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Anexa 4 

 

 

 

FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII  

INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE "GAVRILĂ SIMION"  

PENTRU ANUL 2015 

 

 

 

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 2015,  reprezentând a doua 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 
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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. 
 

Tabel 1. Protocoale de colaborare ale ICEM valabile în cursul anului 2015.  

Instituţia/organizaţia 

Tipul/Forma 

de 

colaborare 

Proiectul/activitate desfăşurat(ă) 

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. 

Centrul Cultural Jean Bart 

Tulcea 

Protocol de 

colaborare 

(2010-2015) 

Organizarea de de manifestări cultural-

educative ce vizează promovarea 

valorilor culturale locale. 

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. 

Universitatea Dunărea de Jos 

Galaţi, Facultatea de Istorie, 

Filosofie şi Teologie 

Convenţie de 

practică 

(2012-2015) 

Colaborarea ştiinţifică şi organizatorică 

pe şantierele arheologice Noviodunum – 

Isaccea și Slava Rusă - Ibida, în vederea 

efectuării practicii anuale a studenţilor. 

Departement de la Moselle-

Domaine de Lindre 

Convension 

de 

parteneriat 

(2012-2015) 

Colaborarea în domeniul educaţiei pro 

natură şi a promovării turismului 

ecologic în Delta Dunării şi Domaine de 

Lindre, două zone sit Ramsar. 

                                                                                                                                                         
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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Asociaţia WWF Programul 

Dunăre Carpaţi 

Protocol de 

colaborare 

(2012-2015) 

Organizarea de manifestări cultural-

educative şi ştiinţifice ce vizează 

cunoaşterea, protejarea şi valorificarea 

patrimoniului natural din zona nord-

dobrogeană, inclusiv RBDD. 

Societatea Ornitologică 

Română, Biroul Tulcea  

Protocol de 

colaborare 

(2012-2015) 

Organizarea de manifestări ştiinţifice şi 

activităţi educative ce vizează educaţia 

pentru mediu a tinerilor (organizarea de 

tabere anuale de observaţii ornitologice, 

schimb de informaţii şi acţiuni de 

monitorizare a păsărilor). 

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 

Universitatea Ovidius din 

Constanta 

Protocol de 

colaborare 

2013 – 2018 

Dezvoltarea de programe comune de 

cercetare, schimb de infromații, 

organizare de manifestări științifice etc. 

Primăria Comunei Niculițel Protocol de 

colaborare 

2014 – 2016 

Cercetarea și promovarea siturilor 

arheologice de interes istoric și arheologic 

al comunei Niculitel 

Institutul de Arheologie  

Vasile Pârvan, București 

Protocol de 

colaborare 

2014 – 2019 

Valorificarea cercetărilor arheologice de 

la Enisala – Valea Netului 

Institutul de Arheologie  

Vasile Pârvan, București 

Protocol de 

colaborare 

2014 – 2015 

Organizarea colocviului Troesmis 2000 

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. 

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 

Protocol de aderare  la rețeaua 

de biblioteci din cadrul 

Sistemului informatic dedicat 

bibliotecarilor: Catalog 

Colectiv Național și 

Biblioteca Digitală 

BIBLIO.RO 

 

Protocol de 

aderare 

2015 – 2020 

Racordarea Bibliotecii ICEM la Catalogul 

Colectiv Național  
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Asociația Ivan Pațaichin  

Mila 23 

Acord de 

parteneriat 

2015 – 2016 

Colaborarea în proiectul Stabilirea unui 

mecanism ecologic de reintegrare socială a 

deținuților 

SC AQUASERV S.A. TULCEA Protocol de 

colaborare 

2015 – 2018 

Amenajarea unui Muzeu al Apei la 

Tulcea 

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 

Muzeul Județean Satu Mare Protocol de 

colaborare 

2015-2020 

Colaborarea în domeniul muzeografiei, 

cercetării, schimbului de publicații, 

formare profesională etc. 

DAI Eurasien Abteilung / 

ENS, AOROC UMR 8546 

Protocol de 

colaborare 

2015 

Pentru organizarea la Tulcea a Școlii de 

Vară Delta in der Antike / Deltas dans l' 

Antiquité 

Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea 

Acord de 

parteneriat 

2015 

Realizarea proiectului Parcul Arheologic 

Aegyssus 

ONG CELISEA Tulcea Acord de 

parteneriat 

2015 

Organizarea carnavalului Călătorie prin 

lumea magică a basmului (1 iunie) 

Asociația Culturală în EXIL Acord de 

parteneriat 

2015 

Organizarea evenimentelor din cadrul 

Festivalului de Blues Dichis'n'Blues. La 

Tulcea 

Fundația ParteR Acord de 

parteneriat 

2015 

Organizarea evenimentelor din cadrul 

Festivalului Internațional de Jazz – 

DOBROJAZZ, 29-31 mai Tulcea 2015 

Institutul de Studii SE 

Europene / Musée du Louvre 

Acord de 

parteneriat 

2015 

Implementarea proiectului Orgame, 

Caraburun et Călăgăra – Necropole et 

Territoire 

Muzeul Civilizației 

Gumelnița, Oltenița 

Acord de 

parteneriat 

2015-2016 

Cadru general de colaborare 

a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, co-inițiator, invitat, 

participant etc.) la programe/proiecte europene/internaționale: 

Pe parcursul anului 2015, ICEM-Tulcea a fost implicat în implementarea a 12 proiecte 

de cercetare sau de valorificare a patrimoniului, după cum urmează:  

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 
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Dezvoltării Internaționale din Franța. Parteneri: UMR 5602 Toulouse (Franța), MNIR 

București, GeoEcoMar  București,  ARBDD,  Institutul  de  Antropologie  Buc urești. 

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. Proiect DeltaCraft, Programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură 

și artă în cadrul patrimoniului cultural european finanțat prin Mecanismul Financiar 

SEE 2009-2014. ICEM partener principal alături de Centrul pentru politici durabile 

ECOPOLIS București. Experți muzeografi, colaboratori la realizarea activităților de 

documentare,  cercetare  a  meșteșugurilor  tradiționale  din jud.  Tulcea :  dr.  

Iuliana Titov, Chiselev Alexandru (stadiu de implementare); 

4. Trăind cu morţii. Înmormântări în aşezările de la începutul epocii fierului 

între Balcani, Tisa şi Nistru – Sorin-Cristian Ailincăi, temă de cercetare 

postdoctorală în cadrul proiectului „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită 

în cercetarea doctorală şi post-doctorală”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, 

proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Academia Română, Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti. 

5. Black Sea – UnityAnd Diversity in The Roman Antiquity, iunie 2013-

noiembrie 2015, finanţat în cadrul Joint Operational Programme “BLACK SEA 

BASIN 2007-2013”: ICEM Tulcea – partener asociat al Consiliului Judeţean Tulcea 

(coordonator şi expert ştiinţific: dr. Mihaela Iacob; participanţi la derularea 

proiectului: dr. Dorel Paraschiv, dr. George Nuţu, dr. Marian Mocanu; 

6. (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 



 10 

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. 

7. ARCHEOMAP – Tehnici noi de cartare și investigație noninvazivă a 

siturilor arheologice din Dobrogea Centrală (studiu de caz: bazinul râului 

Casimcea)”,  1 iulie 2014 – 31 decembrie 2016, 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;. 

8. Proiectul Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Halmirys – 

specifica zonei pescaresti Murighiol. Proiect finanțat de Ministerul Agriculturii 

prin Programul Operațional pentru Pescuit, Măsura 3 – Protejarea, conservarea şi 

valorificarea  patrimoniului  natural  şi  cultural  al  zonei.  Acţiunea  2:  Investiţii  în 

acţiuni de protejare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural, inclusiv 

a celui imaterial, în zona FLAG Pescărie Durabilă în Delta Dunării. Indicator 1: 

Reabilitare de obiective de interes cultural, religios sau cultural. Echipa: Sorin 

Ailincăi – manager proiect; George Nuțu. 

9. Proiectul Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Argamum – 

specifică zonei pescărești Jurilovca. Proiect finanțat de Ministerul Agriculturii prin 

Programul Operațional pentru Pescuit, Măsura 3 – Protejarea, conservarea şi 

valorificarea  patrimoniului  natural  şi  cultural  al  zonei.  Acţiunea  2:  Investiţii  în 

acţiuni de protejare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural, inclusiv 

a celui imaterial, în zona FLAG Pescărie Durabilă în Delta Dunării. Indicator 1: 

Reabilitare de obiective de interes cultural, religios sau cultural. Echipa: Cristian 

Micu – manager proiect, Dorel Paraschiv. 

10. Proiectul Punerea în valoare a patrimoniului istoric - Cetatea Enisala 

specifica zonei pescaresti Sarichioi. Proiect finanțat de Ministerul Agriculturii prin 

Programul Operațional pentru Pescuit, Măsura 3 – Protejarea, conservarea şi 

valorificarea  patrimoniului  natural  şi  cultural  al  zonei.  Acţiunea  2:  Investiţii  în 

acţiuni de protejare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural, inclusiv 

a celui imaterial, în zona FLAG Pescărie Durabilă în Delta Dunării. Indicator 1: 

Reabilitare de obiective de interes cultural, religios sau cultural. Echipa: Sorin 

Ailincăi – manager proiect; Aurel Stănică 

11. Proiectul Reabilitatre şi modernizare imobil – conservare monument paleocreştin 

Niculiţel, proiect finanțat din fonduri MDTR și implementat de CJ Tulcea. 

