoria CRISTIAN, Rozeta IONIȚĂ, Liliana FEDIUC, Maria
ANDONE, Alina PERICLEANU și Dorina BĂȚROȘ de la Şcoala Gimnazială “I.L.
Caragiale” Tulcea; Ștefana IDA, Mihaela Evelina CERNĂŢEANU, Elena Otilia
VLADU și Viorel CARACOSTEA de la Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea; Antonia
FELIPOV și Mihaela ROȘU de la Grădinița “TIC – PITIC” Tulcea; Maria NECULIȚĂ,
Elena PANTELEMON, Mariana CURLEANCĂ – NĂSTASE, Gabriela Sanda ION,
Gabriela MAZĂRE, Daniela Delia PORFIRIU, Aurelia Teodora BLÎNZEANU și Maria
Florentina ROMANESCU de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Tulcea; Ancuța
STOICA, Lidia BĂLUȚĂ, Virginia PANAIT, Mihaela GIURGIU, Lavinia
TOPOLEANU și Marta AGAGHE de la Şcoala Gimnazială “Elena Doamna” Tulcea;
Silvia Ana PARASCHIV, Tudorița STAVRE, Elena – Gabriela ENCIU, Violeta –
Carmen TĂLPĂU, Marcela STAMATE și Anisia FADEI de la Școala Gimnazială
“Constantin Găvenea” Tulcea; Cristina DRAGOMIR, Daniela MORARU, Daniela
BUNDUC, Ancuța DELIU, Galina ȘOAVĂ, Georgeta ZMEU și Alina GHERGHESCU
de la Grădinița de Aplicație a Liceului Teoretic “Ion Creangă” Tulcea; Sorina GHIU,
Ducica TOȘA, Jenica ISTRATE și Daniela JIPA de la Școala Gimnazială “Vasile
Alecsandri” Nufăru și Ansamblul “Nuferii Deltei” Nufăru; Constanța Geluța
CRISTEA și Gabriela MANGHIUC de la Liceul Tehnologic “Simion Leonescu”
Luncavița și Ansamblul Folcloric “Ghiocel de la Luncavița”; Paraschiva LEONTE și
Paraschiva MUHULEȚ de la Grădinița Școlii Gimnaziale “Nifon Bălășescu” Tulcea;
Elisabeta ARSENE de la Şcoala Gimnazială Jurilovca; Ecaterina SERGHEI, Alina
Monica SERGHEI, Anamaria GRAMATICU şi Constantin SMOLENIC de la Şcoala
Profesională “Danubius” Tulcea; Camelia Constantina MOȚ și Laura Ștefania
ANDREI de la Grădinița cu Program Prelungit “Sf. Nichita Romanul” Tulcea,
Despina DASCĂLU de la Grădinița Poșta; Ana LUNGU și Daniela ARAGEA de la
Școala Gimnazială Frecăței; Cornelia ZAHARENCU de la Şcoala Gimnazială “Ioan
Nenițescu” Tulcea; Dunysa FRUMOSU de la Școala Gimnazială “Traian Cosovei”
Somova; Violeta CHIRIAC de la Școala Primară Sarinasuf; Nini Lucreţia LEFTER şi
Florentina ROTARU de la Grădinița Colegiului Agricol “Nicolae Cornățeanu” Tulcea;
Maria UZUNIA și Eleonora BONDAR de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12
Tulcea; Nicoleta BOITAN și Valeria LAZĂR de la Școala Gimnazială “Nifon
Bălășescu” Tulcea; Simona LUCA de la Grădinița Școlii “I. L. Caragiale” Tulcea;
Mihaela LEONTE și Aurelia BAZBANELA de la Liceul Teoretic “Ion Creangă” Tulcea.

La concursul internațional Sărbătoarea Paștelui în ochii copiilor 2016 au
participat 3589 preșcolari, elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal, copii de la
Palatele Copiilor, copii din sistemul educațional special sau incluziv, din țară și
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străinătate, cu 1023 lucrări, din care au fost premiați 14 %, cu un total de 511 premii
pe cele 7 secțiuni și pe grupe de vârstă: 1 Marele Premiu, 158 Premiul I,  203 Premiul
II,  149 Premiul III. Cadre didactice participante: 440; Țări participante: 14 (Bahrain,
Bulgaria, Canada, Germania, Grecia, India, Marea Britanie, Polonia, Republica
Macedonia, Republica Moldova, România, Serbia, Sri Lanka, SUA); 33 județe din
România + București: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița – Nădăud, Botoșani, Brașov,
Brăila, Buzău, Caraș – Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați,
Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu,
Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea (Babadag, Caraorman, Cataloi, Garvăn, Frecăței,
Jijila, Jurilovca, Măcin, Sarichioi, Sălcioara, Somova, Tulcea, Turcoaia, Vișina), Vaslui,
Vâlcea, Vrancea.

b.1.V-5. Laboratorul de Conservare-Restaurare.
Participarea la Parteneriatul educațional ”Micul Restaurator”, încheiat între

Laboratorul de Restaurare-Conservare din cadrul ICEM Tulcea și Școala Gimnazială
nr. 12, cu privre la realizarea unor activități în domeniul restaurării, care să conducă
la apropierea elevilor față de instituțiile deținătoare de patrimoniu cultural, a
restauratorilor, Bucur Ramona și Ștefanov Anca.

*
În anul 2016 ICEM-Tulcea a încheiat nu mai puțin de 314 de parteneriate cu unitățile
de învățământ mai ales cele din Municipiul Tulcea, cele mai multe în domeniile
etnografie și științele naturii (Grafic 13). Creșteri din acest punct de vedere, sau cel
puțin stagnări, se pot observa la aproape toate secțiile instituției (Grafic 14).

MIA
CMEDD
MEAP
CMPCND

Grafic. 13. Distribuţia parteneriatelor încheiate cu unităţi de învăţământ în anul
2016.
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Grafic 14. Situaţia parteneriatelor cu şcolile în perioada 2012-2016.

b.1.VI. proiecte de arheologie preventivă / alte cercetări de teren:

b.1.VI.1 Cea mai mare parte a temelor de cercetare desfășurate sub egida ICEM se
desfășoară în afara sediului instituției. Din acest punct de vedere putem menționa că
în anul 2016 colectivul ICEM a participat la mai multe proiecte de cercetare
arheologică sistematică, după cum urmează:

1. proiectul „Taraschina (com. Maliuc, jud Tulcea)”. Proiectul, realizat în
colaborare cu UMR 5602 Geode Toulouse, Muzeul Național de Istorie a
României București, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” București,
GeoEcoMar București, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării,  a fost
finanțat în anul 2016 de Ministerul Culturii cu suma de 50 000 lei. Trebuie
menționat că acest proiect a ocupat prima poziție în competiția de proiecte de
cercetare arheologică sistematică organizată de Ministerul Culturii în anul 2016.
Responsabili MIA Tulcea: Cristian Micu (responsabil științific), Florian Mihail,
Sorin Ailincăi.

2. proiectul „Noviodunum – Isaccea (Noviodunum 2020)”. Proiectul are ca
obiective: cercetarea şi valorificarea științifică a sitului arheologic Noviodunum
(recuperarea informațiilor şi prelevarea materialelor arheologice); degajarea
segmentelor de SE și E ale cetății Noviodunum; restaurarea vestigiilor
arheologice şi înscrierea lor într-un circuit cultural-turistic; cercetarea și
degajarea monumentelor aflate în așezarea civilă și stabilirea etapelor de
locuire; identificarea siturilor arheologice din teritoriu și relația acestora cu
fortificația. În anul 2016, au fost spălate și sortate la Baza Arheologică a
Șantierului Arheologic Isaccea [Noviodunum] materiale osteologice și ceramice
rezultate în urma cercetărilor arheologice sistematice și preventive (Isaccea TPF
și Isaccea Oraș (2015, 2016)). Proiectul a participat la competiția de proiecte
organizată de Ministerul Culturii în anul 2016 și a fost finanțat de această
instituție. Responsabili ICEM Tulcea: Florin Topoleanu (responsabil științific),
Aurel Stănică, Marian Mocanu
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3. proiectul „Orgame/Argamum”. Proiectul a participat la competiția de proiecte
organizată de Ministerul Culturii în anul 2016 și a fost finanțat de această
instituție. Responsabili ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv (responsabil științific),
Marian Mocanu, Mihaela Iacob, George Nuțu, Diana Mocanu.

4. proiectul „[L]Ibida”. Proiectul a participat la competiția de proiecte organizată
de Ministerul Culturii în anul 2016 și a fost finanțat de această instituție.
Responsabili ICEM Tulcea: Mihaela Iacob (responsabil științific), Dorel
Paraschiv, Marian Mocanu, Diana Mocanu, George Nuțu

5. Proiectul „Orașul Roman Aegyssus”. Responsabili ICEM Tulcea: George Nuțu
(responsabil științific), Marian Mocanu.

6. proiectul „Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre între
Golful Musura la nord și Gura Portiței la sud. Punct: Epava Rusu”. Responsabil:
George Nuțu proiectul „Nufăru. Cetatea bizantină Proslavița” (proiect aflat sub
responsabilitatea dr. Oana Damian, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
București). Reprezentant ICEM Tulcea: Aurel Stănică (membru în colectivul de
cercetare).

Proiecte de cercetare arheologică preventivă – sunt coordonate de biroul de
Arheologie Preventivă. Pe lângă contribuția importantă la bugetul ICEM, activitățile
de arheologie preventivă au ca scop: creșterea numărului de bunuri culturale
intrate în colecțiile Muzeului de Istorie și Arheologie; realizarea unei baze de date
a siturilor arheologice identificate ca urmare a desfășurării proiectelor de
arheologie preventivă; realizarea suportului cartografic pentru rapoartele de
diagnostic arheologic.

Săpături arheologice preventive:

1. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Băltenii de Sus, comuna Beștepe. Beneficiar: Alexandru
Safta. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Diana Mocanu.

2. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitare, modernizare, extindere și dotare
Cămin cultural în comuna Dăeni, jud. Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare:
localitatea Dăeni, comuna Dăeni. Beneficiar: UAT Comuna Dăeni. Responsabili
ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Florian Mihail, Cristian Micu.

3. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire anexă gospodărească. Denumirea
sectorului de cercetare: localitatea Dunăvăţu de Sus, com. Murighiol. Beneficiar
Marcu Mihail. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

4. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire anexe gospodărești în cadrul
exploatației agricole. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Isaccea, oraș
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Isaccea, jud. Tulcea, F12 extravilan, T43, A510, nc30087. Beneficiar: Marinela
Basarabeanu. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

5. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire anexă gospodărească (magazie).
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Isaccea, oraș Isaccea, str. Miron
Costin, nr. 2. Beneficiar: Constantin Nicolae. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel
Stănică.

6. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire corp nou locuință cu un regim de
înălțime P+M. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Isaccea, oraș
Isaccea, str. str. Mihai Eminescu, nr. 8. Beneficiar: Maria Camelia Pintilie.
Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

7. Denumirea proiectului/investiţiei: Amenajare puș de apă forat; Denumirea
sectorului de cercetare: localitatea Isaccea, oraș Isaccea, extravilan, CF31073,
T84, A1189/31073. Beneficiar: Maxim-Luminița Constanța. Responsabil ICEM
Tulcea: Aurel Stănică.

8. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire garaj auto. Denumirea sectorului
de cercetare: localitatea Isaccea, oraș Isaccea, str. Eroilor, nr. 1. Beneficiar: Sava
Mirela. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

9. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință și împrejmuire. Denumirea
sectorului de cercetare: localitatea Niculițel, comuna Niculițel, jud. Tulcea, F12
intravilan, T42 - A1270/2/nc30127. Beneficiar: Anamaria Dragnea. Responsabil
ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

10. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire sediu administrativ – birouri cu
suprafața sub 500 mp. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Nufăru,
comuna Nufăru, F12 intravilan, T35, Cc404, Cc405. Beneficiar: S.C. Agricola
Partizani S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

11. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire.
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Nufăru, comuna Nufăru, F12
intravilan, T 41, A 1042, str. Panait Cerna. Beneficiar: Cristian Toader Ștefan.
Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

12. Denumirea proiectului/investiţiei: Proiect RO-NET - Construirea unei
infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate localitatea Victoria.
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea; Nufăru, com. Nufăru, intravilan,
F12, (str. Domnița Maria). Beneficiar: S.C. TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

13. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire garaj. Denumirea sectorului de
cercetare: str. Timișoarei, nr. 4A, municipiul Tulcea. Beneficiar: Podgorencu
Toader. Responsabil ICEM Tulcea: Florian Mihail.
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14. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare:
localitatea Mihai Bravu, com. Mihai Bravu. Beneficiar: Primăria Mihai Bravu.
Responsabili ICEM Tulcea: Mihaela Iacob, George Nuțu.

15. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea
[orașul roman Aegyssus]. Beneficiar: Meregiu Nelu. Responsabil ICEM Tulcea:
George Nuțu.

16. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea
[orașul roman Aegyssus]. Beneficiar: Obretin Nicoleta. Responsabil ICEM
Tulcea: George Nuțu.

17. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea
[orașul roman Aegyssus]. Beneficiar: Fruntelată Cornelia & Van der Burgt
Martin. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

18. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea.
Beneficiar: Drăgan Niculina. Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian
Mocanu.

19. Denumirea proiectului/investiţiei: Reparație corp clădire C1 și extindere pentru
amenajare baie și bucătărie. Denumirea sectorului de cercetare: str. Liniștei, nr. 14,
municipiul Tulcea. Beneficiar: Niculina Pindic. Responsabil ICEM Tulcea:
Florin Topoleanu.

Supravegheri arheologice

1. Denumirea proiectului/investiţiei: Amplasare locuință cu spațiu comercial,
împrejmuire teren, racordare la utilități. Denumirea sectorului de cercetare:
localitatea Babadag. Beneficiar: Regep Atișa și Amet Atema. Responsabil ICEM
Tulcea: Aurel Stănică.

2. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire troiță. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 25, F12 intravilan, T1,
Cc28/1/1. Beneficiar: Parohia Ortodoxă „Sf. M. Mc. Gheorghe”. Responsabil
ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

3. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință P+1. Denumirea sectorului
de cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Ana Maria Moise.
Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Diana Mocanu.

4. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință P. Denumirea sectorului
de cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru, Beneficiar: Chiosea Daniela.
Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Diana Mocanu.

5. Denumirea proiectului/investiţiei: Desființare clădiri C1 și C2. Denumirea
sectorului de cercetare: Municipiul Tulcea, str. Prislav, nr. 68. Beneficiar:
Obretin Nicoleta. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.
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6. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință P+M. Denumirea
sectorului de cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru, F12 intravilan, T29,
P352, lot 92. Beneficiar: -. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

7. Denumirea proiectului/investiţiei: proiect RO-NET - Construirea unei
infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor
europene - PABL Telița, jud. Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea
Telița, localitatea Poșta, intravilan/extravilan, com. Frecăței. Beneficiar: S.C.
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Responsabil ICEM Tulcea:
Aurel Stănică.

8. Denumirea proiectului/investiţiei: proiect RO-NET - Construirea unei
infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate - localitatea Vasile
Alecsandri. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Vasile Alecsandri,
localitatea Stejaru, intravilan/extravilan, com. Stejaru. Beneficiar: S.C.
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Responsabili ICEM Tulcea:
Aurel Stănică, Diana Mocanu.

9. Denumirea proiectului/investiţiei: proiect RO-NET - Construirea unei
infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate - localitatea Victoria, jud.
Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Victoria, com. Nufăru,
F12, inravilan. Beneficiar: S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS
S.A. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Diana Mocanu.

10. Denumirea proiectului/investiţiei: proiect RO-NET - construirea unei infrastructuri
naționale de broadband în zonele defavorizate - localitatea Enisala. Denumirea
sectorului de cercetare: localitatea Enisala, com. Sarichioi, F12,
intravilan/extravilan. Beneficiar: S.C. TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Cristian
Micu, Diana Mocanu.

11. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitarea si extinderea rețelelor de distribuție
și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare în Isaccea și Macin TL-CL-10.
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Isaccea, F12, intravilan.
Beneficiar: S.C. Aquaserv S.A. Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

12. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitarea si extinderea rețelelor de distribuție
și a sistemului de canalizareinclusiv stații de pompare în Isaccea și Măcin TL-CL-10.
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Măcin, F12, intravilan. Beneficiar:
S.C. Aquaserv S.A. Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

13. Denumirea proiectului/investiţiei: Rețeaua de apă uzată. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Luncavița, com. Luncavița, intravilan. Beneficiar: Consiliul
Local Luncavița. Responsabil ICEM Tulcea: Florian Mihail.

14. Denumirea proiectului/investiţiei: Lucrări executare rețele de canalizare str. Măcin,
str. Nucilor, str. Cabanei, str. Fagului, oraș Babadag, județul Tulcea. Denumirea
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sectorului de cercetare: localitatea Babadag. Beneficiar: Primăria Babadag.
Responsabili ICEM Tulcea: Florian Mihail, Aurel Stănică, Cristian Micu.

15. Denumirea proiectului/investiţiei: Desființare corp C1. Denumirea sectorului de
cercetare: strada Prislav, nr. 129E, municipiul Tulcea. Beneficiar: Gurei Ștefan.
Responsabil ICEM Tulcea: Florian Mihail.

16. Denumirea proiectului/investiţiei: Desființare corp C2 (locuință) și corp C3 (anexă).
Denumirea sectorului de cercetare: str. Dobrogei, nr. 14A, municipiul Tulcea.
Beneficiar: Mircea Tudorache și Cătălina Antipa. Responsabili ICEM Tulcea:
Cristian Micu, Florian Mihail.

17. Denumirea proiectului/investiţiei: Consolidare și extindere locuință existentă.
Denumirea sectorului de cercetare: str. Vinului, localitatea Niculițel, comuna
Niculițel. Beneficiar: Despina Vasile. Responsabil ICEM Tulcea: Florian Mihail.

18. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință P și împrejmuire.
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Murighiol, com. Murighiol.
Beneficiar: Ignat Larisa. Responsabil ICEM Tulcea: Florian Mihail.

19. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: str. Școlii, nr. 37bis, localitatea Mahmudia, județul Tulcea. Beneficiar:
Partnoi Florentina. Responsabil ICEM Tulcea: Florian Mihail.

20. Denumirea proiectului/investiţiei: Racord canalizare menajeră și refacere
îmbrăcăminte stradă. Denumirea sectorului de cercetare: str. Gloriei, nr. 49,
municipiul Tulcea. Beneficiar: Cazacioc Ana. Responsabil ICEM Tulcea: Florian
Mihail.

21. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare: Situl
arheologic hallstattian de la Mahmudia-sector E. Beneficiar: Irofei Ionela.
Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

22. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare:
localitatea Mahmudia, com. Mahmudia. Beneficiar: Sultan Dorina. Responsabil
ICEM Tulcea: George Nuțu.

23. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare:
localitatea Murighiol, com. Murighiol. Beneficiar: Barilovschi Laurențiu Lucian.
Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

24. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare:
localitatea Murighiol, com. Murighiol. Beneficiar: Savencu Mihaela.
Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

25. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare rețea apă în localitatea Mihai Bravu
aferentă străzilor: Principală, Stadionului, Liliacului. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Mihai Bravu, com. Mihai Bravu. Beneficiar: UAT
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COMUNA MIHAI BRAVU. Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian
Mocanu.

26. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Negruț Marian.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

27. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Pârvan Ionuț-Daniel.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

28. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Chirica Iulia Elena.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

29. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Trifan Georgeta.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

30. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Nichiforovici Anton.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

31. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Nufăru, comuna Nufăru. Beneficiar: Diacencu Maria.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

32. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Liferie Laurențiu.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

33. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Nichifor Ramona
Elena. Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

34. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Dache Florica
Daniela. Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

35. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Călinescu Florentina.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

36. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Dascălu Otilia.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

37. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Grecu George.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.
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38. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, comuna Nufăru. Beneficiar: Boscenco Ramona.
Responsabil ICEM Tulcea: Diana Mocanu, Marian Mocanu.

39. Denumirea proiectului/investiţiei: Branșament gaze naturale presiune redusă Aleea
Crucii Roșii, nr. 1. Denumirea sectorului de cercetare: Aleea Crucii Roșii, nr. 1,
municipiul Tulcea. Beneficiar: Tulcea Gaz SA. Responsabil ICEM Tulcea:
Cristian Micu

40. Denumirea proiectului/investiţiei: Înființare bază de întreținere drumuri naționale -
District Babadag, F12 extravilan, t4, P33, jud. Tulcea. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Babadag, județul Tulcea. Beneficiar: CNADR - Direcția
Regională Drumuri și Poduri. Responsabili ICEM Tulcea: Cristian Micu, Florian
Mihail

41. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință parter și împrejmuire
stradală. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Malcoci, com. Nufăru.
Beneficiar: Petre Ghenie. Responsabil ICEM Tulcea: Cristian Micu

42. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Malcoci, com. Nufăru, F12 intravilan, T29, P352, lot 63.
Beneficiar: Georgiana Rusu. Responsabil ICEM Tulcea: Cristian Micu

43. Denumirea proiectului/investiţiei: Racordare la rețeaua electrică a locului de consum
monument paleocreștin com. Niculițel, jud. Tulcea. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Niculițel, com. Niculițel. Beneficiar: Consiliul Județean
Tulcea. Responsabili ICEM Tulcea: Marian Mocanu

44. Denumirea proiectului/investiţiei: Branșament gaze naturale presiune redusă str.
Nicolae Bălcescu, nr. 4. Denumirea sectorului de cercetare: str. Nicolae Bălcescu,
nr. 4, municipiul Tulcea. Beneficiar: Tulcea Gaz SA. Responsabil ICEM Tulcea:
Cristian Micu

45. Denumirea proiectului/investiţiei: Reparație rețele de distribuție și aducțiune a apei
potabile comuna Frecăței. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Comuna
Frecăței. Beneficiar: Primăria Frecăței. Responsabil ICEM Tulcea: Marian
Mocanu.

46. Denumirea proiectului/investiţiei: Împrejmuire stradală. Denumirea sectorului de
cercetare: localitateaEnisala, com. Sarichioi. Beneficiar: Baltariu Aurel.
Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

Diagnostic arheologic

1. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraetajare și extindere imobil. Denumirea
sectorului de cercetare: Municipiul Tulcea, str. 14 noiembrie, nr. 5. Beneficiar:
Gheorghe Corchiș. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.
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2. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire complex turistic. Denumirea
sectorului de cercetare: localitatea Nifon, com. Hamcearca, F12 extravilan, T 8,
A26,  judeţul Tulcea. Beneficiar: Gigi Mauna. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel
Stănică.

3. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire Mănăstire Taița, localitatea Nifon,
com. Hamcearca, F12 extravilan, T 20,  A111, nc30431, nc30429. Denumirea
sectorului de cercetare: UAT Hamcearca, judeţul Tulcea. Beneficiar: Episcopia
Tulcii – Protoieria Niculițel, Mănăstirea Taița. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel
Stănică.

