
PROIECT: 

ÎNVAŢĂ LA MUZEU 
 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE TULCEA 

Complexul Muzeal de patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean (Muzeul de Artă și Casa Avramide) 
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Contract de parteneriat nr……… /…………………… 
 

 

 

 Părţile implicate 

o Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean din cadrul ICEM  

Tulcea – executant 

 

o ……………………………………………………………………………………………….   - beneficiar  

 

 Obiectul contractului 

o Obiectul contractului constă în participarea partenerilor (primul în calitate de 

executant, iar al doilea ca beneficiar) la derularea proiectului „Învaţă la 

muzeu”. Descrierea detaliată a proiectului este prezentată în ANEXA A. 

 

 Durata contractului 

o Contractul de parteneriat debutează în data semnării acestuia şi încetează în 

data de 1 iunie 2013. Se va desfăşura conform graficului de desfăşurare a 

activităţilor convenit între părţi. 

 

 Responsabili 

o Tocanie Paul – Sef serviciu Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-

Dobrogean; 

 

o …………………………………………………………………………………………………………- Beneficiar; 

 

 Responsabilitatea partenerilor 

o Executantul (ICEM Tulcea) 

 Va asigura condiţiile optime de participare a beneficiarului la toate 

activităţile proiectului (vizite ghidate la Muzeul de Artă, Casa Avramide 

şi participarea la o acţiune culturală). 

 Va oferi beneficiarului posibilitatea de a participa la concursul tematic 

organizat în cadrul acestui proiect prin conceperea şi distribuirea 

gratuită a unui pliant de concurs pentru fiecare elev;  

 

o Beneficiarul 

 Va achita suma de 10 lei pentru fiecare elev participant la activitățile 

proiectului; 

 Va respecta graficul de desfăşurare a activităţilor proiectului aşa cum 

este el estimat în prezentul contract. 
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o Graficul de desfăşurare a activităţilor 

 

ACTIVITATE PERIOADA ESTIMATĂ 

1. Vizită ghidată la Muzeul de Artă  

2. Vizită ghidată la Casa Avramide  

5. Participarea la acţiunea cultural 

educativă - TULCEA în imagini de epocă 
 

 

 

Executant Beneficiar 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 

Tulcea 
…………………………………… 

  

Sef serviciu  Director 

 

Paul Tocanie ________ ………………………………… 

 

Responsabil contract 

 

Responsabil contract 

…………………………………… …………………………………… 
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ANEXA A. 
  

 SCURTĂ DESCRIERE  
 

Proiectul în speţă are în vedere, în perioada 1 februarie -  1 iunie 2013 derularea mai multor 
activităţi cultural-educaţionale. 
Se va livra, de către Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, un pachet de servicii cultural-
educaţionale (detaliat în capitolele următoare) al cărui cost este de 10 lei / elev participant. 

Fiecare elev participant la acest proiect va participa la un concurs dotat cu premii şi care 
promovează principiul „învăţării prin descoperire”, prin completarea unui pliant care solicită 
informaţii specifice „descoperite” în urma participării la toate acţiunile cuprinse în pachetul de 
servicii oferit.  

Activităţile care alcătuiesc acest pachet de servicii asigurat de Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale Tulcea sunt următoarele: 

1. Vizită ghidată la Muzeul de Artă; 

2. Vizită ghidată la Casa Avramide;. 

3. Participarea la concursul iniţiat cu prilejul derulării acestui proiect. Fiecare elev 

participant va primi câte un formular-pliant de concurs pe care îl va completa 

paralel cu procesul de participare la acţiunile proiectului. După completarea sa, 

pliantul va fi depus la unul dintre muzee (Muzeul de Artă sau Casa Avramide); 

4. Participarea la o acţiune culturală (tip atelier şcoală) cu tema: TULCEA în imagini 

de epocă. 
După achiziţionarea acestui pachet de servicii, graficul de timp al desfăşurării activităţilor 

cuprinse în pachet va fi stabilit cu cadrul didactic coordonator al clasei respective (achiziţionarea 
acestui pachet de servicii, în orice perioadă a anului şcolar în curs, nu este condiţionată în privinţa 
datelor când vor avea loc activităţile cuprinse în pachet; totuşi, ele trebuie să se finalizeze cel mai 
târziu la 1 iunie 2013; activităţile cuprinse în pachetul de servicii pot fi desfăşurate oricând în cursul 
anului şcolar, toate odată sau independent una de alta).  

La sfârşitul proiectului, în prezenţa mass-mediei locale se vor desemna câştigătorii prin 
tragere la sorţi. Vor exista 3 premii (I, II, III), se vor oferi diplome şi premii în produse. 
 

PREMIUL I – o tabletă oferită de SC INFOTRUSTDESIGN SRL TULCEA 

PREMIUL II – o tabletă oferită de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE  REGIONALĂ  AEGYSSUS 

PREMIUL III – un aparat de fotografiat oferit de INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE 

TULCEA; 
10 MENȚIUNI – PREMII IN PRODUSE ȘI DULCIURI; 
Toți câștigătorii vor primii diplome de participare. 
 

 MULT SUCCES !!!! 

 

 