Echipa ICEM Tulcea: Marian Mocanu, Cornelia Odagiu. 

12. DELTARCH. Arheologia Deltei Dunării în Antichitate şi Evul Mediu: 

modelizarea evoluţiilor ambientale şi istorice, CNCSIS, ID-216 COD 0857, director: 

prof. dr. Octavian Bounegru, membru în echipa de proiect: dr. Florin Topoleanu; 
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a.3. acțiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituției: 

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. 

În anul 2015, o atenție deosebită din acest punct de vedere s-a acordat celor trei 

proiecte de valorificare a obiectivelor arheologice de la Jurilovca, Enisala și 

Murighiol (Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Halmirys – specifica zonei 

pescaresti Murighiol; Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Enisala specifica 

zonei pescaresti Sarichioi și Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Argamum – 

specifică zonei pescărești Jurilovca) care au fost lansate cu câte o conferință de presă ce s-

a reflectat mai ales în presa locală. În paralel cu acestea, în mod constant, ICEM face 

cunoscut publicului larg modul în care decurg mai ales proiectele de arheologie 

sistematică, dar și cele de arheologie preventivă. 

Acestora se adaugă nu mai puțin de 89 comunicate de presă, care au prezentat 

partenerilor noștri evenimentele ICEM. Tot în scopul promovării activității ICEM au 

fost tipărite următoarele produse: Ghidul CMEDD în limba engleză. Coordonator: 

dr.ing. Cristina Dinu și Flyer promovare CMEDD. Coordonator: dr. ing. Cristina Dinu. 

Materialele promoționale (afișe, invitații, pliante, publicații) au fost realizate în 

cea mai mare parte în cadrul Biroului Patrimoniu-Documentare (Camelia Kaim și 

Carmen Simionescu). 

a.4. 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 şi TV Neptun, Agerpress), 

ziarele locale (Obiectiv, Delta şi revista Cuvânt Bun).  

Având în vedere principala categorie de beneficiari, informațiile despre 

activitățile ICEM sunt afișate la recepţiile muzeelor, școlilor şi a hotelurilor: Egreta, 

Delta, Esplanada sau Europolis.  

În acest scop au fost editate, tipărite şi vor fi distribuite următoarele materiale 

de promovare: Flyer de promovare Muzeul de Artă – 1.000 exemplare; Flyer de 

promovare Casa Avramide – 1.000 exemplare; Flyer de promovare CMEDD – 1.000 

exemplare; Pliant promovare Enisala – 1.000 exemplare; pliante și afișe promovare 

pentru centrele de informare de la Enisala, Murighiol și Jurilovca – câte 1.000 de 

exemplare. 
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a.5. 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 

2015 s-a remarcat prin publicarea a 71 de studii științifice în reviste din țară și 

străinătate (cărți, articole, rapoarte, note, recenzii etc.). 

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 2015 (Tabelul 2) 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): 
 

Tabel 2. Situaţia numărului de vizitatori înregistraţi în anul 2015. 
Secţia Muzeul /  

Obiectivul Muzeal 

Număr de vizitatori 

                  Cu plată fără plată 

Public școlar, pensionari adulţi 

Istorie şi 

Arheologie 

Muzeul de Istorie şi 

Arheologie 

6431 2186 150 

Farul Vechi din Sulina 4500 4425 100 

Cetatea Medievală de la 

Enisala 

9541 13454 0 

Bazilica paleocreştină de la 

Niculiţel 

0 0 0 

Total vizitatori : 40787 20472 20065 250 

Etnografie şi 

Artă Populară 

Muzeul de Etnografie şi Artă 

Populară 

4524 1725 3892 

Gospodăria ţărănească de la 

Enisala 

1470 373 365 

Casa memorială Panait Cerna 651 165 183 

Total vizitatori: 13.348 6645 2263 4440 

Centrul 

Cultural 

Nord-

Dobrogean 

Muzeul de Artă 2212 713 5000 

 

Casa Avramide 

 

2904 

 

1053 

 

5000 

Total vizitatori: 16.882 5116 1766 10000 

Ştiinţele 

Naturii 

Centrul Muzeal Ecoturistic 

Delta Dunării 

25185 26673 10945 

Total vizitatori: 62.803    

 57418 50767 25635 

TOTAL ICEM: 133820    
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Situația vizitatorilor în anul 2015 indică, ca și în ceilalți ani, că Centrul Muzeal 

Ecoturistic Delta Dunării (deși în scădere) reprezintă cea mai atractivă amenajare 

muzeală a ICEM (46,93% din numărul vizitatorilor) (Grafic 1). Acesta este urmat de 

obiectivele Muzeului de Istorie și Arheologie cu 30,47 %.  

Datele de care dispunem indică o creștere spectaculoasă a vizitatorilor la 

Cetatea Medivală Enisala, cu 58% (8446 vizitatori) mai mulți decât anul precedent. 

MIA

MEAP 

CMPCND

CMEDD

 
Grafic 1. Distribuția pe secții a numărului de vizitatori înregistrați în anul 2015. 
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Grafic 2. Situația vizitatorilor în anul 2015 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 Cercetătorilor), tinerii din diaspora, parteneri 

media, sponsori, participanţi la Festivalul Peştişorul de aur. 
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Grafic 3. Situația vizitatorilor în anul 2015 în raport cu anii anteriori.  

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. 

a.7. 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. 

a.8. analiza utilizării spațiilor instituției 

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. Necesitatea unor reparații majore au fost semnalate și la alte clădiri aflate în 

patrimoniul ICEM, precum: sediul MEAP, MIA (pavilionul B) și chiar CMEDD. 
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a.9. îmbunătățiri aduse spațiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, 

reparații, reabilitări:  

Pe parcursul anului 2015 au fost efectuate următoarele lucrări destinate îmbunătățirii 

spațiilor aflate în administrare: reparații curente la bazele arheologice Noviodunum-

Isaccea și Celic Dere; Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării; verificări anuale la 

instalațiile de climatizare, centrale termice și ascensor; achiziționare echipamente 

acvaristică. 
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B. IMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE A INSTITUȚIEI: 

b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției: 

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.I. Cercetarea ştiinţifică 

b.1.I-1. Teme de cercetare 

Pe parcursul anului 2015 au fost derulate 32 de teme de cercetare repartizate pe 

patru domenii: arheologie-istorie, ştiinţele naturii, etnografie, şi artă, după cum 

urmează:  

1.  Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei. Responsabil: Cristian Micu; 

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: Mihail 

Florian; 

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 Stan; 

5.  Societate provincial romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.). Responsabil: Marian 

Mocanu; 

6.  Arta romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate). 

Responsabil: George Nuțu; 

7.  Accesorii vestimentare şi piese de echipament  militar în Dobrogea. Responsabil: George 

Nuțu; 

8.  Aspecte ale vieții urbane în epoca romano-bizantină la Gurile Dunării. 

Responsabil: Florin  Topoleanu; 

9.  Aspecte ale vieţii economice în Dobrogea (sec. I – VII p. Chr). Responsabil: Dorel 

Paraschiv; 
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10.  Producţie  şi  circulaţie  monetară  în  Moesia  Inferior  (sec.  I -VII  p.Chr.). 

Responsabil: Mihaela Iacob. 

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

12.  Iconografia emisiunilor provinciale romane din Moesia Inferior. Responsabil: 

Mihaela  Iacob; 

13.  Civilizaţia urbană din Dobrogea în secolele X-XIV. Responsabil: Aurel Stănică; 

14.  Artefacte din materii dure animale în secolele X-XV la gurile Dunării. context 

cultural-cronologic, resurse, tehnologie, relații de schimb. Responsabil: Aurel 

Stănică 

15.  Evoluţia oraşului şi portului Tulcea în perioada 1878–1948. Responsabil: Ligia 

Dima; 

16.  Oraşe nord-dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. 

Responsabil: Mădălina Ciocoiu; 

17.  Colecţii de Carte Veche în Patrimoniul Mănăstirilor Cocoş Şi Celic Dere - Tulcea 

Lăcrămioara Manea; 

18.  Comunitatea rurală tradiţională în contextul europenizării. Responsabil: Iuliana 

Titov. 

19.  Relaţia majoritari – minoritari etnici în Dobrogea de Nord. 

Responsabil: Iuliana Titov 

20.  Elemente de etnoiatrie dobrogeană. Responsabil: Elena Papa 

21.  Creaţia populară contemporană. Reflexii ale tradiţiei şi reprezentării contemporane. 

Responsabil: Elena Papa 

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

23.  Aspecte de antropologie culturală şi istorie a mentalităţilor. 

Responsabil: Alexandru Chiselev 

24. Magie albă-magie neagră. Responsabil: Iuliana Titov: Colaboratori: Elena 

Papa, Alexandru Chiselev 

25.  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).  