4. Denumirea proiectului/investiţiei: completarea informației necesare redactării
Studiului istoric și arheologic al comunei Somova, în urma solicitării Direcției
Județene pentru Cultură Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: UAT
Comuna Somova. Beneficiar: SC Săgetător SRL. Responsabili ICEM Tulcea:
Cristian Micu, Florian Mihail, George Nuțu, Valentin Panait.

5. Denumirea proiectului/investiţiei: Pensiuni agroturistice. Denumirea sectorului
de cercetare: UAT Comuna Murighiol, F12 extravilan, T116, A1192 lot 1 nc
31929; UAT Comuna Murighiol, A1192 lot 2 nc 31930. Beneficiar: ÎI Melnic
Grigore, ÎI Nae Ion. Responsabili ICEM Tulcea: Cristian Micu, Florian Mihail,
Sorin Ailincăi, Valentin Panait.

6. Denumirea proiectului/investiţiei: Scoatere din circuitul agricol, introducere în
intravilan, locuințe de serviciu, locuințe, ferme solare, spații servicii și tehnică
producție. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Dorobanțu, F12 extravilan,
T20, A130, nc 1269, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. ANDESSA SRL. Responsabili
ICEM Tulcea: Florian Mihail, Cristian Micu, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu,
Diana Mocanu, Valentin Panait.

7. Denumirea proiectului/investiţiei: Scoatere din circuitul agricol, introducere în
intravilan, locuințe de serviciu, locuințe, ferme solare, spații servicii și tehnică
producție. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Dorobanțu, F12 extravilan,
T39, A347, nc 1284. Beneficiar: S.C. ANDESSA SRL. Responsabili ICEM Tulcea:
Florian Mihail, Cristian Micu, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, Diana Mocanu,
Valentin Panait.

8. Denumirea proiectului/investiţiei: Scoatere din circuitul agricol, introducere în
intravilan, locuințe de serviciu, locuințe, ferme solare, spații servicii și tehnică
producție. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Dorobanțu, F12 extravilan,
T41, A384, nc1234, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. ANDESSA SRL. Responsabili
ICEM Tulcea: Florian Mihail, Cristian Micu, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu,
Diana Mocanu, Valentin Panait.

9. Denumirea proiectului/investiţiei: Scoatere din circuitul agricol, introducere în
intravilan, locuințe de serviciu, locuințe, ferme solare, spații servicii și tehnică
producție. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Dorobanțu, F12 extravilan,
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T41, A384, nc1234, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. ANDESSA SRL. Responsabili
ICEM Tulcea: Florian Mihail, Cristian Micu, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu,
Diana Mocanu, Valentin Panait.

10. Denumirea proiectului/investiţiei: Scoatere din circuitul agricol, introducere în
intravilan, locuințe de serviciu, locuințe, ferme solare, spații servicii și tehnică
producție. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Dorobanțu, F12 extravilan,
T4, A19, nc1241, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. ANDESSA SRL. Responsabili
ICEM Tulcea: Florian Mihail, Cristian Micu, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu,
Diana Mocanu, Valentin Panait.

11. Denumirea proiectului/investiţiei: Scoatere din circuitul agricol, introducere în
intravilan, locuințe de serviciu, locuințe, ferme solare, spații servicii și tehnică
producție. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Dorobanțu, F12, extravilan,
T69, A652, nc1236, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. ANDESSA SRL. Responsabili
ICEM Tulcea: Florian Mihail, Cristian Micu, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu,
Diana Mocanu, Valentin Panait.

12. Denumirea proiectului/investiţiei: Scoatere din circuitul agricol, introducere în
intravilan, locuințe de serviciu, locuințe, ferme solare, spații servicii și tehnică
producție. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Dorobanțu, F12, extravilan,
T20, A130, nc1138, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. ANDESSA SRL. Responsabili
ICEM Tulcea: Florian Mihail, Cristian Micu, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu,
Diana Mocanu, Valentin Panait.

13. Denumirea proiectului/investiţiei: Scoatere din circuitul agricol, introducere în
intravilan, locuințe de serviciu, locuințe, ferme solare, spații servicii și tehnică
producție. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Dorobanțu, F12, extravilan,
T12, A68, nc1129, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. ANDESSA SRL. Responsabili
ICEM Tulcea: Florian Mihail, Cristian Micu, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu,
Diana Mocanu, Valentin Panait.

14. Denumirea proiectului/investiţiei: Scoatere din circuitul agricol, introducere în
intravilan, locuințe de serviciu, locuințe, ferme solare, spații servicii și tehnică
producție. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Dorobanțu, F12, extravilan,
T10, A53, nc1246, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. ANDESSA SRL. Responsabili
ICEM Tulcea: Florian Mihail, Cristian Micu, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu,
Diana Mocanu, Valentin Panait.

15. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare:
localitatea Mahmudia, com. Murighiol. Beneficiar: Aviația utilitară SA.
Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

16. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare:
localitatea Mahmudia, jud. Murighiol. Beneficiar: Uram Rodica. Responsabil
ICEM Tulcea: George Nuțu.
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17. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare:
localitatea Murighiol, com. Murighiol. Beneficiar: Ivanov Mariana. Responsabil
ICEM Tulcea: George Nuțu.

18. Denumirea proiectului/investiţiei: -. Denumirea sectorului de cercetare:
localitatea Plopu com. Murighiol. Beneficiar: Simion Ion. Responsabil ICEM
Tulcea: George Nuțu.

19. Denumirea proiectului/investiţiei: Stația de epurare. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Beștepe, com. Beștepe, județul Tulcea. Beneficiar: UAT
Comuna Beștepe. Responsabili ICEM Tulcea: Cristian Micu, Florian Mihail;
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Grafic 15. Evoluţia numărului de contracte de arheologie preventivă în perioada
2011-2016.

Alte cercetări de teren

1. Cercetări arheologice de teren în cadrul proiectului „Cartografia cetăților medievale
dispărute”: Babadag, Isaccea, Tulcea, Măcin, Enisala (jud. Tulcea); Constanța,
Hârșova, Medgidia,  Vadu (Karaharman), Mangalia. Responsabil ICEM Tulcea:
Aurel Stănică

2. Cercetare de teren în localitatea Luncavița, com. Luncavița, în vederea
verificării zonei în care a fost raportată descoperirea întâplătoare a unei fibule,
la solicitarea Direcției Județene pentru Cultură Tulcea

3. Studiu istoric Biserica ortodoxă „Sf. Voievozi” localitatea Agighiol (com. Valea
Nucarilor). Responsabil ICEM Tulcea: Ligia Dima;

4. Studiu istoric Biserica ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” – localitatea
Congaz (Rândunica, com. Mihail Kogălniceanu). Responsabil ICEM Tulcea:
Ligia Dima;

5. Realizarea Studiului etnografic asupra arhitecturii din Horia, întocmit Titov
Iuliana, Chiselev Alexandru; fotografii: Titov Iuliana, Chiselev
Alexandru,Negoiță Alexandru, 41 pag.

6. Realizarea Studiului etnografic asupra arhitecturii din Babadag, întocmit Titov
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Iuliana, Chiselev Alexandru; fotografii: Titov Iuliana, Chiselev
Alexandru,Negoiță Alexandru, 45 pag.

Alte proiecte:

1. Proiecul Carnavalul copiilor ”Personaje din poveștile copilăriei”, 20 aprilie - 10 iunie
2016, organizat de ONG CELISEA Tulcea, cu finanțare de la Unitatea
Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea (coordonatori: Cuzic Mariana și
Simionescu Carmen). Activitatea dedicată marcării Zilei internaționale a Copiilor s-
a desfășurat în Piața Civică a orașului și s-a bucurat de prezența a aproximativ
5.000 de participanți. Parteneri: Serviciul de Ambulanță, Societatea Română de
Cruce Roșie - Filiala Tulcea.

b.1.VII. Proiecte cu finanţare naţională şi internaţională:

Pe parcursul anului 2016, ICEM a fost implicat în calitate de aplicant sau asociat la
desfăşurarea mai multor proiecte cu finanţare naţională şi internaţională:

1. DELTA DU DANUBE. Études des relations étroites entretenues entre les
communautés agro-pastorales et leur environnement au cours de la préhistoire
récente. Proiect finanțat prin programul Ministerului Afacerilor Externe și
Dezvoltării Internaționale din Franța. Parteneri: UMR 5602 Toulouse (Franța), MNIR
București, GeoEcoMar București, ARBDD, Institutul de Antropologie București.
Responsabil științific ICEM Tulcea: dr .Cristian Micu. Membrii colectivului de
cercetare: dr. Sorin Ailincăi, dr. Florian Mihail.

2. SCYTHIA MINOR – o provincie de graniţă a lumii romane: între Imperiul
roman şi Imperiul roman târziu, proiect finantat de UEFISCDI, Contract de finaţare
nr. 195/21.10.2015, cod proiect: PN – II- RU – TE – 2014 – 4 – 2563, în cadrul
Programului Resurse Umane - Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii
de tinere echipe de cercetare independente; beneficiar: ICEM Tulcea, director de
proiect: dr. Mihaela Iacob, proiect in care sunt implicati 15 specialisti din ţară şi
străinătate; participanţi la derularea proiectului din cadrul ICEM Tulcea: dr. Dorel
Paraschiv, dr. Marian Mocanu, dr. George Nuţu, Diana Stan, dr. Ligia Dima, Jeni
Voinea, Gabriel Dincu;

3. ARCHEOMAP – Tehnici noi de cartare și investigație noninvazivă a
siturilor arheologice din Dobrogea Centrală (studiu de caz: bazinul râului
Casimcea)”, 1 iulie 2014 – 30 septembrie 2017, derulat de S.C. Internio Systems
S.R.L., în parteneriat cu MINA Constanța și ICEM Tulcea, finanţare UEFISCDI în
cadrul Programului Parteneriate, Contract de finanţare nr. 318 ⁄ 2014 (Cod proiect:
PN-II-PT-PCCA-2013-4-0732); responsabil din partea ICEM Tulcea: dr. Dorel
Paraschiv; membri ai echipei de cercetare: dr. Mihaela Iacob, dr. George Nuţu, dr.
Marian Mocanu;

4. (L)IBIDA. Una città ai confini dell`Impero (2013-2017); parteneri: Institutul
de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea și Università degli Studi di Sassari (Sardegna);
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finanțare: Ministerio degli Affari Esteri, Ministerio dell`Istruzione dell`Università e
della Ricerca, Regione Autonoma della Sardegna. Directori de proiect: dr. Mihaela
Iacob, dr. Dorel Paraschiv (ICEM Tulcea), Alessandro Teatini, Antonio Ibba,
(Univesità di Sassari). Echipa de cercetare românească: cercetători și profesori
universitari de la Institutul de Arheologie Iași, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași
(Facultatea de Istorie și Facultatea de Biologie), Institutul de Antropologie ”Fr.
Rainer” (București), Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București,
Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Muzeul Național de Istorie a României
București, Complexul Muzeal Național Iași; echipa italiană: profesori, doctoranzi,
specialişti de la Università di Sassari, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra,
University Health Network din Toronto.

5. Underwater Archaeology of Lower Danube and Western Black Sea:
Exploring Ancient Harbours and Shipwrecksin Northen Dobrudja Coastline, ICEM
Tulcea în parteneriat cu Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie;

6. Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea – proiect cultural
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național pe aria tematică: Patrimoniu
Cultural Material, contract nr. P053/21.01.2016, implementat de Asociația Pro
Noviodunum în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”
Tulcea, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Facultatea de Istorie și
Științe Politice, Universitatea „Ovidius” Constanța. Membru echipă de proiect MIA
Tulcea: Aurel-Daniel Stănică.

7. Istoria pe un clişeu: restaurarea, conservarea şi revitalizarea patrimoniului
fotografic dobrogean de la începutul sec. al XX-lea. Proiect finanţat de Administraţia
Fondului Cultural Naţional Lider de proiect: Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa. Membru echipă de proiect ICEM Tulcea: Mădălina Ciocoiu

8. Oamenii Dobrogei (iunie-decembrie), proiect editorial Noile Media cofinanțat
de AFCN, implementat de SC Fotografii de familie SA, în colaborare cu Institutul de
Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea (prin Muzeul de Etnografie și Artă
Populară). Membri echipă de proiect MEAP Tulcea: Titov I., Chiselev A.

9. ETNOCULT – memoria culturală a comunităților etnice din Dobrogea – în
cadrul proiectului derulat de Asociația de Dezvoltare Regională Aegyssus am
organizat la Casa Avramide Simpozionul național Împreună. Finanțarea, în valoare
de 22.000 lei, a fost asigurată de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul
Guvernului României. Membri echipă de proiect: Tocanie Paul.

10. proiectul HERICOAST – Managementul patrimoniului cultural din
zonele costiere – Programul INTERREG, derulat de C.J. Tulcea în care ICEM
Tulcea este principalul stakeholder. Specialiștii din partea ICEM Tulcea: Cristian
Micu, Cristina Dinu.

11. Istoria retrăită – proiect cultural  cofinanțat din bugetul local al
Municipiului Tulcea, implementat de Asociația Pro Noviodunum în parteneriat cu
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Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și Asociația „6
Dorobanți” București, s-a derulat în perioada 29 aprilie-30 septembrie 2016;
Manager proiect: Aurel-Daniel Stănică;

12. PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS finanțat de Primăria Municipiului
Tulcea și co-finanțat de ICEM;

13. Adoptă o pictură! – proiect de colectare de fonduri pentru restaurarea unor
lucrări de pictură și grafică din patrimoniul Muzeului de Artă aflate în stare avansată
de degradare. Este derulat de CMPCND prin intermediul Asociației de Dezvoltare
Regională ”Aegyssus”. Campania a reușit colectarea sumei de 35.000 lei sumă ce este
folosită pentru plata serviciilor de restaurare (detalii, la capitolul Restaurare bunuri
culturale). Membri echipă de proiect: tot colectivul.

14. Toată Tulcea pictează! – proiect cultural organizat cu ocazia Nopții Muzeelor
2016 și care a vizat realizarea unei lucrări de pictură de mari dimensiuni la care să
lucreze cât mai mulți vizitatori. Au pictat un număr de 843 de persoane. Este derulat
de CMPCND prin intermediul Asociației de Dezvoltare Regională ”Aegyssus”.
Membri echipă de proiect: Tot colectivul.

15. Artiști de Excepție la Tulcea – Salvador Dali și Rembrandt – proiect cultural
cofinanțat de Primăria Municipiului Tulcea și care a vizat organizarea a două
expoziții inedite (Salvador Dali – la Casa Avramide și Rembrandt van Rijn – la
Muzeul de Artă) Este derulat de CMPCND prin intermediul Asociației de Dezvoltare
Regională ”Aegyssus”. Valoarea proiectului: 40.000 lei. Membri echipă de proiect:
Tocanie Paul, Fănaru Alice, Radu G., Dincu A.M.

16. Dobrojazz 2016 – proiect cultural care a vizat organizarea celei de-a treia
ediții a Festivalului de Etno-Jazz Dobrojazz 2016, cofinanțat de Primăria
Municipiului Tulcea și de Consiliul Județean Tulcea. Este derulat de CMPCND în
calitate de partener prin intermediul Fundației Culturale Parter. Valoarea
proiectului: 40.000 lei (30.000 lei din partea primăriei Municipiului Tulcea și 10.000
lei din partea Consiliului Județean Tulcea). Membri echipă de proiect: Tocanie Paul.

17. Art Safari 2016 – participare în calitate de partener la ediția 2016 a celei mai
importante expoziții de artă din România: Art Safari.  CMPCND a participat la
eveniment cu 6 lucrări de avangardă. Membri echipă de proiect: Tocanie Paul, Anca
Rotărescu, Dincu A.M, Fănaru A.

18. Noaptea Muzeelor 2016 – în cadrul proiectului derulat de Rețeaua Națională a
Muzeelor din România am realizat digitizarea ghidajului la Muzeul de Artă și Casa
Avramide pentru expozițiile de bază, ghidaj audio disponibil vizitatorilor pe
platforma IZITRAVEL, accesabilă pe telefoanele SMARTPHONE. Ghidajul Audio
realizat de CMPCND a obținut premiul 3 după Muzeul Național de Istorie al
României și Muzeul Național de Artă Contemporană. Membri echipă de proiect:
Tocanie Paul, Fănaru A, Ciolacu G, Dincu G.
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b.2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari

Toate direcţiile de activitate ale ICEM au fost orientate către diversele categorii de
beneficiari. Proiectele expoziţionale şi educaţionale au urmărit şi au încercat să se
adapteze la cerinţele publicului.

Proiectele noatre educaţionale au fost îndreptate mai ales către publicul şcolar.
Diversitatea acestora, cât şi interesul manifestat se poate observa în creşterea
constantă a numărului de protocoale de colaborare încheiate cu unităţile de
învăţământ.

În aceeaşi măsură am încercat promovarea patrimoniului deţinut prin
numeroase expoziţii temporare. Faptul că vizitarea acestora reprezintă o opţiune de
petrecere a timpului liber se reflectă şi în creşterea numărului de vizitatori.

Activitatea de cercetare efectuată de specialiştii ICEM are pe de o parte rolul de
a forma noi specialişti (a se vedea protocoalele de colaborare cu unităţile de
învăţămând superior) dar şi de a produce „bunuri” ştiinţifice de calitate (studii,
publicaţii, conferinţe, colocvii) benefice comunităţii academice.

b.3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse

O analiză punctuală a principalelor domenii de activitate a fost făcută, comparativ cu
anii precedenţi în subcapitolul b.1.
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C. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUȚIEI

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” este ornganizat în conformitate
cu Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea 79/2014 a
Consiliului Judeţean Tulcea., unde este prevăzută structura organizatorică şi
funcţională.

Ultimul stat de funcţii, aprobat prin HCJ 57/7 – 2016 prevedea 102 posturi,
dintre care 9 vacante.

c.1. măsuri de organizare internă

La nivelul ICEM, anul 2016, au funcţionat două sisteme care reglementează
funcţionarea instituţiei:

 Sistemul de control intern managerial (SCIM): Monitorizarea eficacității și eficienței
SCIM la nivelul ICEM Tulcea; Adaptarea documentației SCIM la modificările
legislative; Documentarea și elaborarea de proceduri de sistem și operaționale necesare
bunei funcționări a SCIM.

 Sistemul de management al calităţii (SMC): Documentare și colectare date
asupra serviciilor/produselor oferite de ICEM Tulcea și proceselor desfășurate
pentru furnizarea acestora; Monitorizarea proceselor și studiul în vederea
îmbunătățirii SMC; Modificarea documentației SMC ICEM prin adaptarea
acesteia la modificările frecvente interne legate de structura organizatorică a
ICEM; Instruire personal (auditori) cu privire la SMC; Întocmirea Planului de
audit anual, a Programului de măsuri pentru îmbunătățirea SMC și a
Programului anual de instruire cu privire la SMC; Organizarea auditului intern
general pe 2016 si ședințelor de Analiza de management; Susținerea auditului
extern anual.

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității în
perioada raportată:
In cursul anului 2016, în urma propunerilor efectuate de Consiliul de Administraţie
al ICEM au fost obținute modificări la nivelul actelor normative de funcţionare ale
instituţiei după cum urmează:

 HCJ nr. 15/7 din 28.01.2016 privind modificarea statului de funcţii al ICEM
aprobat prin HCJ 9/30.01.2015;

 HCJ nr. 29/7 din 26.02.2016 privind modificarea statului de funcţii al ICEM
aprobat prin HCJ 9/30.01.2015;

 HCJ nr 4/28.01.2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli a ICEM pe anul 2016;

 HCJ nr. 46/7 30.09.2016 privind modificarea statului de funcţii al ICEM  aprobat
prin HCJ 9/30.01.2015;

 HCJ nr 24/30.08.2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli a ICEM pe anul 2016;

 HCJ nr 47/30.09.2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
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cheltuieli a ICEM pe anul 2016;
 HCJ nr 59/28.10.2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi

cheltuieli a ICEM pe anul 2016;
 Dispozitia 681/12.12.2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi

cheltuieli a ICEM pe anul 2016;

c.3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere:

 competențele au fost delegate conform legii și a Regulamentului de
Organizare și Funcționare, pe baza deciziei managerului ICEM;

 Consiliul de Administraţie a fost întrunit într-un număr de 10 şedinţe ordinare și
extraordinare (12.01.2016, 01.02.2016, 25.04.2016, 16.05.2016, 08.08.2016,
29.08.2016, 16.09.2016, 10.10.2016, 19.10.2016, 24.11.2016). După fiecare şedinţă
au fost emise hotărâri, în număr de 13.