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); 

27.   Pescuitul în RBDD o ocupație în tranziție (2015-2016) (Responsabil tema: dr. ing. 

Cristina Dinu; colaborator: Alexandru Chiselev); 

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

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

30. Arta contemporană românească în colecțiile Muzeului de Artă Tulcea. 

R e sponsabil: Doru Luchian 

31. Icoana în colecțiile Muzeului de Artă Tulcea . Responsabil: Veronica Luchian 

32.   Arta orientală   în   colecția   Muzeului   de   Artă   Tulcea.   Responsabil:   Colectiv 
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Grafic 4. Reparția temelor de cercetare ale ICEM în anul 2015, 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 71 de lucrări 

științifice: 7 monografii, 2 cataloage, 9 rapoarte, 6 recenzii și 54 de articole. 

 
Monografii 

Ailincăi, S.C., Trăind cu morţii. Înmormântări în aşezările de la începutul epocii fierului 

între Balcani, Tisa şi Nistru, Editura Academia Română. Centrul de Studii 

Transilvane, Cluj-Napoca, 2015. 

Baumann, V.H., Sângele martirilor, Biblioteca Istro-Pontica, seria Patrimoniu, nr. 9, 

Editura Dobrogea, Constanța. 

Dima, L., Progresele orașului-port Tulcea între anii 1878-1948, Biblioteca Istro-Pontica, 

seria Istorie, nr. 1, Editura Studis, Iași. 

Stănică, A., Viața economică în nordul Dobrogei în secolele X-XIV, BiblIP-A 9, Ed. 

Dobrogea, Constanța. 

Titov, I., Chiselev, Al., Meșteșuguri tradiționale în Delta Dunării. Raport de cercetare, 

București, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, 2015, ISBN 978-973- 

0-19168-4, 60 p 

Titov, I., Relația majoritari – minoritari etnici în Dobrogea de Nord, Constanța, Editura 

Dobrogea, 2015, ISBN 978-606-565-102-9, 300 p. 
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Topoleanu, F., Croitoru, C., Lămpile din Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila. 

 
Cataloage 

Iacoblev Barău, D., Dincu, A.M., Victor Brauner în colecțiile Muzeului de Artă Tulcea, Ed. 
Dobrogea. 

Dincu, A.M., Tocanie, P., Iacoblev Barău, D., Colecția de gravură și ștampe a Muzeului de 
Artă Tulcea, Ed. Dobrogea. 

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

internaționale 
 

Ailincăi, S.C., Constantinescu, M. 2015. Living with the dead. Burials in Early Iron Age 

settlement at Enisala–Palanca, Tulcea county (South-Eastern Romania), 

Sprawozdania Archeologiczne 67, p. 221-244. 

Ailincăi, S.C., Constantinescu, M., Renţa, E. 2015. Concerning the burials from the Early 

Iron Age settlement Bucu – Pochina, Ialomita county, Studii şi Cercetări de 

Istorie Veche şi Arheologie 66, 1-2, p. 5-30. 

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. (sub tipar). 

Beldiman, C., Stănică, A.-D., Sztancs, D.-M., Isaccea – Noviodunum. Artefacte din materii 

dure animale descoperite în 2014, Peuce, S.N. XIII, 2015, p. 107-136. 

Manea L., Din activitatea tipografică a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808-

1812; 1813-1821) și prezența unor ediții vechi românești în colecții nord-

dobrogene, Tyragetia S.N., IX, 2, 2015, p. 91-104. 

Manea L., Două ediții vieneze ale Mavrocordaților - adăugiri la BRV?, Transilvania, Sibiu,  

6-7, 2015, p. 38-43. 

Mateevici Natalia, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Descoperiri de amfore greceşti în 

zona Peceneaga din vestul Dobrogei, Tyragetia 9 (21), 1, 2015, p. 161-166 

Mischka, C., Alexander Rubel, Mihaela Iacob, Geomagnetische Prospektion in Ibida 

(Slava Rusă, kreis Tulcea). Vorläufige Ergebnisse der ersten Etappe eines 

gemeinschaftlichen forschungsprojekts des Archäologischen Instituts Iaşi und der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Arheologia Moldovei 38, 2015 p. 

267-282 

Nuțu, G., Buora, M., Chiriac, C., Fibule con decorazione a smalto dalla Moesia Inferior 

nordorientale, în Quaderni Friulani di Archeologia (Udine) 24/1, 2014, p. 41-60. 

Nuțu, G., Topoleanu F., Anton D., Römische und frühbyzantinische Fibeln aus Argamum 

(Scythia Minor), Pontica 47, 2014, 285-294 
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Grafic 5. Evoluția numărului de contribuții științifice publicate de specialiștii ICEM 

în perioada 2010-2015. 
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Grafic 6. Distribuția publicațiilor științifice ale specialiștilor ICEM în funcție de 

domeniu. 

Situația publicațiilor științifice la nivelul ICEM, pe anul 2015, se află în scădere față 

de anul 2014 (Grafic 5), dar prezintă o creștere calitativă deosebită față de perioada 

anterioară, dacă avem în vedere numărul mare de monografii și articole apărute în 

reviste indexate. Acest fapt se poate pune atât pe seama maturizării științifice a 

personalului de specialitate. În același timp se poate observa că cea mai mare parte a 

publicațiilor sunt dedicate domeniului istorie-arheologie, acesta fiind urmat de 

științele naturii, etnografie și artă (Grafic 6).   
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(L)Ibida - Slava Rusă, Manifestarea ştiinţifică ”Cercetări arheologice desfăşurate 

de Institutul de Arheologie din Iaşi. Campania 2015,  (în cadrul Zilelor academice 

ieşene 2015), Institutul de Arheologie Iaşi,  9 octombrie 2015. 

Iacob, M., Dorel Paraschiv, Natalia Mateevici, Alina Neagu, Ştefan Honcu, Cristina 

Nica, Sorin Costea, (L)Ibida 2014 – Punctele Baza I, Proprietatea Andruşca, 

Donca, Necropola romano-bizantină, A XLIX-a Sesiune Națională de Rapoarte 

Arheologice Pitești, 28-30 mai 2015; 

Iacob, M., Ibida - Slava Rusă: patrimoniul arheologic între incoerența legii și nepăsarea 

autorităților, Al 16-lea Simpozion anual „Arhitectură. Restaurare. 

Arheologie”, Bucureşti, 23-25 aprilie 2015 

Iacob, M., Ibida - Slava Rusă: patrimoniul arheologic între incoerența legii și nepăsarea 

autorităților, Al 16-lea Simpozion anual „Arhitectură. Restaurare. 

Arheologie”, Bucureşti, 23-25 aprilie 2015; 

Iacob, M., Monedele Provinciei Thracia in Moesia Inferior, Al XXXII-lea Simpozion 

National de Numismatica, Busteni, 2-5 decembrie 2015; 

Iacob, M., Paraschiv D., Descoperiri arheologice de epocă romană la Războieni (com. 

Casimcea, jud. Tulcea), Sesiunea Internaţională Pontica 2015, Constanța, 6-7 

octombrie 2015; 

Iacob, M., Relations between Bithynia and Moesia Inferior: Coin Circulation  and Movement 

of People, Scientific Workshop “Autochthonous, Greek, Roman and 

Barbarian Population in the Pontus Euxinus during the Roman Period”, 

Sulina, 10 – 12 June 2015; 

Iacob, M., Scythia in perioada imparatilor Valens, Valentinianvs I si Gratianvs: istorie si 

moneda, Simpozionul Internaţional "Bucovina - File de Istorie", editia a 

XVII-a, Sectiunea Arheologie, Suceava, 26-27 noiembrie 2015. 

Manea L., Fragments from the history of a town situated at the Mouths of the Danube on the pages 

of ”The Currier of Sulina” (1926-1928), Conferința internațională „Cultura și 

presa în spațiul european”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Ediția a 

VII-a. Istoria și reprezentarea ei în media, Galați, 22-23 mai 2015. 

Manea L., O carte din biblioteca lui Nicolae Bălcescu: „Codica criminală” (Iași, 1838), 

Simpozionul național „Istorie, Cultură, Patrimoniu” al Muzeului 

Literaturii Române Iași, Ediția a VIII-a, Iași-Hermeziu, 10-11 iunie 2015. 
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Manea L., Tipărituri românești brașovene păstrate în fonduri nord-dobrogene, Conferința 

națională „Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național. Cartea românească 

veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830)”, Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia, Ediția a IX-a, Alba Iulia, 30-31 octombrie 2015. 

Marcu, L., Participare la Salonul Național de Restaurare, Craiova, 2015 cu trei piese (vase tip 

borcan). 

Mateevici, N., Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Amfore elenistice descoperite în punctul 

Zimbru (Sălcioara, jud. Tulcea), Sesiunea Internaţională Pontica 2015, 

Constanța, 6-7 octombrie 2015; 

Micu, C. , Laurent Carozza, Jean-Michel Carozza, Florian Mihail, Tiberiu Groparu, 

Erwan Messager, Sorin Ailincăi, Albane Burens, Adrian Bălășescu, 

Valentin Radu, Constantin Haită, Mihaela Danu, François Lévêque, 

Cătălin Mihail, Taraschina – campania 2014, A XLIX-a Sesiune națională de 

rapoarte arheologice, Pitești, 28-30 mai 2015. 