 Consiliul Ştiinţific a fost întrunit în două şedinţe, una ordinară şi una
extraordinară:

 04.02.2016 - ocazie cu care a fost prezentat raportul de activitate al
ICEM şi planul de activităţi. În aceeaşi şedinţă au fost aprobate
probele de concurs şi conţinutul acestora pentru ocuparea unui post
vacant de cercetător ştiinţific II în cadrul Muzeului de Istorie şi
Arheologie;

 14.06.2016 - prezentarea raportului privind organizarea concursului
pentru ocuparea postului de CS II;

c.4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei

Pe parcursul anului 2016 un număr de cinci angajați ai ICEM au urmat cursuri de
specializare și instruire, după cum urmează:

Tabelul 5
Numele
participanților

Tematica Locul de
desfășurare

Responsabil
organizare curs

Dura
ta

Observații

1 Roibu
Alexandru

Comunicarea in
Administratia
Publica

Predeal Fundatia
Centrul de
Formare APSAP

7 zile CERTIFICAT
Nr. 008325/
09.10.2016

2 Purcăroiu
Georgeta

Sistemul Integrat al
Achizitiilor Publice

Baile Felix Fundatia
Centrul de
Formare APSAP

7 zile CERTIFICAT
Nr. 008303/
09.10.2016

3 Armasaru
Gabriela

Management
Financiar Bugetar in
Institutii Publice

Sinaia Fundatia
Centrul de
Formare APSAP

7 zile Adeverinta
nr. 4133/
20.07.2016

4 Milian Cosmin Muzeograf București Ministerul
Culturii INCFC

80
ore

Adeverinta
nr. 2667/
26.05.2016

5 Stefanov Anca Restaurator textile București Ministerul
Culturii INCFC

12
zile

Adeverinta
nr. 1605/
10.06.2016
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- promovarea personalului din instituție:
În 2016 au avut loc 7 promovări pe posturi de Muzeograf, Conservator, Gestionar-
custode, Desenator artistic, CS după cum urmează:
Tabelul 6

Nume Post Data promovării
1 Maran Gabriel Muzeograf I (S) 01.12.2016
2 Trif Florentina Conservator I (S) 01.03.2016
3 Geanbai Camelia Desenator artistic IA (S) 01.12.2016
4 Marcu Liliana Restaurator I (S) 01.03.2016
5 Dincu Ana Maria Conservator I (S) 01.10.2016
6 Stanica Aurel CS  II (S) 16.08.2016
7 Sciotnic Valentina Gestionar custode I (M) 01.12.2016

- au fost organizate 13 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante
Tabelul 7

Nume Post Data
1 Ciolacu Gabriela Muzeograf II 01.01.2016
2 Roibu  Alexandru Consilier Juridic II 01.02.2016
3 Fanaru Alice Muzeograf II 01.02.2016
4 Cherciu Marian Muncitor I 05.02.2016
5 Gisca Sorin Muncitor I 01.04.2016
6 Mihail Oana Bibliotecar II 20.04.2016
7 Cobzarencu George Muncitor IV 21.04.2016
8 Ivanov Mihai Munictor I 09.05.2016
9 Anghelache Cristi Muzeograf II 01.06.2016
10 Osman Chiazim Sofer 01.06.2016
11 Manea Stefania Ingrijitor 01.06.2016
12 Lazar Mariana Inspector Special I 01.10.2016
13 Stanica Aurel Sef Birou  II 01.11.2016

- au încetat 4 Contracte Individuale de Muncă:
Tabelul 8

Nume Post Dată
1 Poalelungi Pricop Muncitor 01.01.2016
2 Anghelache Cristi Muzeograf 09.09.2016
3 Osman Chiazim Sofer 15.09.2016
4 Iacob Mihaela Secretar Stiintific 27.12.2016

c.5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei,
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor:

În general, spaţiile destinate publicului sau personalului ICEM sunt folosite la nivel
maxim, cu excepţia Casei Panaghia Babadag – închisă din lipsă de personal dar şi datorită
stării de degradare fizice a clădirii. Probleme se înregistrează și în cazul Farului din
Sulina, unde o bună parte a spațiului nu poate fi folosit datorită degradării clădirii.
Gospodăria Țărănească conservată in situ de la Enisala se afă de asemenea într-o
stare avansată de degradare, datorată mai ales celor 3 ani de închidere pentru public.
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Necesitatea unor reparații majore au fost semnalate și la alte clădiri aflate în
patrimoniul ICEM, precum: sediul MEAP, MIA (pavilionul B) și chiar CMEDD unde
sunt înregistrate probleme la acoperiş şi sală acvariu.

Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate următoarele lucrări destinate
îmbunătățirii spațiilor aflate în administrare:

 reparații curente la bazele arheologice Noviodunum-Isaccea și Celic Dere;
 verificări anuale la instalațiile de climatizare, centrale termice și ascensor;
 reparaţii la acoperişul Casei Memoriale Panait Cerna;
 amenajarea depozitului de ceramică din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie –

Tulcea.

c.6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau
ale altor organisme de control, în perioada raportată: auditarea a avut loc în
perioada noiembrie – decembrie 2014, cu tema Analiza financiar-contabilă pentru anul
2012 și anul 2013, fiind ulterior redactat raportul de audit I.3/191/08.01.2015. Acesta
conținea 20 de recomandări pe care am reușit să le soluționăm aproape în totalitate
pe parcursul anului 2015. Pe parcursul anului 2016 am încercat soluţionarea unor
recomandări incluse în raportul de audit 5395/2010 cât şi continuarea rezolvării
problemelor identificate în 2014, după cum se poate vedea din tabelul de mai jos:

Tabelul 9
Nr. Recomandare Plan de acțiune Calendarul

implementării
Responsabil
cu
implementarea

Obsv.

RECOMANDĂRI RAPORT AUDIT I.3/5.395/28.05.2010
1. Recomandarea 7:

Finalizarea acțiunii
de elaborare și
completare a
registrului pentru
evidența
informatizată a
tuturor bunurilor în
conformitate cu OM
2036/2000 cu
modificările și
completările
ulterioare

Colectia de arheologie 2016 – 2020
- permanent-

A. Ailincăi,
F. Trif

Au fost realizate
4506 înregistrări
din 50657 piese

Colecţia numismatică
Implementat
la zi

L. Dima 52012 piese

Colecţia medalii
Implementat
la zi L. Dima 597 piese

Colecţia de istorie modernă
şi contemporană 2016 – 2020 M. Ciocoiu

Au fost realizate
506 înregistrări
din 3961 piese

Colecţia ţesături decorative
Implementat
la zi E. Papa 3866 piese

Colecţia lemn-metal Implementat
la zi

P. Dobre 2859 piese

Colecţia Foto-Document
Implementat
la zi E. Papa 236 piese

Colecţia Port popular Implementat
la zi

E. Papa 1171 piese

Colecţia Măști
Implementat
la zi

E. Papa 20 piese

Colecţia Patrimoniu
Industrial

Implementat
la zi

V. Istrate 332 piese

Colecţia Obiecte bisericești
Implementat
la zi

E. Papa 46 piese

Colecţia Botanică – 2016-2018 Mihai Petrescu 13432 piese
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subcolecția B1 - permanent -
Colecţia Botanică –
subcolecția B2

2016-2021
- permanent -

Doxan Laura 2024 piese

Colecţia Entomologie
2016-2021
- permanent - Radu Adina 34445 piese

Colecţia Malacologie 2016-2020
- permanent -

Rădulescu
Adina

1400 piese

Colecţia Preparate umede
(ihtiologie)

2016-2017
- permanent - Dinu Cristina 235 nr. inv.

Colecţia Ornitologie 2016-2018
- permanent -

Cuzic Viorel 1774 piese

Colecţia Mamalogie
(mamifere+osteologie)

2016-2018
- permanent -

Cuzic Mariana
124 piese

Colecţia geologie–
mineralogie

Implementat
la zi

V. Panait 1114 piese

Colecţia pictură
2016-2018
- permanent -

P. Teodorescu,
A. Rotărescu, I.
Keitha

974 piese

Colecţia grafică 2016-2020
- permanent -

A. Fânaru,
A.M. Dincu, I.
Keitha

610 înregistrări
din 4159 piese

Colecţia plăci gravură,
stampe

2016-2018
- permanent -

A. Fânaru,
A.M. Dincu, I.
Keitha

277 înregistrări
din

Colecţia sculptură
2016-2018
- permanent -

P. Teodorescu,
A. Rotărescu, I.
Keitha

287 piese

Colecţia icoane 2016-2018
- permanent -

G. Ciolacu, V.
Dumitru, I.
Keitha

752 piese

Colecţia artă orientală 2016-2018
- permanent -

J. Voinea, R.
Mocăniţă, I.
Keitha

307 piese

Colecţia carte veche 2016-2018
- permanent -

L. Manea 4215 piese

2. Recomandarea 8: Se
va continua acțiunea
de clasare a
bunurilor culturale
în categoriile fond și
tezaur în
conformitate cu
prevederile legii
182/2000
republicată, privind
protejarea
patrimoniului
cultural național
mobil.

COMPLEXUL MUZEAL
DE PATRIMONIU
CULTURAL NORD-
DOBROGEAN
- au fost trimise spre clasare
322 de piese, dintre care 44
au fost incluse în categoria
tezaur, 95 în categoria fond
iar pentru restul nu s-a
primit răspuns.

- permanent -
Întreg
colectivul
CMPCND

O problemă la
acest capitol o
constituie lipsa
experților

MUZEUL DE ISTORIE ŞI
ARHEOLOGIE
- 2012: 206 bunuri în
categoria fond, 1 bun în
categoria tezaur;
- 2014: 5 bunuri în categoria
fond; 8 bunuri în categoria
tezaur;
- 2015: 1 bun în categoria
tezaur;

- permanent -
În perioada
2016-2018 se
preconizează
pregătirea
propunerilor
pentru încă
212 bunuri;
2017-2022: se
vor constitui
dosare de

Întreg
colectivul MIA
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clasare pentru
118 bunuri
culturale din
colecţia de
istorie
modernă şi
contemporană

MUZEUL DE
ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ
POPULARĂ
- În anul 2011 au fost clasate
prin Ordinul de ministru al
culturii și patrimoniului
național nr. 2497/21.07.2011
– 30 (treizeci) bunuri
culturale mobile cu
semnificație etnografică, din
care 12 în categoria juridică
Tezaur și 18 în categoria
juridică Fond cu Certificate
de clasare  cuprinse între Nr.
3061/17.08.2011 –
3090/17.08.2011
- Din anul 2012 și până în
prezent s-a continuat munca
de pregătire a dosarelor de
clasare prin fotografiere de
piese (60 – colecția textile,
muzeografi Negoiță A. și
Papa Elena), realizate de fișe
analitice realizare de fișe
analitice computerizate
DOCPAT (30 – colecția
lemn-metal)
- Pentru anul 2016 ne
propunem continuarea
fotografierilor (min. 20 piese
din colecția lemn-metal
persoane desemnate:
gestionar Dobre Panaghia,
muzeograf Negoiță Al.; min.
20 piese din colecția textile
persoane desemnate:
gestionar Papa Elena,
muzeograf Negoiță Al.) și
introducerea de fișe analitice
în programul de evidență
DOCPAT (min. 10 fișe
responsabil muzeograf
Chiselev Al.)

- permanent -
Întreg
colectivul
MEAP

O problemă la
acest capitol o
constituie lipsa
experților

CENTRUL MUZEAL ECO-
TURISTIC DELTA
DUNĂRII
- nu sunt bunuri clasate
- La colecția de preparate
umede nu sunt bunuri
susceptibile a fi clasate

- permanent -
Întreg
colectivul
CMEDD

O problemă la
acest capitol o
constituie lipsa
experților pe
domeniile:
entomologie,
ornitologie,
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- La colecția de entomologie
sunt susceptibile 55 piese și
sunt 30 propuneri de clasare
pentru categoria Tezaur.
Pentru restul urmează a se
întocmi documentația în
2017
- La colecția de malacologie
sunt susceptibile 72 de piese;
s-a întocmit documentația
pentru 6 piese în categoria
Tezaur.  Pentru restul de 65
piese, propuse pentru
categoria Fond se va întocmi
documentația în 2017
- La colecția de ornitologie
sunt susceptibile a fi clasate
600 piese, pentru categoria
fond. In 2016 sunt făcute 200
de propuneri, pentru
celelalte urmând a se face
documentația în 2017 și 2018
- La colecția de geologie-
paleontologie sunt
susceptibile a fi clasate 350
de piese. S-a întocmit
documentația pentru 50 de
piese în categoria Fond.

malacologie,
mamalogie,
geologie

3.

Recomandarea 10:
Reinventarierea
tuturor bunurilor
culturale din cadrul
colecției de
numismatică și
medalistică în
conformitate cu
cadrul legal în
vigoare.

A fost emisă decizia
126/29.09.2015 prin care se
prelungeste termenul de
finalizare până la data de
04.12.206

2016
M. Iacob,
D. Paraschiv,
C. Geanbai

4.

Recomandarea 11:
Valorificarea
rezultatelor
inventarierii
bunurilor culturale
cuprinse în P-V
întomite în acest
sens în perioada
2007-2009 și depuse
de comisiile de
inventariere prin
stabilirea de către
factorii responsabili
(jurist, contabil,
director) a deciziei
privind soluționarea
propunerilor făcute
referitor la plusuri și

Principala problemă a ne-
valorificării rezultatelor
inventarelor din perioada
2007-2009 a fost lipsa
personalului de specilitate,
cât şi „opoziţia”
gestionarilor faţă de
denominarea bunurilor
culturale inventariate.
Inventarele din perioada
menţionată mai sus sunt
oricum expirate şi
majoritatea colecţiilor au
fost reinventariate sau sunt
în curs de inventariere.
Noile inventarieri vor fi
valorificate contabil prin
denominarea sau

Serviciul
Financiar-
Contabil
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minusuri constatate,
modul de
constatare,
depozitare și
circulatie a
bunurilor.

reevaluarea colecţiilor.

5.

Recomandarea 12:
pentru bunurile
culturale distruse
sau dispărute, a
celor revendicate
sau retrocedate
foștilor proprietari,
cât și a bunurilor
neclasate li se vor
întocmi
documentații de
scoatere din
gestiune, ținându-se
seama de categoria
din care fac parte
(tezaur sau fond),
obținându-se avizale
legale de la comisiile
de specialitate din
minister, cu
respectarea
prevederilor cap. 3
din OMC 2035/2000
cu modificările și
completările
ulterioare.

Muzeul de Istorie și
Arheologie
- Colecția de istorie
modernă și contemporană
În urma inventarierii
colecției din anul 2009 a fost
constatată lipsa a 28 bunuri
culturale. În acord cu
prevederile legislației în
vigoare, ICEM Tulcea a
înaintat Ministerului
Culturii adresa
126/12.01.2016 în care
solicita aprobarea pentru
scoaterea din gestiune a
celor 28 de bunuri culturale
din Colecția de istorie
modernă și contemporană a
ICEM Tulcea. Ministerul
Culturii a solicitat la rândul
său instituției noastre,
printr-o adresă înregistrată
la ICEM Tulcea cu nr.
480/02.02.2016, transmiterea
rapoartelor de expertiză
pentru bunurile culturale și
includerea acestora din
urmă în chiar cuprinsul
cererii peincipale și nu
printr-o trimitere la o anexă.
Până în prezent, ICEM
Tulcea a identificat doar un
singur expert acreditat care
a acceptat să realizeze
expertize pe obiecte care nu
există în colecție. Prin
urmare, au fost realizate
doar trei rapoarte de
expertiză

Este dificil de
prezentat un
calendar de
implementare,
în condițiile în
care experții
acreditați nu
acceptă să
realizeze
expertize pe
obiecte care
nu mai sunt în
colecție

RECOMANDĂRI RAPORT AUDIT I.3/191/08.01.2015
6. Recomandarea 5:

Stabilirea, potrivit
prevederilor legale,
a intinderii
prejudiciului
(paguba efectiva si
beneficiu
nerealizat), creat
prin plata unor
drepturi salariale
nelegale (spor de

 s-a pronuntat
definitiv si comunicat
Hotararea Civila nr.
184/2016 a Curtii de Apel
Constanta din dosarul nr.
579/88/2015 avand ca parti
ICEM “Gavrila Simion”
Tulcea si dna. Cozorovschi
Alina avand ca obiect

Finalizarea
proceselor

Jr. A. Roibu Recomandarea
5: Stabilirea,
potrivit
prevederilor
legale, a
intinderii
prejudiciului
(paguba efectiva
si beneficiu
nerealizat), creat
prin plata unor
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stabilitate si spor
pentru titlul stiintific
de doctor), precum
si recuperarea
prejudiciului in
conditiile legii

contestatia privind
anularea Deciziei nr.
8/23.01.2015 emisa de catre
Managerul ICEM “Gavrila
Simion” Tulcea prin care
se inceta acordarea
sporului de stabilitate.
 in dosarul nr.
580/88/2015 aflat pe rolul
Curtii de Apel Constanta
ce are ca parti ICEM
“Gavrila Simion” Tulcea si
dna. Ciocoiu Madalina
avand ca obiect contestatia
privind anularea Deciziei
nr. 9/23.01.2015 emisa de
catre Managerul ICEM
“Gavrila Simion” Tulcea
prin care se inceta
acordarea sporului de
stabilitate, acesta se afla in
curs de desfasurare avand,
in acest sens, termen
stabilit in data de
24.10.2016.
 in dosarul nr.
1192/88/2015 aflat pe rolul
Curtii de Apel Constanta
ce are ca parti ICEM
“Gavrila Simion” Tulcea si
dna. Ciocoiu Madalina,
Cozorovschi Alina,
Ailincai Adina, precum si
dl. Ailincai Sorin-Cristian
avand ca obiect restituire
sume incasate necuvenit
reprezentand spor de
stabiitate, acesta s-a
suspendat in sedinta de
judecata din data de
12.09.2016 pana la
solutionarea dosarului nr.
580/88.2015.

drepturi
salariale
nelegale (spor
de stabilitate si
spor pentru
titlul stiintific de
doctor), precum
si recuperarea
prejudiciului in
conditiile legii

7.

Recomandarea 6:
Stabilirea, potrivit
prevederilor legale,
a intinderii
prejudiciului
(paguba efectiva si

- este in curs de
implementare, in acest sens,
intocmindu-se adresa nr.
5206/31.08.2016 inregistrata
la Consiliul Judetean Tulcea
sub nr. 191/31.08.2016 prin s-

2016-2017 Jr. A. Roibu
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beneficiu
nerealizat), creat
prin plata unor
cheltuieli
suplimentare
(cheltuieli de
judecata) efectuate
ca urmare a
necunosterii si
neaplicarii intocmai
a prevederilor legale
referitoare la
procedura privind
incadrarea
personalului
institutiei, precum si
recuperarea
prejudiciului in
conditiile legii –
neimplementată (nu
este anexată decizia de
numire a comisiei
pentru stabilirea
persoanelor
responsabile de crearea
prejudiciului – baguba
efectivă și beneficiu
realizat -, creat prin
plata unor cheltuieli
suplimentare (de
judecată) ca urmare a
necunoașterii și
neaplicării întocmai a
prevederilor legale
referitoare la
procedura privind
încadrarea
personalului
instituției și nu a fost
inițiată acțiunea de
recuperare a
prejudiciului)

a solicitat desemnarea unui
reprezentant din cadrul
Serviciului de Contabilitate
sau Contencios in vederea
emiterii deciziei de numire a
comisiei de stabilire a
persoanelor responsabile de
crearea prejudiciului datorat
efectuarii unor cheltuieli
suplimentare (cheltuieli de
judecata).

8.

Recomandarea 13:
Elaborarea si
aprobarea unei
proceduri de lucru,
scrisa, formalizata si
dezvoltata pentru
pentru initieriea,
circuitul,
evidentierea,
urmarirea si
incasarea sumelor
provenite din
contracte de
furnizare/achizitii
de bunuri si servicii

O nouă variantă a acestei
proceduri va fi finalizată
până în februarie 2017

Februarie 2017 Serviciul
Financiar-
Contabil
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– parțial
implementată
(procedura
operațională privind
constituirea,
evidențierea,
urmărirea și
încasarea veniturilor
aprobată prin
Decizia 47/2015, nu
face referiri stricte
referitoare la modul
de inițiere, circuitul,
evidențierea,
urmărirea și
încasarea sumelor
provenite din
contracte de
furnizare/achiziții
de bunuri și servicii,
folosind tehnici ce se
aplică la colectarea
creațelor bugetare
reprezentând surse
de venituri ale
bugetului local)

9.

Recomandarea 14.
Intreprinderea
masurilor legale
pentru recuperarea
sumelor provenite
din creante
neîncasate – parțial
implementată (nu
au fost întreprinse și
alte măsuri de
recuperare a
creanțelor: notificări,
acțiuni în instanță
etc.)

1. - s-a procedat la actiuni in
instanta pentru urmatorii
debitori: S.C. EOLICA
DOBROGEA TWO SRL –
dosar nr. 5240/327/2016,
AZL SULINA – dosar nr.
5241/327/2016, COLEGIUL
ECONOMIC “DELTA
DUNARII” TULCEA –
dosar nr. 5242/327/2016,
S.C. REMAT S.A. TULCEA
– dosar nr. 5243/327/2016,
toate cauzele aflandu-se pe
rolul JUDECATORIEI
TULCEA.

De asemenea
debitorii S.C. GABRIELLE
DELTA TOUR S.R.L. si S.C.
IBIS S.R.L. au achitat suma
conform facturilor fiscale
aferente. Debitorul S.C.
MAURICE TEATRO CLUB
S.R.L., conform chitantei nr.
322/06.09.2016 a achitat
suma de 5.000 lei, ramanand
cu un debit de 6.994,91 lei.

2016-2017 Jr. A. Roibu
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D. EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI

d.1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul
contabil al perioadei raportate

Bugetul de venituri pe anul 2016 s-a constituit din subventia acordata de Consiliul
Judetean Tulcea , în calitate de ordonator principal de credite si din veniturile proprii
ale institutie. Pe parcursul anului, bugetul de venituri a suferit cinci rectificări
bugetare, respectiv patru rectificari bugetare prin suplimentarea subventiei acordata
de ordonatorul principal de credite si o rectificare bugetara prin virare de credite,
respectiv diminuarea si suplimentarea anumitor articole de cheltuieli si/sau titluri de
cheltuieli.

Tabelul 10. Lei

Nr
crt

Categorii

Proiect
mangement

HCJTL
4/
28.01.2016

HCJTL
24/7/
30.08.2016

2015/HCJ
TL47/7/

30.09.2016

/HCJTL
59/7/28.10.2016

2016
Prevăzut
an

Prevăzut
an

Prevăzut
an

Prevăzut
an

Realizat
la
31.12.2016

1. SUBVENTIE 3.254.718 3.200.000 3.258.000 3.368.000 3.368.000 3.160.278

2.
VENITURI
PROPRII

837.131
1.800.000 1.817.000 1.817.000 1.867.000 1.752.342

TOTAL venituri 4.091.849 5.000.000 5.075.000 5.185.000 5.235.000 4.912.620

În urma analizării bugetului de venituri se constată următoarele:
 faţă de bugetul de venituri iniţial aprobat în ianuarie 2016, până la sfârşitul

anului  bugetul de venituri  a crescut cu aproximativ 5%, aceasta creştere s-a
datorat creşterii subvenţiei acordate precum şi a veniturilor extrabugetare;

 subvenţia acordată de ordonatorul principal de credite a crescut până la finele
anului cu aproximativ 5%;

 veniturile proprii au crescut, până la sfârşitul anului, faţă de estimarea iniţială,
cu aproximativ 4 %;

 subvenţia prevăzută s-a acordat în proporţie de 100% de către Consiliul
Judetean Tulcea;

 veniturile proprii prevazute s-au realizat in procent de  aproximativ 94%;

Veniturile prevazute in bugetul previzionat pentru anul 2016 din proiectul de
management s-au realizat in procent de 120,94 %, astfel:
 subventia s-a realizat in procent de 97,99 %, veniturile proprii s-au realizat în

procent de 209,36 %,
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Bugetul de cheltuieli pentru perioada 01.01.-31.12.2016 a avut următoarea
configuratie prezentată în Tabelul 4:

Tabel 11 - lei

Nr
crt

Categorii

HCJTL
4/
28.01.2016

HCJTL
24/7
30.08.2016

HCJTL
47/7
30.09.2016

HCJTL
59/7
28.10.2016

Dispozitia nr.
681/12.12.2016

Prevăzut an
Prevăzut an

Prevăzut an
Prevăzut an

1. cheltuieli de
personal,
din care
contracte de
muncă

3.100.000 3.100.000 3.137.000 3.137.000 3.137.000

2. bunuri si
servicii

1.620.000 1.695.000 1.768.000 1.793.000 1.793.000

3. cheltuieli de
capital

272.000 272.000 272.000 297.000 297.000

4.

programe
din fondul
european de
pescuit

8.000 8.000 8.000 8.000
8.000

TOTAL cheltuieli 5.000.000 5.075.000 5.185.000 5.235.000 5.235.000

Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:
În urma analizării bugetului de cheltuieli se constată că până la sfârşitul anului,
cheltuielile totale au crescut  cu aproximativ 5 %, astfel:

 cheltuielile de personal au crescut până la sfârsitul anului cu aproximativ 1 %,
crestere rezultată a sumelor acordate de Ministerul Culturii prin contractele de
finantare pentru sapaturile arheologice pe santiere;

 cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut până la sfârsitul anului cu
aproximativ 10%, majorare rezultată in urma cresterii a cheltuielilor cu diverse
materiale intretinere;

 cheltuielile de capital  au crescut cu aproximativ 8 %;

După cum se poate vedea în tabelul 3 prezentat mai jos, cheltuielile totale prevăzute
în anul 2016, în valoare de 5.235.000 lei, au următoarea structură:

 cheltuieli de personal: 3.137.000 lei, reprezentând 59,92 % din total buget ( fiind
ponderea cea mai mare din buget);

 bunuri si servicii: 1.793.000 lei, reprezentând 34,25 % din total buget;
 cheltuieli de capital in suma de 297.000 lei, reprezentând 5,67 % fată de buget;
 programe din fondul european de pescuit: 8.000 lei reprezentând 0,16% din

total buget.
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Tabelul 12
Nr.
crt.