Micu, C., Laurent Carozza, Sorin Ailincăi, Adrian Bălășescu, Valentin Radu, Florian 

Mihail, Albane Burens, Taraschina - campania 2014, A XLIX-a Sesiune 

Națională de Rapoarte Arheologice Pitești, 28-30 mai 2015; 

Mocanu, M., The Fine pottery discovered in Troemis old excavations, International 

Colloquium – Troesmis – A changing landscape. Romans and the Others 

in the Lower Danube Region in the first century BC – third century AD, 

Tulcea, 7-11 octombrie 2015. 

Nuțu, G., Enamelled Brooches from Moesia Inferior, Seventh Scientific Workshop 

Autochtonous, Greek, Roman and Barbarian Population in the Pontus Euxinus 

during the Roman Period, Sulina, 10-13 iunie 2015. 

Omeniuc, M., Cazuri deosebite în activitatea de restaurare-conservare, Sesiunea Națională 

”Conservarea Patrimoniului și interdisciplinaritatea în domeniu: de la teorie la 

practică” organizată de Complexul Muzeal Național Moldova, Iași, 2015. 

Omeniuc, M., Salonul Național de Restaurare, Craiova, 2015 cu piesa ”Arzător de 

mirodenii”. 

Omeniuc, M., Sesiunea Națională organizată de Muzeul Etnografic al Transilvaniei ”40 de 

ani de funcționare a Sistemului Românesc de Conservare și Restaurare a 

Patrimoniului Cultural”, 2015 

Panait, V., Analysis based on the archaeological discoveries of the Romanian bank of the 

Danube potential evolution, in the Cotul Pisicii - Ceatalul Izmail sector, using 

remote sensing techniques, Simpozionul Delte si Zone Umede, INCDDD, 

Tulcea, 19-21 mai 2015; 

Panait, V., Marcela Tone, Poștaru, N., Identify the way in which the Falco vespertinus 

(red-footed falcon ) species is oriented within habitat in the frame of Letea 

Sandbank, based on modern study methods, Simpozionul național 

Conservarea patrimoniului natural și peisagistic – premisă a dezvoltării 

durabile, ediția a IV-a, Tulcea 24-26 septembrie 2015; 

Panait, V., The analysis of the potential evolutions of the Danube River Bank in the 

Noviodunum Fortress area based on the archaeological discoveries and remote 

sensing techniques, Conferința internațională Restaurarea zonelor umede 
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fragmentat", INCDDD Tulcea, 08-10 octombrie 2015; 

Paraschiv, D., Costel Chiriac, (L)Ibida – Curtina G şi Turnul 8, A XLIX-a Sesiune 

Națională de Rapoarte Arheologice Pitești, 28-30 mai 2015; 

Paraschiv, D., Costel Chiriac, Marian Mocanu, (L)Ibida – Turnul 8. Noi date 

planimetrice, Manifestarea ştiinţifică ”Cercetări arheologice desfăşurate de 

Institutul de Arheologie din Iaşi. Campania 2015,  (în cadrul Zilelor academice 

ieşene 2015), Institutul de Arheologie Iaşi,  9 octombrie 2015; 

Paraschiv, D., Mihaela Iacob, Sorin Costea, Orgame / Argamum – campania 2014, A 

XLIX-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice Pitești, 28-30 mai 2015; 

Paraschiv, D., Natalia Mateevici, Mihaela Iacob, Cercetări arheologice preventive la 

Sălcioara (jud. Tulcea), A XLIX-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice 

Pitești, 28-30 mai 2015; 

Paraschiv, D., Situri arheologice de epoca romana in bazinul superior al Casimcei, 

Simpozionul Internaţional "Bucovina - File de Istorie", editia a XVII-a, 

Sectiunea Arheologie, Suceava, 26-27 noiembrie 2015. 

Paraschiv, D., Situri arheologice de epocă romană în bazinul superior al Casimcei, la 

Simpozionul „Bucovina – file de istorie” (Suceava, noiembrie); 

Petrescu, M., Contribuții la cunoașterea patrimoniului natural al sitului de importanță 

comunitară Fântânița - Murfatlar, județul Constanța, Simpozionul național 

Conservarea patrimoniului natural și peisagistic – premisă a dezvoltării 

durabile, ediția a IV-a, Tulcea 24-26 septembrie 2015; 

Petrescu, M., Doniță, N., Zonalitatea vegetației din Dobrogea, Simpozionul național 

Conservarea patrimoniului natural și peisagistic – premisă a dezvoltării 

durabile, ediția a IV-a, Tulcea 24-26 septembrie 2015; 

Radu, G.,  Participare la Conferința Națională ”Unitate dogmatică și specific național 

în pictura bisericească” cu tema ”Meșteri iconari și zugravi de subțire” în 

perioada 4 - 5mai 2015. 

Stănică, A., Cercetările arheologice preventive de la Isaccea - Noviodunum (TPF). Campania 

2014, Sesiunea Internaţională a Muzeului de Istorie Naţională şi 

Arheologie Constanţa, 6-7 octombrie 2015 „PONTICA 2015”. 

Stănică, A., Szmoniewski, Bartłomiej Sz., From Dobrudja to Xinjiang – the spheroconical 

vessels as an example of Medieval globalization?, INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM Relations between sedentary communities and nomads on the 

Extra-Carpathian and Danubian area during the 4th – 14th centuries, IAŞI, 28TH 

APRIL 2015. 

Sztancs, Diana-Maria, Beldiman, C., Stănică, A., Artefacte din materii dure animale descoperite 

la Isaccea/Noviodunum, jud. Tulcea (2014), INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

COMMUNICATION SESSION „ARCHAEOLOGY OF THE FIRST 

MILLENNIUM A.D.”, the 14th edition, PLOIEŞTI, AUGUST 27 - 29TH, 2015. 

Titov, I., Alexandru Chiselev: Conferința: Meșteșugurile tradiționale din Delta 

Dunării valorificate prin proiecte, București, 19 mai 2015, Organizator: 

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, partener ICEM, comunicarea: 

Meșteri și artizani din Delta Dunării postcomunistă. 
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Titov, I., Colocviile Patrimoniului cultural imaterial, Ediţia a XXI-a, Patrimoniul 

cultural imaterial – tradiție şi identitate, Alba Iulia, 23 - 26 noiembrie 2015, 

Organizator: Institutul Naţional al Patrimoniului. Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale 2015, comunicarea: Patrimoniul  

etnografic  local  reflectat  în expozițiile  muzeului tulcean 

Titov, I., Conferinţa internaţională UNESCO Tineretul şi Muzeele, Golești, 11-13 

iunie 2015,Organizator: Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, în 

parteneriat cu Federația Română a Cluburilor UNESCO, Centrelor 

UNESCO și Asociațiilor Alumnus Club, comunicarea: Marketingul etnic în 

programul educativ de la Muzeul de Etnografie și Artă populară Tulcea 

Tone, M., Pădurea Babadag – Sit natural de interes conservativ pentru speciile de plante 

amenințate cu dispariția, Simpozionul național Conservarea patrimoniului 

natural și peisagistic – premisă a dezvoltării durabile, ediția a IV-a, Tulcea 

24-26 septembrie 2015. 
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Grafic 7. Evoluția numărului de participări la manifestări științifice  

în perioada 2010-2015. 
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Grafic 8. Distribuția participărilor specialiștilor ICEM la manifestări științifice în 

funcție de domeniu. 
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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 2015, ICEM Tulcea a editat cele două periodice ale sale Peuce și Delta 

Dunării: 
 

Peuce, S.N. XIII, 2015. Redactor șef: dr. Cristian Micu. Redactor șef adjunct: dr .  

Sorin Cristian Ailincăi; 

Delta Dunării VI, 2015. Coordonatori: dr. ing. Mihai Petrescu, dr. ing. Cristina Dinu 

 

b.1.I-4. Manifestări științifice organizate 

În cursul anului 2015, ICEM a contribuit la organizarea următoarele manifestări 

științifice: 

1. Ecole d’été - Sommerschule «Deltas in der griechisch-romischen Antike». «Les Deltas 

dans l’Antiquité greco-romaine, Tulcea 30.08.-04.09.2015. Responsabili: Sorin Ailincăi, 

Cristian Micu. Eveniment organizat în colaborare cu Universite franco-allemande, 

Deutsches Archaeologisches Institut, Eurasien Abteilung – Berlin, Ecolé Normalé 

Supérieure – Paris. 

2. International Colloquium Troesmis - A changing landscape. Romans and the Others 

in the Lower Danube Region in the first century BC - second century AD, Tulcea 7-11 

octombrie 2015, organizat de ICEM Tulcea și Institutul de Arheologie “Vasile 

Pârvan” București. Responsabili: Sorin Ailincăi, Cristian Micu. 

3. Organizarea conferinței Oceanul, biodiversitate şi resurse, susținută de domnul 

Gilles Bœuf – membru al Museum National d’Histoire Naturelle, Profesor invitat la 

Collège de France, Consilier științific pentru biodiversitate, mediu și climat al 

Ministrului Ecologiei Doamna Ségolène Royal, Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta 

Dunării, 29 septembrie 2015. Responsabil: Cristian Micu. 