CATEGORII
2016

realizat prevazut

1.
CHELTUIELI DE
PERSONAL, din care
contracte de munca

3.111.490

63,36 % din total bvc realizat
96,39 % din total subventie

acordata pentru functionare

3.137.000
59,92 % din total buget
97,18 % din total
subventie acordata
pentru functionare

2.

BUNURI SI SERVICII, din
care :

1.629.319
33,16% din total bvc realizat

1.793.000
34,25 % din total bvc

- bunuri si servicii 1.191.318 1.333.000
- reparatii curente 37.010 45.000
- hrana animale 29.354 30.000
- medicamente si materiale
sanitare

2.501 5.000

- bunuri de natura obiectelor
de inventar

81.843 82.000

- deplasari 64.363 70.000
- materiale de laborator 22.990 25.000
- carti, publicatii, materiale
documentare

92 1.000

- pregatire profesionala 5.940 8.000
- protectia muncii 1.930 2.000
- alte cheltuieli cu bunuri si
servicii

191.978 192.000

3. CHELTUIELI DE CAPITAL
164.621
3,34 % din total bvc realizat

297.000
5,67 % din total bvc

4. PROGRAME DIN FONDUL
EUROPEAN DE PESCUIT

7.190
0,14% din total bvc realizat

8.000
0,16 % din total bvc

TOTAL 4.912.620 5.235.000

Cheltuielile prevăzute în bugetul institutiei în anul 2016  sunt realizate în proportie
de aproximativ 94 % fată de estimarile din buget fiind prevăzute cheltuieli care au
asigurat buna desfăsurare a activitătii institutiei, astfel:

 cheltuielile de personal s-au realizat in procent de  99,18 %,
 cheltuielile cu bunuri si servicii s-au realizat în procent de aproximativ 91%,
 cheltuielile de capital s-au realizat în procent de 55,43%,
 programe din fondul european de pescuit in procent de 89,87%.

Cheltuielile prevazute in bugetul previzionat pentru anul 2016 din proiectul de
management s-au realizat in procent de 119,85 %, astfel:

 cheltuielile de personal s-au realizat in procent de 124,06 %,
 cheltuielile cu bunuri si servicii s-au realizat în procent de 112,68 %,
 cheltuielile de capital s-au realizat în procent de 118,43 %.
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Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei (%):

Veniturile extrabugetare ale institutiei s-au realizat atât din activitatea de bază,
respectiv din vânzarea biletelor de intrare la muzee, cât si din alte activităti precum:
contracte arheologice pentru santiere arheologice de la Ministerul Culturii, proiecte
stiintifice, contracte pentru săpături  preventive, publicatii, obiecte de stand, taxe
foto, taxe ghidaj etc. Tarifele practicate la biletele de intrare au fost stabilite prin
hotărâre aprobată de Consiliul Judetean Tulcea.

Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică institutiei pe
categorii de bilete/tarife practicate si  ponderea acestor venituri  realizate în perioada
01.01.2016 -31.12.2016 in suma totala de 1.028.976 lei (58,72%), din care:

 taxe de vizitare muzee si obiective muzeale*: 781.928 lei ( 44,62%);
 contracte de supraveghere/diagnosticare arhelogică: 245.946 lei (14,04 %);
 taxe de fotografiere ,expertiza, ghidaj : 1.105 lei ( 0,06%);
 veniturile proprii realizate din alte activităti ale institutiei si  ponderea acestor

venituri  realizate în perioada 01.01.2016-31.12.2016 in suma totala de 584.103 lei
reprezentand 33,33 % din total incasari realizate:

 obiecte de stand: 144.148 lei (8,23%);
 proiecte: 372.385 lei (21,25%);
 inchirieri +diverse:30.710 lei (1,75%);
 publicatii: 20.060 lei (1,14%);
 sponsorizare:16.800 lei (0,96 %)
 venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu

alte autorităti publice locale si  ponderea acestor venituri  realizate în perioada
01.01.2016-31.12.2016:

 venituri M.C.C. :139.263 lei ( 7,95% din total incasari);

Din analiza acestor venituri se constată următoarele :

 în anul 2016 veniturile proprii ale institutiei reprezintă 35,67 % din total buget
realizat, veniturile proprii realizate din activitatea de bază, respectiv bilete
intrare, au fost în valoare de  781.928 lei lei, ceea ce reprezinta 44,62% din total
venituri extrabugetare realizate.

 In cursul anului 2016 institutia a primit si bunuri sub forma de donatii in suma
de 16.706 lei.

Gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%);

 în anul 2016 s-au prevăzut venituri totale în sumă de 5.235.000 lei, din care
3.368.000 lei subventie si 1.867.000  lei venituri extrabugetare;

 veniturile extrabugetare realizate la sfârsitul anului 2016 au fost în valoare de
1.752.342 lei si au reprezintat 35,67 % din total venituri realizate si 33,47 % din
total venituri estimate.



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

104

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:
Ponderea cheltuielilor de personal realizate la finele anului 2016 din totalul
cheltuielilor realizate este de 63,34 %.

Ponderea cheltuielilor de personal realizate din total cheltuieli de personal
prevăzute este de 99,19%.

Ponderea cheltuielilor de personal realizate din total buget aferent anului 2016
este de 59,44 %.

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:
Ponderea cheltuielilor de capital estimate din total buget  prevazut în anul 2016 este
de 5,67 %, iar până la 31.12.2016 s-a realizat 3,35 % din total cheltuieli realizate  la
31.12.2016.

Gradul de acoperire a salariilor din subventie (%); ponderea cheltuielilor efectuate in
cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de
autor, drepturi conexe, contracte si conventii civile):

Ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele de muncă, a fost de 15,32% din total buget realizat.

Cheltuielile rezultate din contractele civile de prestări servicii au fost achitate
din contractele de finantare a săpăturilor arheologice si a conservării primare,
încheiate între ICEM si Ministerul Culturii si Cultelor. Aceste cheltuieli au fost
prevăzute la Titlul I Cheltuieli de personal, la care s-a adaugat si o contributie proprie a
institutiei de minim 3% din valoarea contractelor, conditie obligatorie prevazuta in
contractele de finantare.

Cheltuielile pe beneficiar:
Situatia numărului de vizitatori   pe sectii muzeale:

C.M.E.D.D.:71.555 , din care:
Platitori=58.334
Neplatitori=13.221.

M.I.A. (inclusiv obiectivele muzeale):65.978, din care:
Platitori=55.342,
Neplatitori=10.636.
C.M.P.C.N.D.:26.304, din care:
Platitori=5.370,
Neplatitori=20.934.

Muzeul de Arta Populara :15.393, din care:
Platitori=8.253,
Neplatitori=7.140

Total general =179.230 vizitatori
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Cheltuielile totale realizate pe beneficiar sunt următoarele:

 din subventie: 3.160.278 lei  = 17,63 lei/an/pers. si 1,50 lei/lună/pers.;
din venituri proprii:1.752.342 lei = 9,78 lei/an si 0,82 lei/lună.

d.2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform
criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:

Tabelul 13
Nr.
crt.

Indicatori de performanţă 2016

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de
capital)/nr. de beneficiari

26,49 lei

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 372.385
3 Număr de activităţi educaţionale 314
4 Număr de apariţii media 173
5 Număr de beneficiari neplătitori 51.931
6 Număr de beneficiari plătitori 127.299
7 Număr de expoziţii / Frecvenţa medie zilnică 52
8 Număr de proiecte 18
9 Venituri proprii din activitatea de bază 1.028.976
10 Venituri proprii din alte activităţi 723.366
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E. SINTEZA PROGRAMELOR ŞI A PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE
MANAGEMENT

e.1-3. ICEM Tulcea: viziune, misiune şi obiective (generale şi specifice)

ICEM Tulcea este instituție publică cu profil științific și cultural, cu personalitate
juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea, înființat în baza  Deciziei nr.
188/19.03.1993 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Tulcea, prin
reorganizarea Muzeului ”Delta Dunării” (prin preluarea activului si pasivului
acestuia si transferarea personalului pe bază de concurs), instituție ce a funcționat la
Tulcea începând din anul 1950.

ICEM are ca misiune şi obiectiv cercetarea fundamentală şi aplicativă în
vederea valorificării ştiinţifice, educative, culturale şi turistice și a protejării
patrimoniului natural şi cultural, cu precădere a celui nord-dobrogean.

Pentru a-şi îndepli misiunea, ICEM Tulcea desfășoară următoarele tipuri de
activități specifice, prevăzute şi în Regulamanetul de Organizare şi Funcţionare:
 cercetarea pe domenii şi cu caracter interdisciplinar pentru identificarea,

conservarea şi valorificarea ştiinţifică şi eco-muzeală a patrimoniului cultural și
natural;

 elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare şi valorificare eco-muzeală,
cu finanţare internă sau externă, specifice obiectului de activitate;

 cartarea şi monitorizarea științifică a rezervaţiilor naturale şi peisagistice, a
monumentelor istorice – situri arheologice, monumente etnografice şi de
arhitectură urbană, a monumentelor artistice şi a celor de patrimoniu
industrial;

 organizarea de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, de evenimente culturale
şi programe educative; editarea publicaţiilor științifice de specialitate în
scopul diseminării rezultatelor activității de cercetare;

 colaborarea ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate
(universități, institute de cercetare, muzee, asociații non profit) în domeniile
de cercetare specifice instituţiei în vederea derulării de proiecte și programe
științifice și culturale;

 studierea, investigarea, conservarea, evaluarea şi clasarea patrimoniu cultural
mobil aflat în administrare în vederea valorificării științifice, ecomuzeale și
educative;

 dezvoltarea patrimoniului cultural al instituției prin activități de cercetare,
colectare din teren, donaţii şi achiziţii;

 acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate în domeniile de
competenţă: arheologie, istorie, artă, etnografie, ştiinţele naturii, conservarea
şi protecţia mediului înconjurător;

 implicarea, prin programe curriculare dezvoltate împreună cu instituții de
învățământ superior din țară și străinătate, în formarea și specializarea
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studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în domeniile: arheologie şi istorie,
ştiinţele naturii, etnografie, artă;

 realizarea de materiale cu caracter cultural-educativ, de promovare a valorilor
culturale şi de tradiţie locală;

 iniţierea de acţiuni privind ocrotirea mediului natural şi a patrimoniului
cultural naţional de orice formă;

 colaborarea permanentă cu mediile de informare, cu societăţi, fundaţii,
organisme culturale, unităţi de învăţământ, servicii deconcentrate ale
ministerelor, organisme şi foruri internaţionale în realizarea scopului propus
și a asigurării vizibilității ICEM și Consiliului Județean Tulcea în plan național
și internațional;

 valorificarea publicațiilor științifice prin schimb național și internațional cu
instituții științifice cu același obiect de activitate sau biblioteci de profil și prin
standurile proprii sau ale terților; valorificarea obiectelor cu specific cultural-
educativ de tip ”souvenir” prin standurile proprii şi ale terţilor;

 promovarea patrimoniului cultural și natural al județului Tulcea pentru
turismul științific, cultural și ecologic.

Pentru realizarea activităţilor specifice obiectului său de activitate, ICEM Tulcea
are următoarele atribuţii principale: a) elaborează programe de cercetare științifică,
valorificare ecomuzeală, culturală și editorială a rezultatelor cercetării patrimoniului
nord-dobrogean în concordanță cu politica națională de cercetare în domeniile
științific și cultural, și a Uniunii Europene în domeniile de activitate ale institutului,
cu normele de conservare și protecție a patrimoniului cultural și natural promovate
de instituţiile abilitate din țară și străinătate; b)  propune Consiliului Judeţean Tulcea
programele menţionate la pct. a) după discutarea acestora în Consiliul de
Administrație al ICEM și avizarea în Consiliul Științific; c) stabileşte măsuri
organizatorice şi economice pentru realizarea programelor aprobate de Consiliul
Județean şi răspunde de îndeplinirea acestora; d) răspunde pentru gestionarea și
restaurarea-conservarea patrimoniului cultural mobil şi imobil aflat în administrarea
sa, colaborează cu toate instituţiile şi organismele abilitate de lege pentru aplicarea
măsurilor privind evidenţa, conservarea, restaurarea şi valorificarea culturală și
științifică a acestora.

e.4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management

Strategia culturală a ICEM pentru perioada 2014-2017 trebuie să fie în concordanţă cu
misiunea instituţiei dar şi cu Strategia Sectorială în Domeniul Culturii şi
Patrimoniului Naţional pentru perioada 2014-2020, prin care sunt respectate
drepturile culturale de bază ale fiecărui cetăţean, respectiv dreptul de acces la viaţa
culturală şi dreptul de participare la viaţa culturală.

Aşa cum am menţionat şi în cele de mai sus, Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea îşi focalizează activitatea pe păstrarea, conservarea
şi valorificarea patrimoniului cultural material şi imaterial, ca modalităţi de asigurare
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a identităţii culturale nord-dobrogene şi de dezvoltare durabilă a comunităţii locale,
de îmbunătăţire a accesului la cultură a cetăţenilor, precum şi de creştere a capacităţii
de performanţă a secţiilor sale muzeale în promovarea produselor lor culturale la
nivel naţional şi european, în condiţiile unei finanţări multiple.

Aplicarea oricărei strategii de activitate implică şi o analiză atentă a situaţiei
contextuale. Din cele de mai jos, se poate observa că în ciuda patrimoniului bogat, a
infrastructurii şi personalului existent există şi o serie de impedimente mai ales la
nivelul sub-dimensionării organigramei dar şi a scăderii unor surse de venit.

În perioada 2014-2017 se urmăreşte crearea condiţiilor favorabile pentru
materializarea ideilor specialiştilor din cadrul ICEM, în desfăşurarea activităţilor de
cercetare ştiinţifică şi a manifestărilor culturale de înaltă ţinută informaţională şi
profesională, şi pentru receptarea ofertelor culturale de către un public cât mai
numeros şi divers din punct de vedere socio-profesional.

Pentru aplicarea strategiei de management, alături de ICEM se află Consiliul
Judeţean Tulcea ca principal ordonator de credite dar şi o serie de instituţii
guvernamentale partenere, precum: Ministerul Culturii şi Cultelor (Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice şi Oficiul
Naţional al Monumentelor Istorice, Institutul de Memorie Culturală), Agenţia de
Protecţia Mediului Tulcea, Administrația Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării,
Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului. Pe lângă acestea este deja
tradiţională colaborarea cu instituţii de învăţământ pre-universitar şi universitar, dar
şi cu diverse organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul cultural sau al
protecţiei mediului.

Obiectivele prezentului proiect de management pentru perioada 2014-2017
trebuie să aibă în vedere eficientizarea activităţilor de constituire, administrare,
evidenţă, documentare, protejare, dezvoltare, conservare şi restaurare a
patrimoniului muzeal, precum şi a activităţilor de cercetare ştiinţifică. În linii
generale acestea trebuie să se suprapună cu principalele domenii de activitate ale
institutului, după cum urmează:

a. Modernizarea instituţională şi perfecţionare profesională în scopul obţinerii
unor performanţe profesionale optime.

Direcţii de acţiune:

- îmbunătăţirea performanţelor prin perfecţionarea periodică a personalului;
- stabilirea clară a atribuţiilor fiecărui angajat;
- evaluarea anuală a activităţii angajaţilor;
- revizuirea şi actualizarea ROF conform cu organigrama şi ştatul de funcţii

existent;
- revizuirea şi actualizarea procedurilor SCIM conform OM 946/2005;
- adoptarea unor structuri organizatorice şi a unui management performant;

b. Cercetarea patrimoniului cultural şi natural nord-dobrogean prin continuarea
temelor de cercetare în derulare, cât şi prin implementarea altora noi, în cadrul
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proiectelor tradiţionale de cercetare ale ICEM analizate în capitolul B:
arheologie, istorie, ştiinţele naturii, etnografie şi artă;

Direcţii de acţiune:
- continuarea proiectelor de arheologie sistematică existente, prin atragerea

unor noi surse de finanţare în condiţiile sistării fondurilor de la Ministerul
Culturii;

- implicarea activă în atragerea unor noi contracte de arheologie preventivă;
- continuarea proiectelor de cercetare a patrimoniului etnografic nord-

dobrogean;
- continuarea proiectelor de cercetare a patrimoniului natural nord-dobrogean;
- iniţierea de acţiuni privind ocrotirea mediului natural şi a patrimoniului

cultural naţional de orice formă;
- valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare prin publicarea

anuală a cel puţin 30 de articole şi prin cel puţin 20 de participări la sesiuni
naţionale sau internaţionale;

- implementarea unui sistem eficient de recenzare a lucrărilor editate şi
publicate de ICEM;

- publicarea anuală a revistei Peuce, Serie Nouă;
- publicarea o dată la doi ani a revistei Delta Dunării;
- publicarea a cel puţin unui volum pe an în colecţia Biblioteca Istro-Pontica;
- integrarea institutului în reţele de cercetare din ţară şi străinătate pentru

susţinerea politicii de cercetare la nivel naţional;
- derulare anuală a cel puţin cinci proiecte finanţate din diverse surse, altele

decât bugetul ICEM;
- organizarea anuală a cel puţin unei manifestări ştiinţifice importante la care

să fie invitaţi specialişti din ţară şi străinătate;
- cartarea şi monitorizarea rezervaţiilor naturale şi peisagistice, a

monumentelor istorice – situri arheologice, monumente etnografice şi de
arhitectură urbană, a monumentelor artistice şi a celor de patrimoniu
industrial;

- atestarea instituţiei ca unitate de cercetare, în conformitatea cu legislaţia în
vigoare;

c. Cercetarea, evidenţa, documentarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal.
Patrimoniul muzeal deţinut de ICEM este rodul unei activităţi intense
desfăşurată pe o perioadă de mai bine de 60 de ani. Pe lângă implicaţiile
pozitive pe care le are în plan muzeal, educaţional şi ştiinţific, patrimoniul
deţinut necesită şi o activitate asiduă de evidenţă, conservare şi restaurare.

Direcţii de acţiune:
- alocarea de fonduri pentru expertizări de bunuri culturale susceptibile a fi

clasate, la colecţiile pentru care nu avem experţi proprii din ICEM (botanică,
ornitologie, malacologie, geologie, etnografie, artă);
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- inventarierea colecţiilor în intervalele de timp prevăzute de lege;
- alocarea eşalonată de fonduri pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria

tezaur din colecţiile secţiilor de istorie şi arheologie, etnografie şi artă;
- alocarea de fonduri pentru restaurarea unor opere de artă deteriorate;
- alocarea de fonduri pentru legalizarea actelor de donaţie a unor bunuri

culturale din patrimoniul ICEM;
- intensificare activităţii de clasare (cel puţin 50 de piese anual în categoria Fond

sau Tezaur a Patrimoniului Cultural Naţional);
- perfecţionarea personalului de specialitate care lucrează cu patrimoniul

muzeal;
- reevaluarea colecţiilor;
- finalizarea registrelor informatizate de evidenţă a bunurilor culturale

organizate în colecţii şi accelerarea procesului de clasare pentru încheierea
acestuia;

- achiziţionarea de bunuri culturale pentru îmbogăţirea patrimoniului muzeal
mobil;

- amenajarea spaţiilor de depozitare a colecţiilor muzeale conform standardelor,
sau cel puţin apropierea de acestea, în toate secţiile muzeale, inclusiv dotarea
acestora cu instrumente de măsurare a parametrilor de microclimat
(termohigrometre);

- achiziţionarea de materiale necesare conservării şi protejării bunurilor
culturale împotriva degradării, alterării sau atacurilor dăunătorilor;

- întocmirea unei evidenţe informatizate a patrimoniului cultural administrat
de ICEM;

- întocmirea planului de evacuare a bunurilor în caz de dezastre şi a
procedurilor de securitate, pentru fiecare secţie muzeală;

- acreditarea muzeelor din componenţa ICEM, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;

- asigurarea condiţiilor optime de restaurare şi conservare a patrimoniului
muzeal.

d. Activitatea expoziţională şi educaţională – este unul dintre cele mai vizibile
aspecte ale activităţii ICEM datorită interacţiunii cu cea mai mare parte a
beneficiarilor – publicul vizitator.

Direcţii de acţiune:

- implementarea unei metode de monitorizare a gradului de satisfacţie a
beneficiarilor;

- organizarea unor expoziţii temporare de impact (minimum 5 expoziţii pe an);
- expunerea şi interpretarea patrimoniului muzeal într-o formă atractivă şi

captivantă pentru public în cadrul expoziţiilor permanente;
- fidelizarea publicului prin calitatea şi diversitatea serviciilor oferite;
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- perfecţionarea personalului de specialitate care desfăşoară activităţi educative
şi de pedagogie muzeală;

- elaborarea de materiale cu caracter cultural-educativ în scopul promovării
valorilor culturale locale;

- organizarea de evenimente cu acces gratuit, altele decât vernisajele
expoziţiilor, de tipul conferinţelor sau serilor muzeale, vizionări de filme-
document;

- dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii neguvernamentale culturale şi cu
şcolile pentru realizarea unei educaţii pro-patrimoniu (minimum 40 de
parteneriate pe an);

- atragerea de voluntari în activităţile muzeale ;

e.5. strategie şi plan de marketing

Strategia de dezvoltare a ICEM vizează valorificarea patrimoniului deţinut atât din
punct de vedere al atragerii vizitatorilor, cât şi al dezvoltării capacităţii de cercetare,
cu scopul de a-şi câştiga un loc mai important în rândul instituţiilor de profil din
România şi străinătate.