4. Conferința The geoarchaeology of ancient lagoonal harbors, susținută în data de 

19.06.2015, la Muzeul de Istorie și Arheologie de Prof. Univ. Cristophe Morhange, 

Universitatea Aix-Marseille, Franța. 

5. Simpozionul național Conservarea patrimoniului peisagistic și natural – premisă a 

dezvoltării durabile, Tulcea, 25-27 septembrie. Coordonator: dr.ing. Cristina Dinu, 

colaborator: dr. ing. Mihai Petrescu. La acest simpozion, alături de specialiștii din 

cadrul CMEDD, au participat 15 specialiști din: muzee de profil (Complexul Muzeal 

de Științele Naturii Constanța, Muzeul Național de Istorie Naturală Gr. Antipa 

București); parcurile naționale Munții Măcinului, Grădiştea Muncelului – Cioclovina, 

Munții Retezat; instituții de învățământ superior (Universitatea București – 

Facultatea de Biologie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj – Facultatea de Inginerie a 
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mediului); institute de cercetare (INCDD Tulcea, Academia Română), Agenția de 

Protecție a Mediului Tulcea și Agenția de Protecție a Mediului Brăila. Au fost 

susținute 15 de lucrări științifice, în cadrul a trei secțiuni: Managementul ariilor 

protejate, Cercetarea și Conservarea ariilor naturale protejate, Educația despre ariile protejate. 

6. Parteneri în organizarea Conferinței: Meșteșugurile tradiționale din Delta 

Dunării valorificate prin proiecte, București, 19 mai 2015, Organizator: Centrul pentru 

Politici Durabile Ecopolis, comunicarea: Meșteri și artizani din Delta Dunării 

postcomunistă. 

7. 10-12 iunie 2015, Sulina, workshop-ul internaţional “Autochthonous, Greek, 

Roman and Barbarian Population in the Pontus Euxinus during the Roman Period” şi 

vernisajul expoziţiei Roman Art and Civilization – a Comon Language in Antiquity, în 

cadrul proiectului BSUDRA. 

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 2015. 

 

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

Colecția de numismatică și medalistică. Responsabil Ligia Dima 

   Restaurare 353 monede (78 monede descoperite în săpăturile arheologice din 

situl Aegyssus, campania 2015; 24 monede cu număr inventar situl Argamum, 4 

monede descoperite Argamum; 247 monede situl Noviodunum). Restaurator 

responsabil: Rusu Vera 

   Restaurare 289 monede moderne românești, tezaur Carol I, localitatea Mihail 

Kogălniceanu (inv. 13.124- 13414). Restaurator responsabil: Omeniuc Mariana 

   Schimbat pliculețele pentru 289 monede moderne românești, tezaurul Carol I, 

localitatea Mihail Kogălniceanu 

   Realizarea unui număr de 461 fișe conservare (106 fișe tezaurul monede 

medievale românești Mircea cel Bătrân, localitatea Niculițel; 5 fișe pentru 

medaliile ce au intrat în colecția medalistică în anul 2015; 350 monede otomane 

tezaurul Dăeni) 

   Înregistrarea în colecția de medalistică a unui număr de 5 medalii (nr. inventar 

575-579) 

   Inventarierea unui număr de 2615 monede din colecția de numismatică. 

   Verificarea stării de conservare și schimbarea pliculețelor pentru 1020 monede 

din colecție 
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   341 Monede preluate de la Laboratorul de restaurate metale (136 monede tăiate 

bronz, Noviodunum 2005, passim; 70 monede bronz, Noviodunum 2005, passim; 

11 monede confiscări Isaccea 2015; 42 monede bronz Ibida/Slava Rusă 2006-2007; 

10 monede bronz, Noviodunum 2015; 20 monede tăiate bronz, Noviodunum; 52 

monede argint, bronz, bronz argintat tezaur Nordul Dobrogei și Dăeni). 

Restaurator  responsabil: Mariana Omeniuc; 

   Creștere de patrimoniu: 405 monede și 5 medalii 

Colecția de istorie modernă și contemporană. Responsabil: Mădălina Ciocoiu 

 introducerea în registrul informatizat a 100 de bunuri culturale din colecție 

 completare 50 fişe de conservare 

 conservarea preventivă pentru documentele şi obiectele tridimensionale ale 

colecţiei de istorie modernă şi contemporană  

 monitorizarea valorilor de temperatură și umiditate din depozitul colecției de 

istorie modernă și contemporană 

Colecția de arheologie. Responsabil: Florentina Trif 

 înregistrarea unui numar de 108 piese ( 95 de bunuri provenite din achiziții, 13 din 

săpături sistematice) 

 conservarea preventivă pentru bunurile culturale din depozitul colecţiei de 

arheologie  M.I.A Tulcea  

 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. 

 curațenia generală în expoziția de baza a M.I.A. Tulcea (12 -23 ianuarie 2015) 

 realizarea a 140 de fişe de conservare 

 întocmirea actelor necesare clasarii în categoria Tezaur  a bunului cultural cu nr. 

inv. 38555 

 întocmirea dosarelor de achiziţie bunurile culturale (Comisia de Istorie şi 

Arheologie); 

 creștere de patrimoniu: 108 obiecte 
 

Fondul de carte al ICEM Tucea:  

 Până la 15 august 2015 colecţia bibliotecii I.C.E.M. „Gavrilă Simion” s-a îmbogăţit 

cu cca. 180 de volume înregistrate (externe, periodice şi cărţi româneşti);   

 S-a finalizat procedura de inventariere la 15 septembrie 2015 a fondului Bibliotecii 

I.C.E.M. „Gavrilă Simion” Tulcea. În total au fost inventariate scriptic 53.609 

unități bibliografice din fondul Bibliotecii, reprezentând cărți, periodice și externe, 

cu anexe aferente.  

 S-a procedat în perioada 09.11.2015 - 16.11.2015 la verificarea și casarea faptică a 

cărților, periodicelor și externelor aflate pe listele de inventar cu propunerile 
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pentru casare, rezultate în urma procesului de inventariere. În total au fost casate 

12.828 unități bibliografice depreciate fizic și moral.  

 S-a achiziționat programul integrat de bibliotecă TinREAD.Mini, ce va asigura în 

perioada următoare informatizarea Bibliotecii I.C.E.M. „Gavrilă Simion” Tulcea.  

 În cadrul programului de schimb de publicaţii cu instituții similare din țară și 

străinătate, până în prezent au fost expediate cca. 300 colete cu publicații editate 

de I.C.E.M. „Gavrilă Simion” Tulcea.   

 Colecția de carte veche – responsabil dr. Lăcrămioara Manea):  

 Creșterea Colecției de carte veche 2015: Manuscris Les Symboles secrets des Rose-

Croix, 1888, copiat și tradus în limba franceză de Franz Hartmann (Decizia nr. 

89/02.07.2015).   

 Colaborare cu laboratorul de restaurare pentru intervenţii asupra unor cărţi de 

patrimoniu și periodice de secol XIX,  în parametri ştiinţifici. 

 Întocmire FAE (30) în format electronic. 

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, monitorizarea condițiilor de microclimat/mediu ambiant din 

depozite/acvarii sau spații de expunere și a stării de conservare/sănătate a pieselor 

conservate/organismelor acvatice   vii), și   valorificarea   acestora în  cercetare, 

expoziții temporare. 
 

Colecţiile din domeniul științelor  naturii  (conservator: Marcela Tone – 

colecțiile de botanică, malacologie, geologie-paleontologie; Maria Geru – colecțiile de 

entomologie, preparate umede, mamalogie, osteologie; Domnica Alexe – colecția de 

ornitologie):  activităţi de conservare preventivă și curativă a pieselor de natură 

organică; efectuarea inventarierii perioadice a colecțiilor de botanică și de 

malacologie și operarea în registrele de evidenţă a colecţiilor respective, la rubrica 

„Observații”, în dreptul fiecărei specii date la casare, numărul de înregistrare a 

actului în care se specifică acceptarea casării de către comisie; monitorizarea 

factorilor de microclimat din depozite şi diorame şi a stării de sănătate a bunurilor 

culturale de natură organică. Deoarece s-au înregistrat pe timpul verii, în sălile de 

expunere, valori ale umidității aerului foarte scăzute (42-50%), s-a folosit 

umidificatorul din dotare, suplimentat cu vase cu apă. în depozitul de ornitologie, 

atât în timpul verii cât şi în sezonul rece, se înregistrază o umiditate ridicată, 

depozitul fiind situat pe latura nordică a clădirii muzeului. Pentru menținerea în 

parametrii eficienţi ai temperaturii şi umidităţii s-a folosit aparatul dezumidificator. 