Acest obiectiv se poate obţine, prin:

 promovarea activităţilor instituţiei în plan local, naţional şi internaţional;

 promovarea obiectivelor turistice din administrare;

 încheierea unor colaborări cu diverse instituţii naţionale şi internaţionale;

 organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

 ocuparea locurilor vacante din organigramă cu specialişti bine pregătiţi;

 participarea specialiştilor ICEM la diverse;

 creşterea vizibilităţii în media şi în mediul virtual.

e.6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management

Programele propuse spre realizare în intervalul 2014-2017 au ca ţintă activităţile
specifice instituţiei: Cercetare ştiinţifică (teme de cercetare); Gestionarea patrimoniului
muzeal mobil şi imobil; Activitatea expoziţională; Activitatea educaţională.

e.6.I. Programe de cercetare ştiinţifică
e.6.I.A. Cercetarea patrimoniului arheologic şi a istoriei locale:

 continuarea şi diversificarea temelor de cercetare propuse spre realizare în anul
2014: Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei; Prelucrarea pietrei, silexului şi
materiilor dure animale pentru obţinerea armelor şi uneltelor în preistorie în
zona de nord a Dobrogei; Prima epocă a fierului în Dobrogea; Societate
provincială romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.); Aspecte ale vieţii
economice în Dobrogea (sec. I – VII p. Chr); Aspecte ale vieții urbane în epoca
romano-bizantină la Gurile Dunării, Producţie şi circulaţie monetară în Moesia
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Inferior (sec. I-VII p.Chr.), Polis şi teritoriu – studii de caz (L)Ibida şi Argamum,
Iconografia monedelor provinciale romane din Moesia Inferior, Arta romană în
Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate), Accesorii
vestimentare şi piese de echipament militar în Dobrogea, Civilizaţia urbană din
Dobrogea în secolele X-XIV, Evoluţia oraşului şi portului Tulcea în perioada
1878 – 1948, Povestea familiei Avramide, Oraşe nord dunărene la sfârşitul sec.
al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, Colecţii de carte veche în patrimoniul
mănăstirilor Celic Dere şi Cocoş Tulcea;

 Continuarea cercetărilor arheologice sistematice: Maliuc–Taraschina, Isaccea–
Noviodunum, Jurilovca–Argamum, Murighiol–Halmyris, Slava Rusă;

 Continuarea proiectelor de cercetare internaţionale în care este implicată instituţia:
Société et environnement durant le Néolithique et les âges des Métaux dans le
delta du Danube (Roumanie); Arheologia Deltei Dunării – un observator al
schimbărilor sociale şi mediului înconjurător; Black Sea - Unity And Diversity In
The Roman Antiquity; (L)ibida. Una città ai confini dell`impero (2013-2017);

 Cercetările arheologice preventive reprezintă un concept care dovedește o
dezvoltare remarcabilă, în mare parte și datorită marilor proiecte de investiții
din județul Tulcea, care vizează zone cu patrimoniu arheologic reperat, cât și
zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat. Va reprezenta în viitorul
apropiat principala preocupare a colectivului de arheologi din cadrul
institutului. Cercetările arheologice preventive și de salvare sunt parte
componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă, economico-socială, turistică,
urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel național și local. Astfel,
datorită marilor proiecte ce vor cuprinde teritoriul județului, există
oportunitatea de a înregistra, studia, valorifica și pune în valoare un patrimoniu
arheologic puțin cunoscut și care poate completa acele necunoscute din evoluția
istorică a comunităților umane din zona de nord a Dobrogei.

Descrierea activităţilor: Cercetările arheologice din zona de nord a Dobrogei au o
tradiţie ce depăşeşte un secol de existenţă. Datele avute în prezent la dispoziţie
constituie un valoros fond documentar, cu relevanţă pentru studiile realizate la nivel
naţional şi internaţional. Temele stabilite au ca obiectiv cunoaşterea unor aspecte
importante din evoluţia istorică a spaţiului mai sus menţionat. Punerea lor în
practică se desfăşoară în condiţiile aplicării unor noi strategii la nivelul organizării
echipelor de proiect, a metodelor de cercetare, înregistrare şi interpretare. Niciun
proiect serios de cercetare în domeniul arheologiei nu este pus în aplicare în absenţa
formării unei echipe interdisciplinare, a unei strategii pe termen lung, cu termene şi
obiective precise. Cercetarea arheologică se desfăşoară în acord cu tendinţele actuale
pe plan european la nivelul tematicii. Fiecare proiect de anvergură beneficiază de o
finanţare solidă asigurată prin programe naţionale şi internaţionale ori prin
contribuţia unor parteneri de prestigiu. O atenţie deosebită este acordată
modalităţilor de stocare şi valorificare a datelor obţinute. În acest context bazele de
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date constituite în cadrul fiecărui proiect reprezintă un suport pentru iniţiativele
viitoare.

Valorificarea cercetării din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie se
realizează în cadrul lumii ştiinţifice (articole, studii în revista proprie şi în cele cu
recunoaştere naţională şi internaţională, prezentări de lucrări în cadrul colocviilor de
specialitate) şi în beneficiul comunităţilor locale (expoziţii, parteneriate, conferinţe
etc.). ICEM Tulcea acordă o atenţie deosebită arheologiei preventive care s-a impus
în condiţiile dezvoltării accelerate a proiectelor de investiţii din România. Necesitatea
punerii în acord a politicilor de protejare a siturilor istorice cu cele de dezvoltare
urbanistică devine o sarcină a întregii comunităţi. În fapt, arheologia preventivă este
în directă legătură cu conceptul de dezvoltare durabilă promovat în perioada
contemporană în lumea civilizată.

Scopuri: cercetarea patrimoniului arheologic nord-dobrogean în vederea
cunoaşterii, conservării şi protejării acestuia; întocmirea bazei de date referitoare la
siturile arheologice din judeţul Tulcea; prelucrarea materialului arheologic provenit
din săpăturile de cercetare preventivă şi valorificarea ştiinţifică a acestora prin
studii ; îmbogăţirea informaţiilor cu privire la siturile arheologice din judeţul Tulcea,
prin intermediul săpăturilor arheologice preventive; întocmirea şi redactarea
rapoartelor de săpătură; participare la sesiuni şi comunicări ştiinţifice ; stabilirea
unor relaţii de colaborare cu departamente de arheologie preventivă din cadrul altor
muzee de istorie şi arheologie din ţară; schimb de experienţă, organizarea unor
sesiuni de comunicări privind rezultatele săpăturilor arheologice preventive;
conştientizarea comunităţilor locale de bogăţia arheologică a Dobrogei şi de
importanţa arheologiei preventive, în vederea salvării siturilor arheologice aflate sub
aşezările rurale situri arheologice; realizarea de expoziţii temporare pentru
valorificarea diferitelor categorii de piese ce constituie bunuri de patrimoniu;
publicarea rezultatelor cercetării.

Beneficiari: Ministerul Culturii, comunitatea ştiinţifică, întreprinzători privaţi şi
de stat, comunităţile locale, autorităţile locale.

e.6.I.B. Cercetarea patrimoniului natural nord-dobrogean

 continuarea şi diversificarea temelor de cercetare propuse spre realizare în anul 2014:
Cercetări privind speciile de floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de
interes conservativ din cadrul siturilor Natura 2000 din Dobrogea; cercetări
privind habitatele şi speciile de interes comunitar şi naţional din Dobrogea;
Monitorizarea Rezervaţiilor naturale Beştepe şi Deniz-Tepe (2011-2015);
Descrierea activităţilor: Din experienţa proiectelor anterioare la care specialiştii

secţiei au fost cooptaţi s-a constat lipsa datelor şi informaţiilor (sau atunci când
acestea au fost găsite, nu erau actualizate) privind cadrul natural, istoric şi etnografic
a multor localităţi din judeţ. Baza de date ce se va constitui la finalul temelor de
cercetare va furniza informaţii utilizabile în viitoarele proiecte ale ICEM, autorităţilor
locale în elaborarea planurilor de urbanism, precum şi administratorilor şi custozilor
de arii protejate ce utilizează datele în vederea întocmirii planurilor de management



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

114

şi la adoptarea unor măsuri de conservare pe baze ştiinţifice. Având în vedere
suprafeţele apreciabile ale habitatelor naturale şi ariilor protejate din Dobrogea,
cercetările realizate până în prezent, inclusiv de către ICEM Tulcea, s-au concentrat
în special asupra unor zone cheie, cunoscute pentru valoarea lor conservativă, cum
sunt rezervaţiile naturale, zonele strict protejate din cadrul Rezervaţiei Biosferei
Delta Dunării, sau din Parcul Naţional Munţii Măcinului. În majoritatea cazurilor
datele existente în prezent nu sunt încă suficient de detaliate şi/sau actualizate pentru
a se putea estima frecvenţa şi distribuţia spaţială a habitatelor/speciilor de interes
conservativ, în special în ariile protejate/siturile Natura 2000 de mari dimensiuni.
Prin aceste studii se urmăresc inventarierea şi estimarea frecvenţei habitatelor şi
speciilor de interes comunitar/naţional (plante superioare, păsări, mamifere, peşti,
moluşte, insecte), precum şi a unor elemente ale biotopului acestora (substrat
geologic, tipuri de soluri), cu precădere a celor situate în afara rezervaţiilor naturale
şi zonelor strict protejate (de protecţie integrală). Datele obţinute, după publicare, ar
putea fi utilizate de către administratorii de arii protejate, administraţia publică
locală şi autorităţile de mediu, pentru: fundamentarea pe baze ştiinţifice a unor
măsuri de management conservativ, a zonelor respective; elaborarea unor propuneri
de constituire a noi situri Natura 2000 sau extinderea celor existente, în contextul
solicitărilor venite din partea C.E. pentru lărgirea suprafeţelor anumitor habitate
insuficient reprezentate (ex. habitate de interes comunitar şi habitate ale unor specii
de interes comunitar); valorificarea nedistructivă, ecologică, a resurselor naturale, a
calităţilor estetice ale florei, faunei, a peisajului şi a substratului geologic, ca premise
ale dezvoltării eco-turismului.

Scopuri : Cercetarea patrimoniului natural nord-dobrogean în vederea
cunoaşterii, conservării şi protejării acestuia: inventarierea patrimoniului natural al
judeţului Tulcea; supravegherea evoluţiei stării de conservare a speciilor şi
habitatelor protejate; elaborarea unei baze de date privind patrimoniul natural al
judeţului Tulcea; dezvoltarea patrimoniului muzeal (colecţii şi fond documentar);
promovarea patrimoniului şi cultural la judeţului Tulcea în vederea valorificării
acestuia în scop ştiinţific, cultural şi turistic; actualizarea listelor de specii şi habitate
şi a datelor privind frecvenţa acestora în cadrul rezervaţiilor respective;
detalierea/completarea datelor existente sintetizate în cadrul temelor anterioare, ce
au fost realizate de ICEM Tulcea.

Beneficiari: administratorii ariilor protejate, comunitatea ştiinţifică, autorităţile
publice.

e.6.I.C. Cercetarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean

 continuarea şi diversificarea temelor de cercetare propuse spre realizare în anul 2014:
Relaţia majoritari – minoritari etnici în Dobrogea de Nord, Elemente de
etnoiatrie dobrogeană, Creaţia populară contemporană. Reflexii ale tradiţiei şi
reprezentării contemporane, Patrimoniul etnografic şi contextele culturale,
Aspecte de antropologie culturală şi istorie a mentalităţilor, Magie albă-magie
neagră ;
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Descrierea activităţilor: Cercetarea patrimoniului cultural material şi imaterial în
vederea conservării şi păstrării obiceiurilor, tradiţiilor şi credinţelor populare
presupune efectuarea unor studii interdisciplinare. Aceasta presupune corelarea
problemelor din domeniul etnologiei/antropologiei cu cele ecologice, ambientale, în
vederea relevării aspectelor esenţiale ale patrimoniului natural, material şi imaterial.
Între condiţiile de habitat şi ocupaţie/meşteşug există o strânsă corelaţie. Dacă
mediul geografic natural a oferit condiţii favorabile unei anumite ocupaţii/meşteşug,
atunci întreaga evoluţie umană a decurs într-acel sens. Celălalt aspect al mediului
geografic, factorul antropic, poate interveni în peisajul rural, modificând un mediu
neprielnic unei anumite ocupaţii/meşteşug într-unul tolerabil sau chiar favorabil
respectivei ocupaţii/meşteşug. Relaţia temporală dinamică trecut – prezent – viitor din
spaţiul rural comportă o serie de componente, care pot fi cuantificate din punct de
vedere matematico – statistic prin indicatorii ce definesc modernitatea localităţilor
rurale (de exemplu: ocuparea populaţiei, caracteristicile etno - demografice, modul
de locuire). Modalitate de prognoză a evoluţiei ruralităţii se poate realiza prin
identificarea transformărilor şi tendinţelor din industria şi serviciile rurale sau prin
evidenţierea mutaţiilor funcţiilor spaţiului rural (funcţia economică, funcţia ecologică
şi funcţia social - culturală). Problematica creaţiei contemporane constituie una din
problemele majore ale cercetării etnografice contemporane, având în vedere evoluţia
mentalităţii asupra funcţionalităţii pieselor tradiţionale, mutaţia la nivelul
materialelor şi tehnicilor tradiţionale. Cercetarea are în vedere permanenţa
schimbărilor şi contribuţia noastră la dezvoltarea atelierelor de artizanat, în vederea
păstrării identitarului cultural în procesul globalizării. Cercetarea se efectuează la
nivelul întregului judeţ, dar şi ca fenomen general în spaţiul românesc.

Scopuri : corelarea specificului habitatului nord-dobrogean cu practicarea
ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale; observaţii asupra mutaţiilor în practicarea
ocupaţiilor şi meşteşugurilor, a unor schimbări de structură şi textură a aşezărilor;
evidenţierea mutaţiilor funcţiilor spaţiului rural în contextul europenizării şi
globalizării; utilizarea indicatorilor localităţilor rurale (utilizarea terenurilor, forma
de proprietate, ocuparea populaţiei, caracteristici demografice, modul de locuire,
indicele LEVEL98) în realizarea unor fişe de sate şi a unei hărţi a dezvoltării rurale;
prezentarea aspectelor psihosociale ale dezvoltării durabile rurale prin caracterizarea
(din punct de vedere psihosocial) a ţăranului actual; întocmirea unei arhive şi a unei
baze de date despre patrimoniul etnografic dobrogean.

Beneficiari: Ministerul Culturii, comunitatea ştiinţifică, comunitatea locală,
autorităţile locale.

e.6.I.D. Manifestări ştiinţifice – organizarea la Tulcea a cel puţin unei
conferinţe ştiinţifice anuale.

Descrierea activităţilor: Aceste manifestări ştiinţifice constituie o carte de vizită
pentru instituţie, prin modul de organizare, nivelul de participare şi valoarea
profesională a participanţilor. Organizarea momentului aniversar constituie
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evenimentul principal al anului pentru ICEM, în care vor fi evocate principalele
momente ale muzeologiei tulcene, în contextul naţional şi internaţional. Lucrările
prezentate vor constitui nucleul materialelor pentru revistele Peuce sau Delta Dunării
sau a unor volume editate în seria Istro-Pontica.

Scopuri: Valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare; schimb de informaţii
şi idei între cercetătorii şi muzeografii implicaţi în activitatea de cercetare.

Beneficiari: comunitatea ştiinţifică.

e.6.I.E. Activitatea editorială trebuie să continue seria periodicelor Peuce şi
Delta Dunării dar şi a apariţiilor monografice din Colecţia Biblioteca Istro-Pontica

Descrierea activităţilor: Revistele Peuce şi Delta Dunării sunt periodice ce oferă
informaţii şi date actuale referitoare la descoperirile arheologice, probleme de
muzeologie, ecologie, protecţia şi conservarea naturii. În seria Istro-Pontica au apărut
de-a lungul timpului o serie de monografii sau volume de contribuţii dedicate
diverselor domenii de activitate ale ICEM.

Scopuri: valorificarea cercetărilor ştiinţifice, diseminarea informaţiilor.
Beneficiari: comunitatea ştiinţifică.

e.6.II. Gestionarea patrimoniului muzeal trebuie să se desfăşoare pe mai
multe planuri:

 Evidenţa şi documentarea informatizată a bunurilor culturale;
 Conservarea, restaurarea bunurilor culturale;
 Dezvoltarea colecţiilor (colectare, donaţii, achiziţii);
 Securizarea bunurilor culturale;
 Proiecte de valorificare a patrimoniului imobil aflat în administrare

(obţinerea finanţării pentru proiectele: Punerea în valoare a patrimoniului istoric
– Cetatea Halmyris – specifica zonei pescărești Murighiol; Punerea în valoare a
patrimoniului istoric – Cetatea Argamum – specifică zonei pescărești Jurilovca;
Punerea în valoare a patrimoniului istoric - Cetatea Enisala specifica zonei pescărești
Sarichioi; reabilitarea Muzeului Bazilica paleocreştină de la Niculiţel);

Descrierea activităţilor: realizarea unei evidenţe informatizate a patrimoniului
deţinut. Această activitate trebuie să se desfăşoare în paralel cu monitorizarea şi
dezvoltarea colecţiilor.

Scopuri: o mai bună gestiune a patrimoniului, întocmirea unei baze de date,
asigurarea integrităţii bunurilor culturale;

Beneficiari: Ministerul Culturii, Patrimoniul Naţional, comunitatea locală,
publicul.

e.6.III. Programe expoziţionale:
 întreţinerea expoziţiilor permanente la un nivel de interes ridicat

(îmbogăţirea expoziţiei de la Casa Avramide);
 organizarea a minimum 5 expoziţii temporare anual.
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Descrierea activităţilor: Concepute în concordanţă cu contextul social-cultural, în
funcţie de cerinţele publicului vizitator, expoziţiile valorizează rezultatele activității
de cercetare depuse în cadrul fiecărui segment de activitate din cadrul instituţiei.
Potenţialul educativ înalt atins de mijloacele audio-vizuale, prin producţii
documentare şi acces la internet face ca expunerea în muzeu să se concentreze asupra
obiectelor şi atmosferei pe care acestea o generează prin prezenţa lor tridimensională
în faţa vizitatorului. Expoziţiile completează informaţia pe care publicul o
recepţionează prin sistemul educaţional şi mijloacele mediatice, aducându-l în
contact direct cu domeniul reprezentat, la un nivel mult mai înalt şi de o calitate
semnificativ superioară. Expoziţia de bază trebuie să fie reprezentativă, să exprime o
idee tematică, iar piesele, autentice şi cu valoare reală sunt expuse într-o ordine
sistematică, specifică domeniului pe care îl reprezintă (artă, civilizaţie urbană sau
arheologie). Expoziţiile itinerante sunt expuse în alte muzee din ţară şi prin
intermediul lor se face cunoscut patrimoniul ICEM

Scopuri: valorificarea patrimoniului muzeal; valorificarea patrimoniului cultural
şi natural dobrogean; educarea publicului vizitator în spiritul aprecierii valorilor
materiale şi spirituale autentice; promovarea turistică a Deltei Dunării; Promovarea
relaţiilor de colaborare între muzee şi alte instituţii de cultură; Înregistrarea a cel
puţin 60.000 de vizitatori plătitori/an în muzee şi obiectivele muzeale din teritoriu.

Beneficiari: publicul vizitator, comunitatea locală, autorităţile locale.

e.6.IV. Programe educaţionale

 proiecte de educaţie pentru protejarea mediului;
 proiecte de educaţie istorică;
 proiecte de educaţie etnografică;
 proiecte de educaţie artistică;
 activităţi de formare profesională.
Descrierea activităţilor: Activităţile cultural-educative urmăresc intensificarea

relaţiei interactive cu publicul vizitator, în speţă cel şcolar, care are drept scop
creşterea prezenţei acestuia în cadrul evenimentelor organizate de muzeu, iar pe de
altă parte, formarea unui public - partener specializat, diferenţiat pe categorii, în
funcţie de vârstă, statut familial, domenii de interes, care să vadă în muzeu o sursă
de informare şi recreere, dar şi un loc în care să participe activ la acţiuni culturale şi
de promovare a protejării patrimoniului cultural şi natural. Activităţile pedagogice se
realizează într-o varietate de forme şi variante (vizite libere sau ghidate, lecţii,
expoziţii, seri muzeale, carnavaluri, realizarea de diferite materiale didactice).

Scop: educaţie.
Beneficiari: elevi, cadre didactice, studenţi.

e.6.V. Programe de reparaţii şi amenajări

 Reabilitarea Muzeului de Etnografie şi Artă Populară – clădirea, care a
funcţionat ca sucursală a BNR la Tulcea, trebuie reamenajată în sens muzeal;
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 Reabilitarea pavilionului B al Muzeului de Istorie şi Arheologie;
 Reamenjarea depozitelor din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie;
 Finalizarea amenajării sălii de lectură a bibliotecii ICEM – achiziţionarea de

rafturi pentru depozitarea cărţilor, de mese şi scaune pentru utilizatori dar
şi montarea unui sistem de încălzire;

 Efectuarea de reparaţii curente la: Centrul de studii pre- şi protoistorice de la
Celic Dere şi baza arheologică Noviodunum;

 Efectuarea de reparaţii la hidroizolaţia acoperişului şi acvariul Centrului
Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării;

 Efectuarea de reparaţii curente la Muzeul Farul Vechi din Sulina.
Descrierea activităţilor şi scop: întreţinerea clădirilor care adăpostesc patrimoniu,

sau care ele însăşi sunt considerate monumente istorice.
Beneficiar: publicul vizitator, Patrimoniul Naţional.

e.7. proiecte din cadrul programelor

În cursul anului 2016 ICEM a desfășurat mai multe programe de cercetare
anuale/multianuale (enumerate la capitolul B), vizând cele mai multe categorii de
patrimoniu: arheologic/istoric, natural, etnografic și artistic. Numărul mare de
publicații și participări la sesiuni științifice reprezintă un indiciu în privința eficienței
acestor proiecte.

Acestea sunt însoțite așa cum se poate observa și din cele menționate mai sus
de numeroase manifestări expoziţionale şi cultural - educative gândite într-o manieră
cât mai accesibilă şi atractivă publicului în scopul ridicării gradului de instruire și
creşterii gradului de conştientizare a comunităţii locale asupra valorilor culturale
deosebite deţinute de muzeele tulcene.

Eficacitatea proiectelor realizate sau aflate în curs de desfășurare, în cadrul
fiecărui program, se reflectă în numărul în creștere a participanților/vizitatorilor, în
participarea la manifestări ştiinţifice sau evenimente culturale cu impact național,
creșterea numărului de parteneriate cu unitățile de învățământ și a contractelor de
arheologie preventivă. Aceste rezultate dovedesc că ICEM Tulcea şi-a atins în linii
mari obiectivele propuse.

Tabelul. 14. Managementul de proiect: centralizatorul de
programe/proiecte/beneficiari:

Programul Tipul proiectului Număr de proiecte Beneficiari
Cercetare arheologică
sistematică

Proiecte mari 0 MCPN, ICEM,
comunitatea ştiinţifică,
comunitatea locală

Proiecte medii 8

Manifestări ştiinţifice Proiecte mari 1
comunitatea ştiinţifică,
comunitatea locală

Proiecte mici 2
comunitatea ştiinţifică,
comunitatea locală

Manifestări Proiecte mici și 50 comunitatea locală,
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expoziţionale medii publicul vizitator
Proiecte mari 0

Activitate editorială Proiecte medii 5
comunitatea ştiinţifică,
comunitatea locală

Promovare Proiecte mici 6 comunitatea locală, turiştii

Lucrări de reparaţii Proiecte mici 2 Baze arheologice

Activitatea educațională

Proiecte mici
314

comunitatea locală,
publicul vizitator, unitățile
de învățământ

Proiecte medii 10

e.8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru anul 2017

Activitatea ICEM propusă spre a fi realizată în anul 2017 va fi supusă spre aprobare
Consiliul Științific în 3 februarie 2017. Obiectivele acestuia sunt în conformitate cu
Planul de management al instituției pentru perioada 2014-2017. Bugetul necesar
realizării tuturor obiectivelor propuse depăşesc cu mult prognoza financiară, astfel
încât acestea se vor realiza în măsura disponilităţilor financiare.

e.8.1. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

e.8.1-1. Teme de cercetare

1. Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei. Responsabil: Cristian Micu. Pentru anul 2017
sunt avute în vedere următoarele activități: a. analiza materialului arheologic
descoperit în campania de cercetări „Taraschina 2016”; b. realizarea unei
campanii de cercetări arheologice pe situl Taraschina (septembrie 2017); c.
redactarea și prezentarea raportului final al cercetărilor realizate, în cadrul
proiectului „Delta du Danube”, în perioada 2014-2017.

2. Sfârşitul eneoliticului şi perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în
nordul Dobrogei. Prelucrarea pietrei, silexului şi materiilor dure animale pentru
obţinerea armelor şi uneltelor în preistorie în zona de nord a Dobrogei. Responsabil:
Florian Mihail. Pentru anul 2017 sunt avute în vedere următoarele activități: a.
prelucrarea materialului descoperit în siturile preistorice din zona de nord a
Dobrogei; b. redactarea capitolului „Industria litică cioplită” din raportul final
asupra cercetărilor realizate în cadrul proiectului „Delta du Danube” în
perioada 2014-2017

3. Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil: Sorin Ailincăi;

4. Societate provincială romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.). Responsabil:
Marian Mocanu. Pentru anul 2017 sunt avute în vedere următoarele activități: a.
continuarea cercetărilor arheologice sistematice pe șantierele [L]Ibida (Slava
Rusă, com. Slava Cercheză), Noviodunum (Isaccea), Aegyssus (Tulcea); b.
prelucrarea materialului ceramic din depozitele șantierelor arheologice [L]Ibida
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(Slava Rusă, com. Slava Cercheză), Noviodunum (Isaccea), Aegyssus (Tulcea);  c.
realizarea unor stagii de documentare la instituții de specialitate din România și
din străinătate (în condițiile existenței resursei financiare); d. valorificarea
rezultatelor cercetării prin prezentarea unor materiale la cel puțin trei
manifestări științifice organizate în România (Sesiunea Națională de Rapoarte
Arheologice, Sesiunea internațională „Pontica” și Sesiunea Institutului de
Arheologie Iași).

5. Arta romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate).
Responsabil: George Nuțu; Pentru anul 2017 se dorește valorificarea
rezultatelor cercetării prin publicarea unui articol și a unui catalog pe această
temă.

7. Accesorii vestimentare şi piese de echipament militar în Dobrogea. Responsabil:
George Nuțu; Pentru anul 2017 se dorește valorificarea rezultatelor cercetării
prin publicarea unor materiale de specialitate.

8. Aspecte ale vieții urbane în epoca romano-bizantină la Gurile Dunării. Responsabil:
Florin Topoleanu; În anul 2017 vor continua cercetările arheologice în situl
arheologic Noviodunum. De asemenea, vor fi studiate noi loturi de opaițe din
colecția Muzeului de Istorie și Arheologie. Rezultatele cercetărilor vor fi
valorificate prin studii publicate în reviste indexate în bazele de date
internaționale, rapoarte predate instituțiilor care vor asigura finanțarea
cercetărilor și comunicări prezentate în cadrul unor sesiuni științifice cu caracter
național și internațional.

9. Aspecte ale vieţii economice în Dobrogea (sec. I – VII p. Chr). Responsabil: Dorel
Paraschiv;

10. Artefacte din materii dure animale în secolele X-XV la gurile Dunării. Context
cultural-cronologic, resurse, tehnologie, relații de schimb. Responsabil: Aurel
Stănică. Pentru anul 2017 sunt stabilite analiza, clasarea, digitizarea, publicarea
şi valorificarea muzeală a loturilor de artefacte din materii dure animale (os,
corn de cervidee, dinţi, cochilii etc.) constituite în urma cercetărilor din siturile
de la Noviodunum (inclusiv materialul arheologic aflat în depozitele Institutului
de Argeologie „Vasile Pârvan” București), Garvăn-Dinogetia, Nufăru, Enisala,
Babadag, Tulcea. De asemenea, se dorește continuarea proiectului „Cartografia
cetăților medievale dispărute din Dobrogea”.;

11. Economie și relații comerciale în dobrogea (sec. X-XIV). O reinterpretare a
materialului ceramic. Responsabil: Aurel Stănică (TEMĂ NOUĂ)

12. Evoluţia oraşului şi portului Tulcea în perioada 1878 – 1948. Responsabil: Ligia
Dima; În anul 2017, va continua activitatea de documentare în arhive.
Rezultatele cercetărilor vor fi valorificate în cel puțin două articole publicate în
reviste de specialitate și în comunicări prezentate în cadrul unor sesiuni
științifice cu caracter național și internațional.
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13. Oraşe nord-dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea.
Responsabil: Mădălina Ciocoiu. În anul 2017, va continua studiul aspectelor
generale privind porturile de la Dunărea Maritimă, după stabilirea Comisiei
Europene a Dunării, de la jumătatea secolului al XIX-lea  şi în prima jumătate a
secolului al XX- lea.

14. Colecţii de Carte Veche în Patrimoniul Mănăstirilor Cocoş Şi Celic Dere - Tulcea
Lăcrămioara Manea;

15. Comunitatea rurală tradiţională în contextul europenizării. Responsabil: Iuliana
Titov.

16. Relaţia majoritari – minoritari etnici în Dobrogea de Nord.
Responsabil: Iuliana Titov

17. Practici tradiţionale în producția casnică textilă. Responsabil: Elena Papa (TEMA
NOUA)

18. Creaţia populară contemporană. Reflexii ale tradiţiei şi reprezentării contemporane.
Responsabil: Elena Papa

19. Patrimoniul etnografic şi contextele culturale. Responsabil: Alexandru Chiselev

20. Aspecte de antropologie culturală şi istorie a mentalităţilor.
Responsabil: Alexandru Chiselev

21. Magie albă-magie neagră. Responsabil: Alexandru Chiselev

22. Relaţia habitat / practicarea ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale şi contemporane.
Responsabil: Alexandru Negoiță

23. Cercetări privind speciile de floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de interes
conservativ din cadrul siturilor Natura 2000 din Dobrogea (2014-2018) (Responsabil
temă: dr. ing. M. Petrescu, colaborator: dr. ing. Viorel Cuzic). Prin aceste
cercetări se urmăresc inventarierea şi estimarea frecvenţei habitatelor şi
speciilor de interes comunitar/naţional (plante superioare, păsări, mamifere),
precum şi a unor elemente ale biotopului acestora (substrat geologic, tipuri de
soluri). Datele obţinute, după publicare, pot fi utilizate de către administratorii
de arii protejate, administraţia publică locală şi autorităţile de mediu, pentru:
fundamentarea pe baze ştiinţifice a unor măsuri de management conservativ în
zonele respective; elaborarea unor propuneri de constituire a noi situri Natura 2000
sau extinderea celor existente; valorificarea nedistructivă, ecologică, a resurselor
naturale, a calităţilor estetice ale florei, faunei, a peisajului şi a substratului
geologic, ca premise ale dezvoltării eco-turismului.

24. Studierea patrimoniului natural și istoric al Județului Tulcea, pe baza tehnicilor și
tehnologiilor de teledetecție (Responsabil temă: dr. Valentin Panait, colaboratori:
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dr. Aurel Stănică, Marian Mierlă, Marcela Tone) (2015-2019). Tema de
cercetare îşi propune o valorificare complexă a informațiilor legate de
patrimoniul natural şi de cel istoric şi arheologic, prin  corelarea evoluţiei
spaţiale, de a lungul unor perioade istorice, a aşezărilor umane (reflectată în
descoperirile arheologice, documente istorice, diferite materiale cartografice
ş.a.) cu cea a cadrului natural.   Pe baza datelor existente în prezent, a fost luată
în calcul o concentrare a studiilor, asupra cursului inferior al Dunării (în zona
siturilor arheologice Ostrov-Beroe (Piatra-Frecăţei), Garvăn-Dinogetia, Isaccea-
Noviodunum, Tulcea-Aegyssus), complexul lagunar Razim-Sinoe (Argamum,
Enisala, Enisala-Palancă), precum şi asupra unor zone din Deltă, (Chilia Veche,
Sf. Gheorghe).

25. Patologia peștilor din colecția acvariului CMEDD (2017) (responsabil: dr. ing.
Cristina Dinu, colaborator dr. Radu Adina). Studiul va cuprinde o analiză a
cazurilor patologice înregistrate la colecția de pești exotici și indigeni vii, în
perioada 2009-2017 (TEMA NOUA).

26. Moluște exotice din colecția CMEDD (Responsabil tema: dr. Adina Lefterache);

27. Monade plastice, subiectul Punctul. Responsabil: Daniela Barău.

28. Arta orientală: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări
Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea – DANIELA IACOBLEV BARĂU –
cercetător științific, RALUCA MOCĂNIȚĂ - conservator;

29. Arta decorativă: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări
Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea - – DANIELA IACOBLEV BARĂU –
cercetător științific, RALUCA MOCĂNIȚĂ - conservator;

30. Colecția de icoane a Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de icoane a
Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea - – VERONICA
ORIANA LUCHIAN – muzeograf, VERONICA DUMITRU - conservator;

31. Gravură și ștampe în colecția Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de
gravură și ștampe a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă”
Tulcea - – ANA MARIA DINCU – conservator, PAUL LUCIAN TOCANIE –
șef serviciu;

32. Grafică modernă și contemporană în colecția Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea
colecției de grafică  a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă”
Tulcea - ANA MARIA DINCU – conservator, PAUL LUCIAN TOCANIE – șef
serviciu;

e.8.1-2. Proiecte de cercetare arheologică sistematică

1. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Taraschina (Maliuc, com.



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

123

Maliuc). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Cristian Micu (responsabil științific),
Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Instituții partenere: UMR 5602 GEODE Toulouse,
GeoEcoMar București, MNIR București, Institutul de Antropologie „Francisc I.
Rainer” București, ARBDD. Proiectul are ca obiectiv general studiul schimbărilor
de mediu înregistrate în zona Dunării de Jos, în prima parte a Holocenului
(intervalul de timp cuprins între începutul fenomenului neolitizării și debutul
antichității). În acest context, o atenție deosebită este acordată cunoașterii
impactului comunităților umane asupra mediului înconjurător (antropizare) și
evaluării incidenței schimbărilor de mediu (factori climatici, evenimente extreme,
crize ale mediului înconjurător) asupra comunităților umane. Programul
minimal stabilit pentru anul 2017 este următorul: a. iunie-iulie 2017 (Baza
arheologică Celic Dere): prelucrare material arheologic și pregătire volum de
sinteză asupra cercetărilor din cadrul misiunii „Delta du Danube”; b. septembrie
2017 – cercetări arheologice pe șantierul Taraschina. Surse de finanțare: a.
Ministerul Afacerilor Externe din Franța, în cadrul misiunii arheologice „Delta
du Danube” (suma nu a fost încă precizată); b. Ministerul Culturii, prin
Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul
pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); c. ICEM Tulcea – suma solicitată
(10 000 lei) ar trebui repartizată pe câteva categorii de cheltuieli (contracte
prestări servicii cu persoane necalificate pentru săpături arheologice – 6000 lei;
transport echipă de cercetare pe șantierul arheologic – 1000 lei; diurnă echipă de
cercetare – 1000 lei; contracte prestări servicii cu firme sau instituții – 2000 lei).

2. Proiectul de cercetare arheologică sistematică „Noviodunum 2020” (Isaccea).
Colectiv cercetare ICEM Tulcea: Florin Topoleanu (responsabil științific), Aurel
Stănică, Marian Mocanu, Valentin Panait. Instituții partenere: Complexul
Cultural Callatis Mangalia, Institutul de Arheologie Iași, MNIR București,
Muzeul Brăilei „Carol I” Brăila. Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura
activitatea în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de colaborare. Surse de
finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării
arheologice sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b.
ICEM Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări
servicii cu firme sau instituții specializate (prospecțiuni geofizice, analize
depozite vase sferoconice, analize material ceramic și identificare surse de
aprovizionare).

3. Proiectul de cercetare arheologică sistematică [L]Ibida (Slava Rusă, com. Slava
Cercheză). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv, George Nuțu,
Marian Mocanu, Diana Andreea-Mocanu. Instituții partenere:  Institutul de
Arheologie Iași, Universitatea „Al. I. Cuza Iași”, Muzeul de Istorie Națională a
Moldovei Chișinău, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” București,
Università degli Studi di Sassari, Universitatea Dunării de Jos Galați.
Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile
asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii,
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prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul
pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei.
Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu persoane
necalificate ce realizează săpături arheologice.

4. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Argamum/Orgame (Jurilovca,
com. Jurilovca). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv (responsabil
științific), Florin Topoleanu, George Nuțu, Marian Mocanu, Diana Andreea-
Mocanu. Instituție parteneră: Universitatea Ludwig-Maximilians din München.
Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile
asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii,
prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul
pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei.
Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu persoane
necalificate ce realizează săpături arheologice.

5. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Celic Dere (Telița, com. Frecăței).
Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi (responsabil științific). Surse de
finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării
arheologice sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b.
ICEM Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări
servicii cu persoane necalificate ce realizează săpături arheologice.

6. Proiectul de cercetare arheologică sistematică „Nufăru. Cetatea bizantină
Proslavița”. Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Aurel Stănică. Instituții
partenere: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București). Reprezentantul
MIA Tulcea își va desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin
protocolul de colaborare.

7. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Halmyris (Murighiol, com.
Murighiol). Colectiv cercetare ICEM Tulcea: George Nuțu, Florin Topoleanu.
Instituții partenere: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan București”.
Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile
asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii,
prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul
pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat).

8. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Aegyssus (Tulcea). Colectiv de
cercetare ICEM Tulcea: George Nuțu (responsabil științific), Marian Mocanu.
Instituții partenere: Academia Română – Filiala Iași. Reprezentanții MIA Tulcea
își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de
colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de
finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul pentru depunerea
proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi
destinată contractelor de prestări servicii cu persoane necalificate ce realizează
săpături arheologice; c. Consiliul Local al Municipiului Tulcea.
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9. Proiectul de cercetare arheologică sistematică „Platforma continentală a
litoralului românesc al Mării Negre între Golful Musura la nord și Gura
Portiței la sud. Punct: Epava Rusu”. Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: George
Nuțu (responsabil științific). Instituții partenere: Bayerische Gesellschaft für
Unterwasserarchäologie e.V. Kempten, Germania. Reprezentanții MIA Tulcea își
vor desfășura activitatea, în perioada august-noiembrie 2017, în acord cu
obligațiile asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a.
Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice
sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM
Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări
servicii cu persoane fizice autorizate pentru transportul naval.

e.8.1-3. Proiecte de cercetare arheologică preventivă

 Realizarea proiectelor de cercetare arheologică preventivă, supraveghere
arheologică și diagnostic arheologic încredințate de conducerea ICEM Tulcea

 Eficientizarea activității Biroului de Arheologie Preventivă
 Creșterea numărului de bunuri culturale intrate în colecțiile Muzeului de
 Istorie și Arheologie;
 Realizarea unei baze de date a siturilor arheologice identificate ca urmare a

desfășurării proiectelor de arheologie preventivă;
 Realizare suportului cartografic pentru rapoartele de diagnostic arheologic.

Responsabili: Aurel Stănică, George Nuțu, Marian Mocanu, Camelia
Geanbai. Colaboratori: Florin Topoleanu, Florian Mihail, Dorel Paraschiv.
Perioada de realizare: anul 2017.

 În anul 2017 vor fi realizate proiecte de cercetare arheologică preventivă în
acord cu prevederile contractelor încheiate în mare parte cu beneficiari din
județul Tulcea. Sunt avute în vedere zonele arheologice Tulcea (situl Aegyssus),
Malcoci (com. Nufăru), Isaccea, Mahmudia, Nufăru, Topolog, Dorobanțu și
Murighiol. În acest context, trebuie menționate trei proiecte de cercetare
determinate de actualizarea planurilor de urbanism general în UAT Comuna
Sarichioi, UAT Comuna Topolog și UAT Comuna Dorobanțu. ICEM Tulcea va
colabora cu Institutul Național al Patrimoniului pentru completarea
Repertoriului Arheologic Național cu noile situri descoperite în cadrul celor
mai noi cercetări arheologice preventive.

e.8.1-4. Proiecte asociate temei de cercetare finanțate
prin programe naționale sau europene

1. DELTA DU DANUBE. Études des relations étroites entretenues entre les
communautés agro-pastorales et leur environnement au cours de la préhistoire
récente. – proiect finanțat de Ministére des Affaires étrangères et du
Développement international Franța. Membri echipă de proiect Institutul de



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

126

Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea: Cristian Micu (co-
responsabil), Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Proiectul are ca obiectiv general
studiul schimbărilor de mediu înregistrate în zona Dunării de Jos, în prima
parte a Holocenului (intervalul de timp cuprins între începutul fenomenului
neolitizării și debutul antichității). În acest context, o atenție deosebită este
acordată cunoașterii impactului comunităților umane asupra mediului
înconjurător (antropizare) și evaluării incidenței schimbărilor de mediu (factori
climatici, evenimente extreme, crize ale mediului înconjurător) asupra
comunităților umane. Se estimează că suma alocată în acest an de finanțator va
fi adusă la cunoștința echipei de cercetare în cursul lunii aprilie 2017.

2. Scythia Minor – o provincie periferică a lumii romane: între Imperiul Roman și
Imperiul Roman târziu – proiect de cercetare științifică PN-II-RU-TE 2014-4-2563
0732 finanțat de Consiliul pentru Cercetare Științifică și Învățământ Superior
(CNCSIS) prin programul Resurse Umane - Proiecte de cercetare pentru
stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente, implementat
de ICEM Tulcea. Membri echipă de proiect MIA Tulcea: Marian Mocanu,
Diana Mocanu, George Nuțu

3. Tehnici noi de cercetare și investigație noninvazivă a siturilor arheologice
în Dobrogea centrală (studiu de caz: bazinul râului Casimcea) – proiect de
cercetare științifică PN-II-PT-PCCA 2013-4-0732 finanțat de Consiliul pentru
Cercetare Științifică și Învățământ Superior (CNCSIS) prin programul Proiecte
Colaborative de Cercetare Aplicativă (PCCA), implementat de S.C.
Internio System SRL, MINAC și ICEM Tulcea. Membrii echipei de proiect
ICEM Tulcea: Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, George
Nuțu. Perioada de realizare: anul 2015.

4. (L)IBIDA. Una città ai confini dell`Impero (2013-2017); parteneri: Institutul
de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea și Università degli Studi di Sassari
(Sardegna); finanțare: Ministerio degli Affari Esteri, Ministerio dell`Istruzione
dell`Università e della Ricerca, Regione Autonoma della Sardegna. Directori de
proiect: dr. Mihaela Iacob, dr. Dorel Paraschiv (ICEM Tulcea), Alessandro
Teatini, Antonio Ibba,  (Univesità di Sassari). Echipa de cercetare
românească: cercetători și profesori universitari de la Institutul de
Arheologie Iași, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași (Facultatea de Istorie și
Facultatea de Biologie), Institutul de Antropologie ”Fr. Rainer” (București),
Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” București, Universitatea ”Dunărea de
Jos” Galați, Muzeul Național de Istorie a României București, Complexul
Muzeal Național Iași; echipa italiană : profesori, doctoranzi, specialişti de la
Università di Sassari, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, University
Health Network din Toronto.

e.8.1-5. Lucrări științifice (note, articole, studii, volume, volume editate)
apărute în publicații de specialitate: În anul 2017 vor fi valorificate cercetările



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

127

realizate în cadrul temelor de cercetare (cel puțin 30 de publicații și 20 prezențe la
conferințe).

e.8.1-6.  Publicațiile instituției

1. Editarea volumului Peuce, S.N. XV. Responsabili volum MIA Tulcea: Cristian
Micu, Sorin Ailincăi.

2. George Nuţu, teza de doctorat. Propunere finanțare ICEM Tulcea: servicii
tipografice în valoare de 10 000 lei.

3. Ligia Dima, Catalogul colecției de medalii. Propunere finanțare ICEM Tulcea:
servicii tipografice în valoare de 5000 lei

4. Grafica modernă în Patrimoniul Muzeului de Artă Tulcea
5. Anuarul Muzeului de Artă Tulcea – nr. 1
6. Sulina, destinul unui oraș - în oglinda imaginilor și a documentelor de arhivă,

cca 200 pag. cu planșe color
7. Istro-Pontica 3. Secțiunea Etnografie
8. Tiparire volum aniversar

e.8.1-7. Manifestări științifice organizate de I.C.E.M. Tulcea

1. Organizare colocviu internațional „Objects, Ideas and Travelers. Contacts
between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze and
Early Iron Age. Conference to the memory of Alexandru Vulpe” (Tulcea, 10-13
noiembrie 2017), în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
București București și Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische
Archäologie, Heidelberg, DAI Eurasien Abteilung - Berlin. Responsabili ICEM
Tulcea: Sorin Ailincăi, Cristian Micu. Propunere finanțare ICEM Tulcea: 25 000
lei (suma alocată de ICEM Tulcea va acoperi cheltuielile de cazare pentru
participanți).

2. Simpozionul internațional ”Conservarea patrimoniului natural și peisagistic,
premisă a dezvoltării durabile”, Perioada: 28-30 septembrie 2017. Partener: Parcul
Național Munții Măcinului. Secțiunile simpozionului: 1. cercetarea și conservarea
ariilor naturale protejate;  2. managementul ariilor naturale protejate; 3. educația
pentru cunoașterea și protejarea rezervațiilor naturale. La manifestarea științifică
vor fi invitați specialiști români și străini, precum și reprezentanți ai
autorităților publice locale.