De asemenea s-a făcut ventilarea naturală a depozitelor și introducerea periodică a 

lămpii bactericide, în vederea stopării eventualelor atacuri fungice; evaluarea stării 
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de sănătate a colecțiilor din patrimoniul CMEDD, în vederea întocmirii 

documentației necesare acreditării ICEM ca instituție muzeală (Comisia a fost 

formată din: Marcela Tone – președinte, Maria Geru, Domnica Alexe – membri, 

Viorel Cuzic – secretar); prepararea materialului vegetal în vederea conservării şi 

introducerii în colecţia de botanică; lprepararea şi fixarea în soluţie de formaldehidă 

a 12 exemplare de scorpii de mare Scorpaena scorpaena, donate de către Dorin 

Hanganu; 200 fișe de conservare (botanică, malacologie, geologie); 100 fișe de 

conservare (ihtiologie, mamalogie); 100 fişe de conservare (ornitologie); În curs de 

finalizare documentația pentru 200 propuneri de clasare în categoria Fond;  

finalizareaînregistrării/completăriiRegistrului informatizat al subcolecției Balguri din 

cadrul Colecţiei de ornitologie, respectiv a unui număr de 100 de piese; completarea 

FAE pentru 100 piese entomologice; pregătirea pieselor din colecția de malacologie 

selectate pentru a fi introduse în expoziția temporară Cochilia – formă și culoare și a 

două exemplare de Monachus monachus (femelă cu pui) în vederea expunerii lor în 

cadrul expoziției temporare Mame și pui, organizat de CMȘN Galați; efectuarea 

igienizării şi dezinsecţiei sezoniere în spaţiile de depozitare a colecţiilor şi în 

dioramele din expoziţia permanentă; înlocuirea materialului vegetal degradat din 

dioramele expoziţiei permanente. 

Colecția de organisme acvatice vii (responsabili: dr.ing. Cristina Dinu, dr. 

Adina Radu, Gabriel Maran): monitorizarea zilnică a parametrilor fizico-chimici ai 

apei, în special la bazinele cu apă sărată; monitorizare și evaluarea stării de sănătate a 

organismelor acvatice; hrănirea zilnică a organismelor acvatice (pești, corali, 

nevertebrate); administrarea de tratamente terapeutice și curative la pești; întocmirea 

evidențelor pentru fișele contabile; prepararea apei marine la parametrii optimi de 

densitate și temperatură; supravegherea și asigurarea mentenanței tehnice pentru 

instalația de circulare și filtrare a apei din bazine; igienizarea anuală a tuturor 

bazinelor mari ce expun peștii indigeni; igenizarea zilnică a bazinelor (sifonat 

substratul, șters geamurile și pereții de alge, primenirea apei, spălarea filtrelor 

mecanice, a protein-skimmer-lor); schimbarea nisipului la bazinele cilindrice cu pești 

de recif și a mediilor de filtrare din sistemul de filtrare mecanică a apei; înlocuirea în 

proporție de 90% componentelor din echipamentele de acvaristică, în vederea 

asigurării condițiilor optime de viață pentru organismele acvatice. 
 

Creșteri de patrimoniu: 5 piese mamalogice; 5 piese osteologice; 15 piese 

ornitologice; Total: 25 piese 

 

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

Activitățile desfășurate asupra colecțiilor muzeale s-au concretizat în: 

Colecțiile din patrimoniul muzeal de artă: S-au efectuat  activități de 

inventariere, operațiuni de conservare preventivă și de selectare a lucrările ce 

necesită restaurare.  
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Continuarea gestionării și inventarierii colecţiei de grafică și a donaţiilor. 

Dincu Ana-Maria. Obiective: inventarierea şi stabilirea stării de conservare (calificative) a 

lucrărilor, verificări si completări date din registrul de inventar, poziţionarea lucrărilor in 

depozit; Activitatea a constat în: 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. Realizarea 

unui număr de 100 de fișe de conservare și anexe aferente; 

Continuarea gestionării și inventarierii colecţiei de icoane și a donaţiilor. 

Veronica Dumitru, Veronica Luchian; obiective: inventarierea şi stabilirea stării de 

conservare (calificative) a lucrărilor, verificări si completări date din registrul de inventar, 

poziţionarea lucrărilor in depozit.; activitatea a constat în: 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; 

Realizarea unui număr de 100 de fișe de conservare și anexe aferente; 

Continuarea gestionării și inventarierii colecţiilor de artă orientală şi 

decorativă; Mocăniţă Raluca; obiective: inventarierea şi stabilirea stării de conservare 

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

lucrărilor in depozit; activitatea a constat în: 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. 

Realizarea unui număr de 100 de fișe de conservare și anexe aferente; 

Continuarea gestionării și inventarierii colecţiilor de pictură și sculptură; 

Anca Rotărescu; obiective: inventarierea şi stabilirea stării de conservare (calificative) a 

lucrărilor, verificări si completări date din registrul de inventar, poziţionarea lucrărilor in 

depozit. Activitatea a constat în: 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. Realizarea 

unui număr de 618 de fișe de conservare și anexe aferente pentru colecția de pictură 

și 167 pentru colecția de sculptură; 

În afara de activităților mai sus menționate s-au efectuat și alte activități de 

conservare după cum urmează: 

Colecţia de icoane (titular colecţie Veronica Dumitru): activități de evidenţă a 

colecţiei: repoziţionarea icoanelor în rastele, liste de inventar și anexe la fișe de 

conservare, lista cu icoane cu fișe F.A.E. – PC, lista cu icoane cu autor scoase din 

Registrul inventar și în curs de clasare, lista de evidență a icoanelor propuse a intra 

în Laboratorul de Restaurare; actualizarea situaţiei patrimoniului la colecţia de 

icoane; 
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Colectiile de pictură și sculptură (titula colectie Anca Rotarescu): întocmirea 

de fișe de conservare și anexe la fișele de conservare pentru lucrări de pictură; 

consemnarea stării de conservare, a datelor muzeotehnice, întocmire index alfabetic – 

colecţia de pictură; listă priorități in consemnarea stării de conservare (lucrări artă 

modernă) și listă poziționări piese (topo); listă lucrări tezaur și fond – topografie; 

evidențierea fișelor de sănătate în registrul inventar al colecţiei; fotografierea unor 

lucrări de pictură, consemnarea cotelor foto in Registrul de evidență al colecției; 

completarea Registrului informatizat pentru colecţia de pictură; verificarea și 

consemnarea stării de conservare a lucrărilor împrumutate diferitelor instituții din 

Municipiul Tulcea; monitorizarea condițiilor de microclimat în spațiile de depozitare 

temporară a colectiilor;  confecționare de straturi de protecție și de cămășuțe pentru 

lucrări de pictură modernă; consemnarea in anexe la fișele de conservare a stării de 

conservare a lucrărilor Victor Brauner, a passe partourilor și a ramelor, pe fișele de 

conservare; consemnarea stării de conservare la lucrările de sculptură lemn, anexe la 

fișele de conservare. 

Colecțiile de grafică şi plăci de gravură (titular colecţie Ana Maria Dincu): 

completarea listelor de inventar; fotografierea lucrărilor de grafică, notarea cotelor in 

registrele de evidenţă, identificarea pozelor digitale (notat nr. ord., autor, titlu); 

identificarea poze digitale pentru colecția de plăci de gravură (notat nr. inv., autor, 

titlu - in format electronic); înscrieri in registrul informatizat al colecției de grafică, 

consultări cu: registrele colecției, fișele F.A.E., raportul de inventariere al colecției; 

întocmirea de fișe de conservare și anexe la colecția de grafică; împachetare lucrări de 

grafică in hârtie cu pH neutru; verificarea documentației de clasare. 

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.) 

Activitatea de restaurare: Finalizare restaurare obiecte de sculptură 

”Apărători” și ”Portret”; Restaurare 4 piese de sculptură Marcel Chirnoagă: 

”Sperietoare”, ”Smerenie”, ”Războinic”, ”Războinic–torace”; Recepție restaurare 

masă brasero; Colaborare la conservarea curativă a fragmentului de corabie a 

Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea; Recepție intrare în restaurare a 5 piese 

pictură pe lemn: ”Maica Domnului cu Pruncul” ”Maica Domnului cu Pruncul–

Hodighitria”, ”Intrarea Domnului în Ierusalim”, ”Răstignirea lui Iisus” , ”Cruce” ; 

Efectuare operațiuni de conservare curativă (aplicare tratament împotriva insectelor 

xilofage) la următoarele 6 sculpturi: ”Focul”, ”Spicul”,”Luptător”,  ”Logodna”, 

”Țărani”, ”Maternitate”. 
 

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 
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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/organismelor acvatice vii, selectarea bunurilor culturale mobile 

pentru restaurare), şi valorificarea acestora în cercetare, expoziţii sau publicaţii. 
 

Colecţiile din patrimoniului etnografic mobil şi imobil – piese expuse în 

pavilioanele exterioare și în expozițiile MEAP (conservatori Panaghia Dobre, V. 

Istrate, restaurator M.Viţulescu, muzeograf E. Papa, A. Chiselev): 8716 piese, din 

Patrimoniul mobil MEAP, au fost tipodimensionate în vederea reorganizării spațiilor 

de depozitare (gestionari: Papa E., Chiselev A., Dobre P., Istrate V. activitatea de 

măsurare individuală a durat 6 luni); Fișe analitice: 20, din care: 10 pentru colecția 

Foto-Document (Elena Papa), 10 pentru colecția Lemn-Metal: Vase de aramă 

(Alexandru Chiselev); Fișe de conservare: 31, din care: 10 pentru colecția Patrimoniu 

Industrial (Vasile Istrate), 21 pentru colecția Lemn-Metal (Panaghia Dobre); Total: 51 

fișe; Piese scoase din depozit pentru expoziții temporare: 520. 