3. Sesiunea națională de comunicări: ”Restaurare, conservare, educație și
promovare în muzeele de artă din România”

e.8.2. Gestionarea colecțiilor

e.8.2-1. Cercetarea, evidenţa, documentarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal.
Patrimoniul muzeal deţinut de ICEM este rodul unei activităţi intense desfăşurată pe



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” - TULCEA

128

o perioadă de mai bine de 60 de ani. Pe lângă implicaţiile pozitive pe care le are în
plan muzeal, educaţional şi ştiinţific, patrimoniul deţinut necesită şi o activitate
asiduă de evidenţă, conservare şi restaurare.

Direcţii de acţiune:
 alocarea de fonduri pentru expertizări de bunuri culturale susceptibile a fi

clasate, la colecţiile pentru care nu avem experţi proprii din ICEM (botanică,
ornitologie, malacologie, geologie, etnografie, artă);

 inventarierea colecţiilor în intervalele de timp prevăzute de lege;
 alocarea eşalonată de fonduri pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria

tezaur din colecţiile secţiilor de istorie şi arheologie, etnografie şi artă;
 alocarea de fonduri pentru restaurarea unor opere de artă deteriorate;
 alocarea de fonduri pentru legalizarea actelor de donaţie a unor bunuri

culturale din patrimoniul ICEM;
 intensificare activităţii de clasare (cel puţin 50 de piese anual în categoria Fond

sau Tezaur a Patrimoniului Cultural Naţional);
 perfecţionarea personalului de specialitate care lucrează cu patrimoniul muzeal;
 reevaluarea colecţiilor;
 finalizarea registrelor informatizate de evidenţă a bunurilor culturale

organizate în colecţii şi accelerarea procesului de clasare pentru încheierea
acestuia;

 achiziţionarea de bunuri culturale pentru îmbogăţirea patrimoniului muzeal
mobil;

 amenajarea spaţiilor de depozitare a colecţiilor muzeale conform standardelor,
sau cel puţin apropierea de acestea, în toate secţiile muzeale, inclusiv dotarea
acestora cu instrumente de măsurare a parametrilor de microclimat
(termohigrometre);

 achiziţionarea de materiale necesare conservării şi protejării bunurilor culturale
împotriva degradării, alterării sau atacurilor dăunătorilor;

 întocmirea unei evidenţe informatizate a patrimoniului cultural administrat de
ICEM;

 întocmirea planului de evacuare a bunurilor în caz de dezastre şi a procedurilor
de securitate, pentru fiecare secţie muzeală;

 acreditarea muzeelor din componenţa ICEM, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;

 asigurarea condiţiilor optime de restaurare şi conservare a patrimoniului
muzeal.

Colecția de istorie modernă și contemporană – gestionar Mădălina Ciocoiu

 realizare fișe de conservare: 50 fişe
 conservarea preventivă pentru documentele şi obiectele tridimensionale ale

colecţiei de istorie modernă şi contemporană
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 introducerea în registrul informatizat a 200 de bunuri culturale din colecția de
istorie modernă și contemporană, în acord cu Planul de acțiune înaintat
Managerului ICEM Tulcea în anul 2016

 îndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul multianual de restaurare 2017-
2018

 constituirea a 20 de dosare de clasare a unor bunuri culturale din fondul Ștefan
Borș, în acord cu Planul de acțiune 2017-2022 înaintat Managerului ICEM
Tulcea

Colecțiile de medalistică și numismatică – gestionar Ligia Dima

Colecția de medalii
 finalizarea activității de inventariere a colecției și predarea Procesului-Verbal al

Comisiei de inventariere
 îndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul multianual de restaurare 2017-

2018
 completarea registrului informatizat cu bunurile culturale intrate în colecție

Colecția de numismatică
 finalizarea activității de inventariere a colecției și predarea Procesului-Verbal al

Comisiei de inventariere
 completarea registrului informatizat cu bunurile culturale intrate în colecție
 îndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul multianual de restaurare 2017-

2018

Colecția de arheologie – gestionar Florentina Trif; gestionar Adina Ailincăi

 inventarierea colecției
 amenajarea depozitului de ceramică din Pavilionul A
 activități specifice de conservare preventivă pentru bunurile culturale din

expoziția de bază și  depozitul colecţiei de arheologie (Pavilionul B)
 completarea registrului informatizat al colecției conform calendarului din

Planul de acțiune înaintat Managerului ICEM Tulcea în anul 2016
 realizarea a 200 fişe de conservare
 îndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul multianual de restaurare 2017-

2018
 pregătirea a 50 de dosare de clasare pentru bunuri culturale de colecție, în acord

cu Planul de acțiune 2016-2018 înaintat Managerului ICEM Tulcea

Gestiunea, evidenţa şi conservarea patrimoniului mobil tip carte (L. Manea):

 Creșterea colecției de carte veche 2017 prin achiziții și donații;
 Întocmire documentație clasare pentru patrimoniul tip carte din colecția ICEM

„Gavrilă Simion” Tulcea;
 Completare registru informatizat;
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Colecţiile CMEDD

 inventarierea colecției de preparate umede (responsabili: Dinu Cristina, Maran
Gabriel, Armăsaru Gabriela, Geru Maria) perioada: 2-31 mai 2017

 inventarierea colecției de ornitologie (responsabili: Cuzic Viorel, Cuzic Mariana,
Lazăr Mariana, Alexe Domnica) perioada: 2-31 mai 2017;

 inventarierea colecției de mamifere și de osteologie (responsabili: Cuzic Mariana,
Cuzic Viorel, Armăsaru Gabriela, Geru Maria) perioada: 2 octombrie-29
noiembrie 2017

 întocmire documentatie pentru bunurilor culturale susceptibile a fi clasate
(responsabili: Dinu Cristina, Radu Adina, Panait V., Cuzic V., Cuzic Mariana,
Doxan Laura, Rădulescu Adina Maria);

 completarea registrului informatizat (responsabili: Radu Adina,  Cuzic V., Cuzic
Mariana, Doxan Laura, Rădulescu Adina Maria);

Colecţiile Muzeului de Artă

 Cercetare, evidență, documentare și dezvoltare a colecțiilor Muzeului de Artă
Tulcea: Pictură și sculptură; Grafică; Gravură; Icoane; Artă Orientală; Artă
decorativă;  Conservatori: Anca Rotărescu, Ana Maria Dincu, Veronica
Dumitru, Mocăniță Raluca; Muzeografi: Petre Teodorescu, Jeni Voinea, Alice
Fănaru

 Activitatea are în vedere gestionarea eficientă a colecțiilor care alcătuiesc
patrimoniul Muzeului de Artă. În acest sens se vor desfășura următoarele
categorii de activități: Evidență, gestiune și inventariere bunuri culturale;
Conservare/restaurare bunuri; Dezvoltarea colecțiilor.

 Valorificare în activități expoziționale sau educaționale
 Dezvoltarea patrimoniului muzeal
 Asigurarea integrităţii bunurilor culturale şi prelungirea la maximum a vieţii

acestora.
 Pregătirea bunurilor culturale în vederea expunerii  lor.
 Restaurare lucrări din colecția de icoane și din colecția de sculptură lemn

(restaurator autorizat: Radu Gabriela)
 Restaurare lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă cu sprijinul Laboratorului

de Restaurare din cadrul ICEM.
 Restaurarea unor lucrări din cadrul colecțiilor de pictură și grafică ale Muzeului

de Artă Tulcea aflate în stare de degradare prin inițierea demersurilor de
aprobare din partea Ministerului Culturii și totodată identificarea surselor de
finanțare necesare.

e.8.2-2. Activitatea laboratorului de restaurare

1. Restaurarea bunurilor culturale din colecțiile instituției
2. Implicarea Serviciului conservare-restaurare în proiectele instituției.
3. Asimilarea noilor tehnici şi tehnologii folosite în procesul de restaurare.
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4. Reorganizarea laboratorului de restaurare ceramică.

e.8.3. Activitate expozițională
Pentru anul 2017 au fost propuse spre realizare următoarele expoziții, dintre care vor
fi realizate cel puțin 10:

Muzeul de Istorie şi Arheologie (MIA)

1. Finalizare expoziție permanentă Pavilion A (secțiunile Romano-bizantină și
Evul Mediu). Responsabili: Aurel Stănică, Marian Mocanu, George Nuțu.

2. Finalizarea expoziției permanente din punctul Monumentul paleocreștin Niculițel.
Responsabili: Marian Mocanu, Adrian Vladu, Cristian Micu.

3. Expoziția „Din arhivele muzeului – despre sigiliu,  scrisoare și fotografie”.
Perioada de desfăşurare: mai - octombrie 2017. Organizator: ICEM Tulcea
(Responsabili: Mădălina Ciocoiu, Camelia Geanbai, Florentina Trif, Adina
Ailincăi, Cosmin Milian, Valentina Sciotnic). Partener: Muzeul Casa
Mureşenilor Brasov. Scopul: cunoașterea și înțelegerea evoluției scrisorilor,
sigiliilor și a fotografiilor de-a lungul timpului. Locul organizării: Pavilionul B
al Muzeului de Istorie şi Arheologie.

4. Expoziția „Consfinţirea independenţei României pe câmpurile de luptă”.
Perioada de desfăşurare: 14 noiembrie 2017 – mai 2018. Organizator: ICEM
Tulcea (Responsabili: Mădălina Ciocoiu, Camelia Geanbai, Florentina Trif, Adina
Ailincăi, Cosmin Milian, Valentina Sciotnic). Partener: Muzeul Militar Naţional
„Ferdinand I” Bucureşti. Scopul: aniversarea a 140 de ani de la proclamarea
Independenţei de stat a României consfinţită prin participarea armatei române la
Războiul din 1877/1878. Locul organizării: Pavilionul B al Muzeului de Istorie şi
Arheologie. 1. Finalizare expoziție permanentă sediu MIA Tulcea – Parcul
Monumentul Independenței (Muzeul de Istorie şi Arheologie = MIA);

Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (CMEDD)

5. Tezaurele de sub picioarele noastre (coordonator: Panait Valentin, colaborator:
Tone Marcela) Perioada: martie - iunie 2017. Partener: Muzeul de Mineralogie
Victor Gorduza Baia-Mare; Muzeul Județean Buzău.

6. Dobrogea, între stepele Europei şi Asiei (coordonator: Petrescu Mihai, colaboratori:
Biță Ana Maria, Poștaru Iuliana). Perioada: aprilie-iunie 2017.

7. Curiozități din lumea animală (coordonator: Doxan Laura, colaboratori: Cuzic
Mariana, Cuzic Viorel, Radu Adina, Rădulescu Adina, Dinu Cristina, Geru
Maria, Alexe Domnica, Tone Marcela, Poștaru Iuliana, Biță Ana Maria)
Perioada: iulie-decembrie 2017. Partener: Muzeul Național de Istorie Naturală
Gr. Antipa București.

8. Colecția de fluturi dr. Levente Szekely (coordonator: Radu Adina, colaboratori:
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Geru Maria, Poștaru Iuliana, Biță Ana Maria) Perioada: septembrie-decembrie
2017.

9. Mirajul apelor (coordonator: Adina Maria Rădulescu). Perioada: noiembrie 2016-
martie 2017. Partener: artist plastic Cicerone Ciobanu

Muzeul de Artă şi Casa Avramide (CMPCND)

10. BIENALA NAȚIONALĂ DE ARTĂ CONTEMPORANĂ – TULCEA 2017
(ediția a III-a) (Muzeul de Artă). Eveniment organizat în colaborare cu Uniunea
Artiștilor Plastici din România și Universitatea Națională de Arte.

11. EXPOZIȚIA TEMPORARĂ ”STAVRU TARASOV ÎN COLECȚIILE
MUZEELOR DE ARTĂ BRAȘOV ȘI TULCEA” (Muzeul de Artă). Eveniment
organizat în colaborare cu Muzeul de Artă din Brașov și care vizează punerea
în valoare a colecțiilor Stavru Tarasov din cele două instituții culturale.

12. ARTA DIN DEPOZIT (Muzeul de Artă). Expoziție temporară care valorifică
lucrări de pictură și grafică din colecțiile Muzeului de Artă care nu au fost
expuse publicului.

13. EXPOZIȚIE RETROSPECTIVĂ DE PICTURĂ ȘI GRAFICĂ Reinhart
Schuster (Germania) (Muzeul de Artă).

14. EXPOZIȚIA ABSOLVENȚILOR LICEULUI DE ARTE ”GEORGE
GEORGESCU” (Casa Avramide). Expoziție anuală a absolvenților Liceului de
Artă Tulcea.

Muzeul de Etnografie şi artă populară (MEAP)

15. Multietnicitate dobrogeană. Prezintă aspectele de cultură şi civilizaţie tradiţională
din Dobrogea. Se abordează specificul populaţiilor care au convieţuit în acest
areal, dar şi elementele de aculturaţie.

16. Ocupaţii şi meşteşuguri tradiţionale. Organizată în pavilionul din curtea MEAP
prezintă aspecte privind practicarea agriculturii, pescuitului, apiculturii,
viticulturii, dar şi instrumentar casnic, atelierul tâmplarului şi al fierarului,
olăritul.

17. Ianuarie - 8 Martie. Expoziţia temporară ”Am pornit să colindăm” transpune
vizitatorul într-o perioadă magică, plină de credințe, simboluri și gesturi ritualice
pentru belșug, fertilitate și bun augur, de purificare, pentru sănătatea oamenilor și
animalelor și altele. Veți afla mai multe despre colinde și urăturile de Anul Nou.

18. Martie – Mai. ●Concurs Internațional Paştele în ochi copiilor. Aflat la a VI-a
Ediție, concursul se adresează elevilor, creștinilor iubitori de artă populară din
întreaga lume. Secțiunile concursului sunt:  desen, grafică, icoană, pictură, ou
încondeiat, butaforie, fotografie (eseu fotografic), artă decorativă, țesături –
cusături; dantele; tapiserie; împletituri din fibre textile, papură, pănuși, nuiele
etc.; creații populare sau artistice din lemn, metal, lut, piele, corn, os, piatră sau
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sticlă.

19. Aprilie. Reorganizarea expoziției temporare Ocupații și meșteșuguri, în spațiile
pavilionare din curtea MEAP. Vor fi reprezentate cu ajutorul patrimoniului
administrat: agricultura, viticultura, transporturile pe uscat, apă și gheață;
creșterea animalelor, prelucrarea lemnului, lutului, pietrei, metalelor ș.a.

20. Aprilie. Expoziţia temporară Crucea, oul și pasca. transpune vizitatorul în perioada
sărbătorilor de Paști, plină de credințe, simboluri și gesturi ritualice pentru cei din
lumea de dincolo, belșug, fertilitate și bun augur, de purificare, pentru sănătatea
oamenilor și animalelor și altele.

21. Mai – Cernenii ca odinioară. Expoziție temporară organizată la Casa Memorială
Panait Cerna din Cerna. Odată cu redeschiderea expoziției de bază vor fi
prezentate aspecte de viață cotidiană din localitate la începutul sec. al XX-lea.

f.4.3. Activitatea educațională
Pentru anul 2017 ne-am propus încheierea și desfășurarea a cel puțin 100 de
parteneriate cu clase de elevi din unități de învățământ, precum și realizarea unei
serii de proiecte educaționale, precum:

1. Cultivarea interesului pentru muzeu – parteneriatul educaţional cu şcoala.
Proiect de importanță locală, ce are ca obiectiv cunoaşterea şi promovarea
patrimoniului local şi a evenimentelor de istorie locală în context naţional şi
universal. Colectivul MIA Tulcea are în vedere încheierea de parteneriate
pentru ciclul primar, gimnazial și liceal cu şcolile din oraşul şi județul Tulcea.
Organizarea, în baza parteneriatelor educaționale, de activităţi didactice cu
elevii din oraş şi judeţ: dezbateri-concurs, mese rotunde, ateliere de creaţie
artistică, lecţii deschise, proiecţii de film, vizite la siturile arheologice din judeţ.
Realizarea unei gale de recompensă – Aegyssus redivivus – la sfârșitul anului
școlar pentru toate clasele  din ciclul primar care au încheiat parteneriat cu MIA
Tulcea. Responsabili: Mădălina Ciocoiu, Camelia Geanbai, Florentina Trif;

2. ATELIERUL ”ART.AMICA” (CMPCND)

3. EU NU SUNT O COPIE...SUNT ORIGINALUL (CMPCND)

4. Gala Premiilor Micul Etnograf – Ediţia a X-a este un eveniment care susţine
păstrarea identităţii culturale prin cunoaşterea şi menținerea vie a tradițiilor
într-o societate ameninţată de procesul globalizării. În cadrul evenimentului
sunt implicate colective de elevi (peste 1000 elevi, 80 cadre didactice, părinţi)
care desfășoară activităţi cu teme din cultura tradiţională. Vor fi încurajate
acțiunile în care fiecare etnie aparţinând acestor meleaguri să-şi manifeste
originalitatea. Va consta în: Vernisarea expoziţiei „Artă populară şi meşteşuguri
dobrogene” realizată cu lucrări rezultate din activitățile de pedagogie muzeală
având ca tematică cultura tradiţională dobrogeană; Acordarea trofeelor şi
mapelor cadrelor didactice, colectivelor de copii şi reprezentanţilor instituţiilor
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colaboratoare (sunt acordate de către personalităţi ale oraşului Tulcea);
Spectacol cu obiceiuri şi tradiţii dobrogene susţinut de elevi şi invitaţi speciali;
Concurs de ţesut (vor fi premiate cele mai frumoase produse rezultate); Lecţie
de dans popular (ansamblurile artistice invitate la Gală vor explica pași de dans
celorlalți participanți la acțiune). (MEAP)

5. Atelierele MEAP: Creație din drag de tradiție - La șezătoare. Se vor derula
activități pe 11 secțiuni (1.Port popular, vestimentație, podoabe; 2. Țesături –
Cusături; Dantele; Tapiserie; Împletituri din fibre textile, papură, pănuși, nuiele
etc.; 3. Olărit; Ceramică decorativă; 4. Creații populare sau artistice din lemn,
metal, piele, corn, os, piatră sau sticlă; 5. Măști populare legate de evenimente
din ciclul vieții sau de sărbători calendaristice; 6. Icoane, Obiecte de cult; 7.
Instrumentar de ceremonial legat de evenimente din ciclul vieții sau de
sărbători calendaristice; 8. Artă plastică: pictură, desen, grafică, sculptură cu
teme de inspirație tradițională; 9: Eseu fotografic; Grafică pe calculator cu teme
de inspirație tradițională; 10. Butaforie cu inspirație din arta populară; 11.
Scrieri creative) vor avea loc premieri în cadrul vizitelor. (MEAP)

6. Ateliere de vacanță: 1. organizarea în perioada vacanței școlare a atelierelor de
educație și creativitate Ne distrăm și învățăm cu Clio. Responsabili: Mădălina
Ciocoiu, Camelia Geambai, Florentina Trif, Valentina Sciotnic (MIA);

7. Natura prietena mea (Laura Doxan, Mariana Cuzic, dr. Adina Radu).
Activităţile educaționale urmăresc intensificarea relaţiei interactive cu publicul
şcolar, care are drept scop pe de o parte, formarea unei atitudini pronatură și
creşterea prezenţei acestui public la evenimentele organizate de muzeu, iar pe
de altă parte, formarea unui public - partener care să participe activ la acţiuni
de promovare a protejării patrimoniului natural. Activităţile pedagogice
constau în vizite libere sau ghidate, lecţii tematice, microexpoziţii, organizarea
de acțiuni ce marchează evenimentele din calendarul ecologic, ateliere
tematice). (CMEDD);

e.8.5. Alte evenimente muzeale sau metamuzeale organizate de ICEM Tulcea
1. Noaptea muzeelor
2. Carnavalul pentru copii
3. Noaptea Cercetătorilor
4. Concerte de muzică clasică, jazz și muzică folk
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F. PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI,
CU O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE DE
CĂTRE AUTORITATE, PRECUM ŞI A VENITURILOR INSTITUŢIEI CE POT FI
ATRASE DIN ALTE SURSE

f.1. proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli a ICEM Tulcea pe anul

2017 s-au avut în vedere următoarele considerente:
- creşterea de surse financiare să se bazeze pe creşterea veniturilor proprii;
- eficientizarea acţiunilor de autofinanţare a activităţii.
Din analiza situaţiei veniturilor proprii pe anul 2016, am estimat ca suma

propusă a se realiza în anul 2017, în valoare de  1805 mii lei, să fie realizabilă urmând
a fi obţinută din:

- taxă de  intrare pentru vizitarea muzeelor şi a obiectivelor muzeale din
teritoriu;

- ghidaj ştiinţific şi activitatea educativă;
- vânzarea unor reproduceri, vederi, pliante, ghiduri, replici după piese de

patrimoniu, publicaţii de specialitate şi obiecte specifice expuse în
standurile muzeelor;

- prestări servicii pentru: restaurarea de obiecte de cult şi bunuri culturale,
contracte de proiectare pentru lucrări de restaurare la monumente şi
rezervaţii, contracte de coordonare şi îndrumare ştiinţifică pentru activităţi
ce se înscriu în specificul ICEM, proiecte de parteneriat în activităţi de
valorificare a patrimoniului cultural naţional, proiecte culturale şi de
cercetare;

- închirieri de spaţii pentru organizarea de evenimente cultural-educative;
- vânzarea unor obiecte rezultate din valorificarea artei culte decorative;
- expertize de specialitate;
- contracte de cercetare pentru descărcare de sarcină arheologică,
- contracte de finantare Ministerul Culturii,
- proiecte finantate de Ministerul Cercetarii si Dezvoltarii,
- donatii si sponsorizari.
In vederea desfăşurării activităţilor curente şi specifice ale ICEM, solicităm

acordarea de către Consiliul Judetean Tulcea a unei subvenţii în  valoare de 3.700 mii
lei, la care se vor adaugă 1.805 mii lei reprezentând veniturile extrabugetare .

Din subvenţia solicitată  se acopera  cheltuieli de personal în sumă de 3.465 mii
lei, o parte din indemnizatii de delagare si indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii in suma de 70 mii lei, bunuri si servicii (cheltuielile cu utilităţi :încălzit,
iluminat şi forţa motrică, apa, canal, salubritate, posta, telecomunicatii, internet,
carburanti si lubrefianti, servicii în sumă de 135 mii lei si active fixe (30 mii lei).

Restul cheltuielilor se vor realiza din veniturile extrabugetare ale institutiei.
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Din suma totală de 5.505  mii lei ICEM Tulcea îşi propune efectuarea
următoarelor cheltuieli: mii lei
TITLUL I . CHELTUIELI DE PERSONAL 3.760,00
10.01     Cheltuieli cu salariile, din care: 3.060,00

10.01.01  Salarii de bază 2.765,00
10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 220,00
10.01.13 Indemnizatii de delegare 45,00
10.01.30 Alte drepturi salariale 30,00

10.03  Contribuţii 700,00
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 487,00
10.03.02  Contribuţii de asigurări de şomaj 15,00
10.03.03  Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 160,00
10.03.04  Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli
profesionale

6,00

10.03.06 Contribuţii la fond concedii medicale FNUASS 32,00
La întocmirea necesarului de salarii pe anul 2017 s-au avut în vedere

următoarele:
- cheltuielile de personal au fost calculate pentru un număr de 94 de

posturi,  precum şi promovări ale personalului şi modificări de sporuri;
- indexarea salariilor cu 20% incepand cu data de 1 februarie 2017;
- angajarea de personal  pentru 3(trei) posturi vacante;
- păstrarea aceloraşi contributii;
- indemnizaţiile de delegare ale personalului de specialitate şi

indemnizatiile acordate personalului care face parte din colegiul
ştiinţific, cheltuieli cu personalul sezonier care va lucra pe santierele
arheologice , aceste cheltuieli vor fi finantate de Ministerul Culturi,
precum si cheltuieli cu persoane pe contracte de drept de autor.

- cheltuieli de personal acordate in baza unor sentinte judecatoresti.
TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII 1.600,00
20.01 Bunuri şi servicii 1.130,00
20.01.01  Furnituri de birou 15,00
Cheltuielile pentru materiale consumabile comune, tipizate, registre,  necesare
în desfăşurarea activităţii de birou a tuturor secţiilor şi compartimentelor din
structura funcţională a ICEM.

-

20.01.02 Materiale pentru curăţenie 8,00
Cheltuieli necesare pentru igienizarea şi întreţinerea curăţeniei în secţiile
muzeale şi sediul administrativ,cat si la obiectivele muzeale din judet,  in
special in in spatiile unde firma de curatenie nu are acces.

-

20.01.03  Încălzit, iluminat şi forţă motrică, din care: 400,00
Combustibil lichid (motorină) pentru funcţionarea centralelor termice ce
deservesc Muzeul de Istorie şi Arheologie, precum şi gazul metan necesar
funcţionării centralelor termice ce deservesc Muzeul de Etnografie şi Artă
populară, Centrul Ecoturistic Delta Dunării, Muzeul de Artă, Casa Avramide,
Laboratorul de Restaurare patrimoniu mobil .

140,00
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Consumul de energie electrică pentru:
1. Iluminatul sălilor de expoziţie din: Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul

de Etnografie şi Artă populară, Muzeul de Artă, Casa Avramide, Centrul
Ecoturistic Delta Dunării, laboratoare, depozite, birouri şi căi de acces.
2. Exploatarea bazelor arheologice de la Isaccea, Murighiol, Slava Rusă, Celic
Dere, precum şi  a obiectivelor muzeale de la Sulina,Cerna şi Enisala.
3. Funcţionarea echipamentelor IT, a instalaţiilor şi echipamentelor de
acvaristică,  a aspiratorului de gaze şi substanţe nocive, a aparatului de sudură
şi exploatarea maşinilor de tâmplărie, precum si alta aparatura specifica .

260,00

20.01.04 Apa, canal, salubritate 112,00
Sunt cheltuieli generate de funcţionarea acvariului şi a  celorlate obiective
muzeale din oras cat si din judet, precum şi de canalizare şi salubritate.
20.01.05.Carburanţi şi lubrefianţi
Suma este necesară pentru achizitionarea de BCF-uri pentru mijloacele de
transport din dotarea instituţiei, cea mai mare parte din combustibil fiind
utilizat pentru realizarea contractelor de cercetare pentru descărcare de sarcină
arheologică.

25,00

20.01.06 Piese de schimb
Mijloacele de transport din dotarea instituţiei prezintă un anumit grad de
uzură, fiind necesară repararea acestora.

25,00

20.01.08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv,internet 45,00
Cheltuielile sunt generate de relaţiile de colaborare cu alte instituţii, de
promovarea activităţilor ICEM, furnizarea informaţiilor de interes public.
20.01.09   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 200,00

Programul de cercetare ştiinţifică a ICEM Tulcea se desfăşoară în
conformitate cu obiectul de activitate al instituţiei, stabilit prin Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare a ICEM, aprobat de Consiliul Judeţean Tulcea,
fiind întocmit atât la nivelul întregii instituţii cât şi pe secţii şi domenii de
specialitate. Fiecare specialist – cercetător, muzeograf, conservator, restaurator
– dezvoltă, în acord cu strategia instituţiei, una sau mai multe teme de
cercetare pe termen scurt sau lung. ICEM finanţează toate activităţile ce se
subordonează activităţii de cercetare (documentare, studiu individual,
valorificare prin expoziţii şi participarea la manifestări ştiinţifice).

Finanţarea programelor de cercetare se face de către ICEM Tulcea din
bugetul ordonatorului principal de credite  şi doar o mică parte este asigurată
de către Ministerul Culturii şi Cultelor şi/sau alte instituţii şi organisme, fie în
sistem competiţional, fie în mod direct.

Conservarea şi restaurarea pieselor de patrimoniu muzeal/cultural
mobil şi imobil, a materialului documentar acumulat reprezintă o altă
activitate de bază a ICEM, ca instituţie muzeală. Această activitate se
realizează în cadrul laboratoarelor specializate pe domeniile: investigaţii
fizico-chimice, restaurare textile, carte veche, lemn, ceramică, metal, icoane,
taxidermie, fotografie şi înregistrare video, precum şi a depozitelor în care se
află colecţiile muzeale.

Pentru fiecare domeniu de activitate se solicită materiale şi substanţe
chimice specifice pentru pregătirea bunurilor culturale în vederea introducerii
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lor în colecţii, pentru activitatea de evidenţă şi documentare colecţii, precum şi
pentru acvtivitatea de conservare pasivă şi prevenire a atacurilor fungice şi de
insecte.

La acest capitol se includ şi cheltuielile pentru procurarea materialelor
necesare desfăşurării activităţilor specifice: săpături arheologice (roabe şi
unelte), funcţionarea acvariului (pompe, becuri halogene, furtunuri, material
filtrant, senzori chimici etc.),  valorificarea colecţiilor muzeale (hârtie, cartoane,
sugativă, tonner, pânză, filme, diapozitive, calc, realizare postere etc.),
organizarea de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, promovarea activităţilor
şi a produselor culturale.O alta activitate importanta desfasurata  in cadrul
institutiei este realizarea contractelor de cercetare arheologica preventiva,
supraveghere arheologica si diagnostic arheologic, aceasta activitate include
cheltuieli cu anumite materiale necesare desfasurarii.Totodata pentru
intretinerea bazelor arheologice este necesar a se efectua cheltuieli de
intretinere a acestora, respectiv:ciment, var, vopsea, etc.
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 300,00
Aceste cheltuieli sunt justificate prin: plata unor taxe către APDM de utilizare
a danei, abonamente, asigurări auto, polite asigurare pentru piese ce vor fi
restaurate in laboratoare acreditate in tara, plata pentru contracte prestări
servicii, plata restauratori externi, achiziţionare de materiale pentru intreţinere
şi funcţionarea clădirilor, serviciile de mentenanţă pentru: intreţinere tehnică
de calcul, centrale termice, sistemele de climatizare, sistemele de
supraveghere, gestionarea site.ului ICEM, ascensor, igienizare acvarii,
curăţenie,  precum şi alte servicii de întreţinere a obiectivelor muzeale din
teritoriu  etc.
20.02   Reparaţii curente 100,00

- reparatii curente la Centrul Eco Turistic Delta Dunarii:hidroizolare terasa
circulabila, reparat acoperis, schimbarea rigipsului de compartimentare dintre
spatiile tehnice si spatiul expozitional de la acvariu.

100,00

20.03.02  Hrană pentru animale
Necesară pentru hrănirea organismelor acvatice vii  din acvariu (hrană
congelată marină, peşte congelat, caras şi ţipar viu, hrană uscată granulată
pentru sturioni, crapi indigeni, crapi koi şi peşti exotici dulcicoli).

30,00

20.04      Medicamente şi materiale sanitare 5,00

20.04.01  Medicamente
Sunt necesare pentru tratamentele curative şi preventive aplicate
organismelor acvatice vii din acvarii.

4,00

20.04.02 Materiale sanitare 1,00
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 82,00
20.05.01 Uniforme şi echipament 2,00
20.05.02 Lenjerie si accesorii de pat 0,00
20.05.30 Alte obiecte de inventar
La acest articol sunt prevăzute cheltuielile specialiştilor pentru efectuarea
cercetării patrimoniului cultural şi natural, in conformitate cu temele de
cercetare, respectiv achiziţionareaa de aparate şi echipamente tehnice şi

80,00
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birotică utilizate în activitatea de cercetare, conservare şi protejarea
patrimoniului, instrumente necesare şi în activitatea de întreţinere
administrativă: lampa cu halogenuri, scaune si mese prezidiu, pompe de apa,
etc.

20.06  Deplasări, detaşări, transferări 60,00
20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 35,00
Reprezintă cheltuielile personalului  pentru cercetarea patrimoniului cultural
şi natural, în conformitate cu temele de cercetare propuse, pentru participarea
la manifestări ştiinţifice( congrese, simpozioane, seminarii) sau expoziţionale.
20.06.02 Deplasări în străinătate 25,00
Reprezintă cheltuielile specialiştilor pentru participarea la proiectele de
cercetare, la schimburi de experienţă sau manifestări ştiinţifice.
20.09 Materiale de laborator
Sunt necesare Laboratorului de Restaurare a patrimoniului mobil pentru
operaţiile de restaurare a bunurilor culturale din  patrimoniul instituţiei sau a
obiectelor de cult din patrimoniul terţilor, precum si pentru

20,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
Cheltuielile  necesare pentru achiziţionarea de publicaţii de specialitate

1,00

20.13 Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională 10,00
20.14 Protecţia muncii 2,00
20.30   Alte cheltuieli 160,00
20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii:
Cheltuieli pentru editarea volumelor de specialitate a caror aparitie anuala este
o conditie pentru acreditatea acestora, conform legislatiei, precum si realizarea
de materiale de promovare a activitatilor si obiectivelor muzeale,  publicaţii ce
au ca scop valorificarea ştiinţifică şi pentru public a patrimoniului
muzeal/cultural nord-dobrogean. Din acestea, parte vor fi puse în vânzare în
standurile muzeelor, parte vor constitui obiectul schimbului de publicaţii cu
instituţii similare din ţară şi străinătate.Tot la acest articol sunt incluse şi
achiziţionarea de obiecte de stand şi plata furnizorilor ce asigură obiectele de
stand, precum si achizitionarea de bilete intrare muzeu.
TITLUL X.  ACTIVE NEFINANCIARE 145,00
71.01.01 Constructii 46,00
Se propune lucrari de termoizolare  a cladirii la   Laboratorul  de Restaurare. 46,00
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 60,00
Achizitionarea unei  statii grafice (1 buc), este necesara pentru desfasurarea
activitatii de arheologie preventiva .Statia grafica este folosita pentru rularea
aplicatiilor GIS/SGI dedicate, orientate spre baze de date spatiale.Utilizarea
acestor aplicatii a devenit , in ultima perioada, o necesitate datorita acumularii
unei cantitati mari de materiale cartografice, in format digital.La acestea se mai
adauga si probleme obiective ce apar, datorita, in principal, volumului mare
de informatie pe care un singur strat de date GIS/SIG il poate contine la un
moment dat. Astfel, pentru valorificarea datelor este necesara  implementarea
unui sistem integrat de stocare si procesare a datelor GIS/SGI, rularea acestor
date necesita un sistem de calcul suficient de puternic, care poate oferi atat in

10,00
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putere de calcul pentru prelucrarea matematica, pe partea de procesor, cat si
suport pentru procesarea grafica a informatiei stocata , avand o cantitate mate
de memorie RAM.
Achizitionarea  unei masini de teren 4x4 utilizat in activitatea de teren a
specialistilor  in leasing, prin programul pentru stimularea innoirii parcului
auto.

50,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 28,00
Achizitionarea de copiator multifunctional, necesar pentru l Muzeul de
Etnografie.

4,00

Achizitionarea de dulap cu sertare pentru harti si desene din metal, format A0,
5 bucati necesar pentru colectia de grafica.

17,50

Achizitionarea de dezumidificator necesar pentru CETDD si Farul Vechi
Sulina

6,50

71.01.30 Alte active fixe 11,00
Achizitionarea de valori muzeale(arta, etnografie, carte veche, stiintele naturii) 4,00

Achizitonarea de licente soft :UPGRADE/CAD,UPGRADE/GIS, MICROSOFT
OFFICE HOME,MICROSOFT WINDOWS HOME, NITICO PDF

7,00

Cheltuieli de personal 3.685 mii lei
Bunuri si servicii                                                           1.600 mii lei

Cheltuieli de investiţii 145 mii lei

TOTAL CHELTUIELI    2017 5.505  mii lei
f.2. număr de beneficiari estimaţi pentru anul 2017

Tabelul 17
Activitate Număr

beneficiari
2015

Număr
beneficiari

2016

Număr
beneficiari

2017

Valoare
2015

Valoare
2016

Valoare
2017

Taxe de vizitare muzee si
obiective muzeale

133.820 179.230 180.000 642.244 781.928 800.000

Contracte de
supraveghere/diagnosticare
arhelogică

101 84 80 205.001 245.946 250.000

Taxe de fotografiere,
expertiza, ghidaj

- - - 4.298 1.105 3.000

Venituri proiecte - - - 170.941 372.385 300.000
Publicatii - - - 18.696 20.060 22.000

f.3. analiza programului minim realizat

Programul minimal propus pentru anul 2016 (Anexa nr. 1 la Contractul de
management nr. 328, din 29.09.2014) a constat în realizarea unor programe de
cercetare științifică și de gestionare/valorificare a patrimoniului muzeal, după cum
urmează:
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I. Programe de cercetare ştiinţifică

I.A. Cercetarea patrimoniului arheologic şi a istoriei locale:
 temele de cercetare existente în planul de management din 2014 au fost

continuate și diversificate: Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei. Responsabil:
Cristian Micu; Sfârşitul eneoliticului şi perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca
bronzului în nordul Dobrogei. Prelucrarea pietrei, silexului şi materiilor dure animale
pentru obţinerea armelor şi uneltelor în preistorie în zona de nord a Dobrogei.
Responsabil: Mihail Florian; Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil:
Sorin Ailincăi; Greci și autohtoni la gurile Dunării în a doua jumătate a
mileniului I a.Chr. Responsabil: Diana Andreea Stan; Societate provincial
romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.). Responsabil: Marian Mocanu; Arta
romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate).
Responsabil: George Nuțu; Accesorii vestimentare şi piese de echipament militar în
Dobrogea. Responsabil: George Nuțu; Aspecte ale vieții urbane în epoca romano-
bizantină la Gurile Dunării. Responsabil: Florin Topoleanu; Aspecte ale vieţii
economice în Dobrogea (sec. I – VII p. Chr). Responsabil: Dorel Paraschiv;
Producţie şi circulaţie monetară în Moesia Inferior (sec. I -VII p.Chr.).
Responsabil: Mihaela Iacob; Orașul și teritoriul. studii de caz: Ibida, Argamum.
Responsabil: Mihaela Iacob; Iconografia emisiunilor provinciale romane din
Moesia Inferior. Responsabil: Mihaela Iacob; Artefacte din materii dure animale în
secolele X-XV la gurile Dunării. context cultural-cronologic, resurse, tehnologie, relații
de schimb. Responsabil: Aurel Stănică; Evoluţia oraşului şi portului Tulcea în
perioada 1878–1948. Responsabil: Ligia Dima; Oraşe nord-dunărene la sfârşitul
sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. Responsabil: Mădălina Ciocoiu;
Colecţii de Carte Veche în Patrimoniul Mănăstirilor Cocoş Şi Celic Dere - Tulcea
Lăcrămioara Manea;

 proiectele de cercetare arheologică sistematică propuse au continuat în
majoritatea lor, beneficiind şi de finanţare din partea Ministerului Culturii sau
din alte surse, după cum urmează: proiectul „Taraschina (com. Maliuc, jud
Tulcea)” – 50000 lei; proiectul „Noviodunum – Isaccea (Noviodunum 2020)”:
25000 lei; proiectul „Orgame/Argamum”: 18.000 lei; proiectul „[L]Ibida”: 25000
lei; Proiectul „Orașul Roman Aegyssus”: 35000 lei; proiectul „Platforma
continentală a litoralului românesc al Mării Negre între Golful Musura la nord
și Gura Portiței la sud. Punct: Epava Rusu”: 17000 lei; Proiectul de cercetare
arheologică sistematică „Nufăru. Cetatea bizantină Proslavița”: 10000 lei; Proiectul
de cercetare arheologică sistematică Halmyris (Murighiol, com. Murighiol):
10000 lei.

 au fost continuate proiectele de cercetare internațională existente în 2014 şi
2015: DELTA DU DANUBE. Études des relations étroites entretenues entre les
communautés agro-pastorales et leur environnement au cours de la préhistoire récente;
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SCYTHIA MINOR – o provincie de graniţă a lumii romane: între Imperiul roman şi
Imperiul roman târziu; (L)IBIDA. Una città ai confini dell`Impero; ARCHEOMAP –
Tehnici noi de cartare și investigație noninvazivă a siturilor arheologice din Dobrogea
Centrală (studiu de caz: bazinul râului Casimcea)”;

 cercetările arheologice preventive s-au desfăşurat cu o intensitate comparabilă
cu anul 2015, fiind finalizate 84 de contracte (Grafic 15);

I.B. Cercetarea patrimoniului natural nord-dobrogean

 au fost continuate și diversificate temele existente în anul 2015: Cercetări privind
speciile de floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de interes conservativ din cadrul
siturilor Natura 2000 din Dobrogea (2014-2018) (Responsabil temă: dr. ing. M.
Petrescu, colaborator: dr. ing. Viorel Cuzic); Studierea patrimoniului natural și
istoric al Județului Tulcea, pe baza tehnicilor și tehnologiilor de teledetecție
(Responsabil temă: dr. Valentin Panait, colaboratori: dr. Aurel Stănică, Marian
Mierlă, Marcela Tone); Pescuitul în RBDD o ocupație în tranziție (2015-2016)
(Responsabil tema: dr. ing. Cristina Dinu; colaborator: Alexandru Chiselev);
Moluște exotice din colecția CMEDD (Responsabil tema: dr. Adina Lefterache);

I.C. Cercetarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean

 au fost continuate și diversificate temele existente în anul 2015; Comunitatea
rurală tradiţională în contextul europenizării. Responsabil: Iuliana Titov; Relaţia
majoritari – minoritari etnici în Dobrogea de Nord. Responsabil: Iuliana Titov;
Elemente de etnoiatrie dobrogeană. Responsabil: Elena Papa; Patrimoniul etnografic
şi contextele culturale. Responsabil: Alexandru Chiselev; Aspecte de antropologie
culturală şi istorie a mentalităţilor. Responsabil: Alexandru Chiselev; Magie albă-
magie neagră. Responsabil: Alexandru Chiselev; Relaţia habitat / practicarea
ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale şi contemporane. Responsabil: Alexandru
Negoiță

I.D. Manifestări ştiinţifice

 în anul 2016 au fost organizate la Tulcea trei conferințe științifice (față de două
propuse): Colocviul Internațional „Settlements of Life and Death. Studies from
Prehistory to Middle Ages”. Manifestarea, desfășurată în perioada 25-28 mai 2016,
a fost organizată de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”
Tulcea în colaborare cu Institutul de Arheologie și Istorie a Artei din Cluj
Napoca, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București și Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iași. Cofinanțarea a fost asigurată de Ministerul Educației
Naționale, CNCS-UEFISCDI; Workshop-ul „Dobrogea otomană – coordonate
istorice și arheologice”, Tulcea, 20-22 octombrie 2016. Activitate în cadrul
proiectului Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea – cofinanțat de
Administrația Fondului Cultural Național; Simpozionul național de promovare
a multietnicității dobrogene „ETNOCULT”, Asociația de Dezvoltare Regională
Aegyssus Tulcea în parteneriat cu ICEM.
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I.E. Activitatea editorială: în anul 2016 au apărut revistele institutului: Peuce 14 și
Delta Dunării 6, precum și alte lucrări în seria Istro-Pontica: Alexandrescu C.
(ed.), Troesmis – a changing landscape. Romans and the Others in the Lower Danube
Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International
Colloquium Tulcea, 7th-10th october 2015, Biblioteca Istro-Pontica. Seria
Arheologie 12, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016; Chiselev, A. 2016, Gândirea
magică la românii și ucrainenii din Nordul Dobrogei, Biblioteca Istro-Pontica. Seria
Etnografie 2, Ed. Mega, Cluj-Napoca; Fănaru, A.G, Ghid de vizitare - Muzeul de
Artă Tulcea , Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2016.

I.F. Valorificarea rezultatelor cercetării științifice

 în anul 2016 specialiștii ICEM au publicat 78 de lucrări științifice (față de 30
propuse) și au ținut 74 de conferințe la sesiuni de comunicări (față de 20
propuse).

II. Gestionarea patrimoniului muzeal

 s-a dezvoltat așa cum ne-am propus, în sensul: evidenţei şi documentării
informatizate a bunurilor culturale; Conservarea, restaurarea bunurilor
culturale; Dezvoltarea colecţiilor (colectare, donaţii, achiziţii); Securizarea
bunurilor culturale; amenajarea punctelor de informare de la cetăţile Halmyris,
Argamum şi Enisala şi a Muzeului Bazilica paleocreştină de la Niculiţel;

III. Programe expoziţionale

 față de cele 5 expoziții propuse în planul minimal, în 2016 ICEM a organizat și
găzduit 50 de astfel de evenimente enumerate în cap. B.1.IV;

IV. Programe educaţionale

 activitatea educațională a ICEM s-a desfășurat în cele cinci direcții propuse în
planul de management: proiecte de educaţie pentru protejarea mediului;
proiecte de educaţie istorică; proiecte de educaţie etnografică; proiecte de
educaţie artistică; activităţi de formare profesională.

 În anul 2016 ICEM-Tulcea a încheiat nu mai puțin de 314 de parteneriate cu
unitățile de învățământ (față de cele 50 propuse) mai ales cele din Municipiul
Tulcea, cele mai multe în domeniile etnografie și științele naturii;

V. Programe de reparaţii şi amenajări
Deşi fondurile destinate reparaţiilor au fost destul de modeste, în anul 2016 am reuşit
să amenajăm depozitul de ceramică din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie şi
să efectuăm reparaţii la acoperişul Casei Memoriale Panait Cerna. Un alt obiectiv
finalizat în acest an este Punctul sanitar de la Baza arheologică Ibida, Slava Rusă.
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