Creșterile de patrimoniu: 0 obiecte. 
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Grafic 9. Evoluția creșterilor de patrimoniu în perioada 2011-2015. 

 

În anul 2015, ICEM a înregistrat o creștere de patrimoniu de 583 unități de inventar, 

provenite din cercetări arheologice, donații și achiziții. Cele mai multe dintre acestea 

sunt monede (410) și obiecte arheologice (108), acestea fiind urmate de obiecte de artă 

(39).  
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Grafic 10. Distribuția creșterii de patrimoniu al ICEM în anul 2015, 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 

activităților desfășurate în cadrul acestei secții se concretizează în ansamblul 
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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 asupra 

pieselor provenite din colecțiile muzeelor, componente  ale ICEM Tulcea. Activitatea 

restauratorilor se reflectă prin restaurarea - conservarea unui nr. de 1263 obiecte prin 

următoarele acțiuni, după cum urmează: 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; s-a consolidat rezistenţa obiectelor prin procedee chimice 

și mecanice; s-au reîntregit obiectele ajunse în stare fragmentară; 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-a intervenit pentru restaurarea şi 

protejarea obiectelor, expuse în aer liber; 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 ethnic în care lucrează. 
 

Distribuția lucrărilor de restaurare–conservare: Laboratorul de Restaurare- 
Conservare Lemn - 2 piese; Laboratorul de Restaurare-Conservare Textile - 9 piese; 3. 
Laboratorul de Restaurare-Conservare Metal - 628 monede bronz și argint de  pe 
șantierele  arheologice: Ibida, Noviodunum,  Enisala,  Murighiol;  200 obiecte 
arheologice din bronz, argint, fier, plumb de pe șantierele arheologice : 
Noviodunum, Ibida, Murighiol, Enisala; Laboratorul  de  Restaurare-Conservare  
Ceramica  -  33 de vase ceramice din care 12 restaurate și 3 întregi, 26 obiecte ( 
fragmente, opaițe, percutoare piatră, cruciulițe, cartușe, vârf de săgeată, greutăți din 
lut și piatră, obiecte din silex, toporaș din piatră), 8 obiecte bronz, 340 monede bronz, 
1 inel argint, 1 sigiliu plumb, 2 monede de argint, 1 cruciuliță plumb, 1 cercel tâmplă 
argint, 3 cartușe, 1 vârf de săgeată bronz, 3 piese harnașament bronz și 28 fragmente 
piese bronz. Sunt în lucru 10  vase ceramice, 10 monede tăiate și două obiecte de fier.; 

Laboratorul de Restaurare-Conservare Hârtie - 8 lucrări; Laboratorul de Restaurare-
Conservare Icoană -  4 icoane pictate față – verso, din expoziția de bază a Muzeului 
de Artă. Se află în lucru 4 icoane din depozitul Muzeului de Artă și o icoană de la 
Muzeul de Artă Populară și Etnografie. S-a intervenit pe un nr. de  104 de icoane in 
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vederea analizării stării de conservare, dezinsecției și verificării; Laboratorul de 
Taxidermie - 55 piese. 
 

În anul 2015 s-au realizat următoarele activități de conservare-restaurare:  

 s-au efectuat tratamente de curățare al materialului arheologic provenit de la 

șantierele arheologice din jud. Tulcea (Argamum, Beidaud, Horia, Vasile 

Alexandri, Neatârnarea, Stejaru, Noviodunum, Greci, Taraschina);  

 s-au efectuat lucrări de legatorie la 6 dosare de contabilitate și 8 registre de 

inventar de la Centrul Eco-Turistic Delta Dunării;  

 s-a  desfășurat  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 preventive păstrarea conținutului de umiditate ( fragmentul a 

rămas introdus în bazinul cu apă); 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; apa din bazin a fost schimbată periodic și biocidul înlocuit 

(de două ori pe lună); s-a început prima etapă de consolidare a lemnului prin 

imerare, într-o soluție de polietilenglicol, 4 saci; lemnul a fost curățat de murdărie 

și depuneri aluviale, pe ambele părți  sub jet de apă și mecanic; pentru perioada de 

iarnă, bazinul a fost izolat termic cu plăci de polistiren, care au rolul de a micșora 

transferul termic între interior și exterior; s-a confecționat un cadru de lemn cu 

acoperiș (acoperiș în două ape), peste care s-a aplicat o folie de plastic; este 

monitorizată zilnic  starea de conservare a fragmentului urmărindu-se eventualele 

modificări morfologice.  

 intervenții de conservare la dușumeaua din lemn prin aplicarea unei grinzi noi, 

casa in situ Enisala; 

 s-a intervenit pe un nr. de  104 icoane în vederea analizării stării de conservare, 

consolidării, dezinsecției și verificării, în perioada 12. 05. 2015 – 15. 10.2015.  

 au fost efectuate tratamente fizico-chimice asupra materialului ceramic rezultat în 

urma descărcărilor de sarcină arheologică.  

 Rusu Vera, în perioada 24.06.2015 – 14.08.2015 a participat la săpăturile 

arheologice din cadrul Proiectului ”Parcul Arheologic Aegyssus”, finanțat de 

Primăria Municipiului Tulcea, în scopul promovării patrimoniului cultural local.  

 în perioada 24.08.2015 – 28.08.2015, Rusu Vera s-a deplasat pe șantierul arheologic 

Argamum, Jurilovca, în vederea pregătirii șantierului pentru Proiectul ”Delte în 

Antichitatea Greco - Romană” organizat de Universitatea Franco – Germană în 

colaborare cu ICEM Tulcea. 

 Poștaru Nicolae, a efectuat deplasări în teren, în vederea colectării de material 

biologic și vegetal în zonele: Mila 23, Crișan, Periprava și Portița. 

 au fost recondiționate și igienizate piesele din expoziția ”Planeta animalelor”, 

piese care au revenit de la Muzeul Grigore Antipa, București.  
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 s-a colectat material în vederea reînprospătării spațiului expozițional în care se 

află expoziția temporară ”El și Ea în lumea animalelor”. 

 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. 

 pentru Muzeul de Istorie și Arheologie a fost confecționată o masă din pal 

melaminat, suporți din lemn pentru steaguri, s-a tăiat sticlă și montată geamuri și 

s-a reparat o masă și un birou  

 s-a confecționat și montat podeț și scară din lemn masiv la Cetatea Enisala 

 recondiționat patru uși și 3 geamuri din lemn, Isaccea 

 fixat bazin din tablă pe acoperișul casei de la Celic 

 schimbat închizători geamuri la Muzeul de Artă 

 tăiat și montat geamuri pentru tablouri la Muzeul de Artă 

 cofecționat trei dulapuri din pal melaminat pentru Atelierul de Pictură, Casa 

Avramide 

 confecționat din OSB și scânduri șapte cutii, pentru protejarea statuilor din parc 

care aparțin Muzeului de Artă 

 a fost confecționat sistemul de protecție  (acoperiș în două ape) pentru cadrul de 

bazin, unde este imersat fragmentul de corabie 

 

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 temporară Aegyssus, MIA Tulcea, decembrie 2015. Responsabili: George 

Nuțu, Camelia Geanbai, Ligia Dima, Florentina Trif; Camelia Kaim.  

2. Expoziția temporară Monede și bancnote românești și străine în colecția muzeului 

tulcean, MIA Tulcea, 27 martie-septembrie 2015. Responsabili: Ligia Dima, Camelia 

Geambai; Carmen Simionescu. 

3. Realizarea unei vitrine cu monede și sigilii descoperite la Noviodunum, cu ocazia 

simpozionului organizat la Isaccea „Sf. Iachint de la Vicina slujitor și apărător al 

Ortodoxiei la Gurile Dunării”, 28 mai 2015. Responsabil: Ligia Dima 

4. Expoziția temporară Zâmbete din ... Epoca de Aur. Cum trăiau părinţii mei în 

comunism, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. În 

același proiect s-au implicat Colegiul „Spiru Haret” Tulcea şi Biroului Judeţean a 



 43 

Arhivelor Naţionale Tulcea. Responsabili MIA Tulcea: Mădălina Ciocoiu, Camelia 

Geambai, Florentina Trif, Valentina Sciotnic; Camelia Kaim. 

5. Expoziția temporară LVMEN EST OMEN. Arta, istoria și spiritualitatea iluminatului 

artificial. În anul 2015, expoziția a fost prezentă în Muzeul de Istorie Sighișoara. 

Responsabili: Florin Topoleanu, Florentina Trif. 
 

Expoziții găzduite de MIA 

1. Expoziția Artă şi ceremonial la mesele regale, MIA Tulcea, iunie – octombrie 2015, 

în parteneriat cu Muzeul Național Peleş, Sinaia. Responsabili: Mădălina Ciocoiu, 

Florentina Trif, Cristian Micu, Valentina Sciotnic, Camelia Geanbai, Cosmin 

Milian, Ligia Dima; Camelia Kaim; Carmen Simionescu. 
 

 

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

Manifestări expoziționale organizate de CMEDD 

1. Dunărea, Dobrogea, Delta – fotoexpoziție organizată cu lucrări ale fotografilor 

profesioniști și/sau amatori: Daniel Petrescu, Mihai Baciu, Valeriu Leonov, Iliuță 

Goean, Mihai Petrescu. Coordonator: Cristina Dinu. Perioada: iunie-iulie. Expoziția a 

fost itinerată și la Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați, în perioada iulie-

septembrie 2015. 

2. Natura – prietena mea, cu deschiderea în 5 iunie 2015, expoziţie de lucrări 

colective ale grădiniţelor şi şcolilor ce au încheiat parteneriate cu CMEDD în anul 

şcolar 2014-2015. Coordonatori: Mariana Cuzic, Laura Doxan; 

3. Cochilia- formă și culoare, expoziție ce prezintă piese din colecția de 

malacologie a CMEDD. Coordonator: dr. Adina Lefterache; Carmen Simionescu. 

4. Fii și tu un Moș Crăciun!, cu deschiderea în 6 decembrie 2015, expoziție 

temporară însoțită de o campanie umanitară. Coordonatori: Mariana Cuzic, Laura 

Doxan; 

5. Expediția națională SOR, cu deschiderea în 10 decembrie 2015, expoziţie foto 

itinerantă. Coordonatori: Mariana Cuzic, Laura Doxan. 
 

 

Manifestări expoziționale/culturale găzduite de CMEDD 
 

6.  Şansă Dunării albastre, expoziţie temporară, cu participare internaţională, de 

afişe ale elevilor din licee de artă din România, Bulgaria, Serbia. Organizator: 

ARBDD, coord. prof Adrian Pal, Liceul de Artă Tulcea. 

7.  Zoomonetar – Fauna lumii pe bancnote și monede (14 noiembrie 2014 - 15 martie 

2015), expoziție de numismatică realizată de Muzeul Băncii Naționale a României. 

Coordonator: Cristina Dinu, colaboratori: Daniel Ilie și arh. Cristina Podariu 

(MBNR). 

8.  El și ea în lumea animală – expoziție organizată în colaborare cu Muzeul Național 
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de Istorie Naturală Gr. Antipa București. Coordonator: Laura Doxan. Se va închide 

în aprilie 2016. 

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

Manifestări expoziționale organizate de CMPCND 
 

Muzeul de Artă 

1. ETAPE – expoziție temporară a artistului LAURENȚIU MIDVICHI: 14 noiembrie 

2013 – 15 februarie 2015; 

2. 50 DE ANI – expoziție de artă contemporană prilejuită de aniversarea a 50 de ani 

de la înființarea UAP FILIALA CONSTANȚA: vernisaj – 21 februarie, ora 16:00; 

3. BIENALA NAȚIONALĂ DE ARTĂ CONTEMPORANĂ AEGYSSUS – vernisaj: 21 

aprilie 2015, ora 16:00; 

4. IBRAHIMA KEITA – SINCRETISM ȘI ATEMPORALITATE: 19 iunie iunie - 30 

septembrie 2015; 

5. DRUMUL MĂTĂSII: expoziție temporară: 22 - 30 septembrie; 

6. ION ANGHEL – ISTORIA UMILĂ – expoziție teporară de pictură, grafică și 

obiect; 
 

Casa Avramide 
 

1. TULCEA DE ODINIOARĂ – expoziție temporară a artiștilor contemporani: 20 

ianuarie – 15 februarie 2015; 

2. SPERANȚE ȘI ÎMPLINIRI – expoziție absolvenților Liceului de Arte George 

Georgescu – promoția 2015: 4 iunie – 30 septembrie 2015; 

3. EXPOZIȚIE HANDMADE by RONA – Povești cu Doamne/ Perle și dantele / 

Agate și catifele: 4 iunie – 30 iulie 2015; 

4. PIATRĂ, METAL ȘI FOC – expoziție temporară de sculptură a artiștilor Ștefan 

Brebene și Gheorghe Munteanu: 18 iunie – 30 septembrie 2015; 

5. CĂUTĂRI – expoziție temporară de bijuterii handmade – RICA MATEIUC: 

octombrie 2015; 

6. ACORDURI CROMATICE – expoziția de pictură a profesorilor Liceului de Arte 

George Georgescu Tulcea: octombrie 2015; 

7. PESTE PEȘTE – expoziția de ceramică a artistului plastic Alina Mistreanu 14 – 

30 noiembrie; 

8. TULCEA: IERI ȘI AZI – expoziție temporară de fotografie: 14 – 30 noiembrie; 

9. REPERE PICTURALE ALE NOULUI AN CHINEZESC: 16 – 30 noiembrie; 

10. IRINA PAL – TAPISERIE, PICTURĂ: 1 - 20 decembrie; 
 

Alte evenimente muzeale sau metamuzeale  

Casa Avramide 
 

1. CĂLĂTOR PRIN TULCEA VECHE – eveniment cultural organizat în colaborare 

cu Casa Corpului Didactic Tulcea: 20 ianuarie 2015; 

2. SEARA DE CARTE – întâlnire cu scriitoarea MIRUNA VLADA: 27 ianuarie 

2015; 
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3. ARMONII LA PIAN – concert de pian susținut de elevii Liceului de Arte George 

Georgescu Tulcea: 29 ianuarie 2015; 

4. ATELIERELE ART@MICĂ -  în fiecare marți și vineri din data de 2 februarie 

2015; 

5. MUZICĂ ȘI ARTĂ LA CASA AVRAMIDE: CONCERT PARTIZAN: 7 februarie 

2015; 

6. CINEMATECA DE ARTĂ – REMBRANDT: 13, 14, 15 FEBRUARIE; 

7. PE STRUNE DE VIOARA – concert de vioară susținut de elevii Liceului de Arte 

George Georgescu Tulcea: 19 februarie 2015; 

8. DOI TULCENI LA PARIS – prezentare foto-video: 26 februarie 2015; 

9. MAMA MEA -  ICOANĂ SFÂNTĂ – concert de muzică tradițională susținut de 

elevii Liceului de Arte George Georgescu Tulcea: 5 martie 2015; 

10. LANSARE DE CARTE – BISERICILE TULCENE ȘI SLUJITORII SĂI ASTĂZI : 

10 martie. 

11. MUZICĂ ȘI ARTĂ LA CASA AVRAMIDE: CONCERT DAN BYRON: 13 martie 

2015; 

12. CINEMATECA DE ARTĂ – MOULIN ROUGE:  21, 22, 23 martie 2015; 

13. DOI TULCENI LA BRUXELLES – prezentare foto-video: 26 martie 2015; 

14. VESTITORII PRIMĂVERII – concert de muzică clasică susținut de elevii 

Liceului de Arte George Georgescu Tulcea: 19 martie 2015; 

15. COMEDY.SHOW: 27 martie 2015; 

16. EVENIMENT ARTISTIC ORGANIZAT CU OCAZIA ZILEI GRECIEI: 25 martie 

2015; 

17. APĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ (eveniment organizat cu ocazia Zilei 

Mondiale a Apei):  23 martie 2015 (eveniment organizat în colaborare cu SC 

AQUASERV SA); 

18. LANSARE DE CARTE – CHRIS SIMION (40 DE ZILE): 25 MARTIE, ORA 17:00; 

19. LANSARE DE CARTE – HORĂ DE BĂRBAȚI – Gheorghe Bogorodea: 31 

MARTIE, ORA 18:00; 

20. ATELIER DE INCONDEIAT OUĂ – Maria Ion: 2 APRILIE 2015, ORA 18:00; 

21. LANSARE DE CARTE – ALBUM STAVRU TARASOV – OARECE ÎNFĂȚIȘĂRI 

DIN VIAȚA ȘI ZUGRPVELILE UNUI PICTOR CU ALĂUTĂ – Aurel Ifrim: 18 

aprilie, ORA 18:00; 

22. FLORI DE MAI – concert de muzică clasică susținut de elevii Liceului de Arte 

George Georgescu Tulcea: 7 MAI 2015; 

23. LANSARE DE CARTE – CREȘTINI PRINTRE LUMINI ȘI UMBRE – pr. 

NECULAI FELIX: 14 MAI, ORA 17:00; 

24. LANSARE DE CARTE – ȘOSEAUA VIRTUȚII, CARTEA CÂINELUI – 

CRISTIAN TEODORESCU: 15 MAI, ORA 17:00; 

25. NOAPTEA MUZEELOR – 17 MAI; 

26. COMEDY.SHOW: 21 MAI 2015; 

27. SEARĂ DE MUZICĂ CLASICĂ – STUDENȚI ȘI PROFESORI: 28 MAI 2015; 

28. FESTIVALUL DE FILM PELICAM LA CASA AVRAMIDE: 13-14 iunie 2015; 
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29. FESTIVALUL DE CARTE DANUBIUS: 17-19  iunie 2015; 

30. IMPROVISNEYLAND – spectacol de improvizație: 17 iunie 2015; 

31. SEARĂ DE MUZICĂ BUNĂ LA CASA AVRAMIDE – CONCERT ADA MILEA: 

18 IUNIE 2015; 

32. SEARĂ DE MUZICĂ BUNĂ LA CASA AVRAMIDE – CONCERT ALEXANDRA 

UȘURELU: 25 IUNIE 2015; 

33. LANSARE DE CARTE – SPECTATOR PE SCENĂ – TULCEA CULTURALĂ – 

PETRU ȚINCOCA: 19 IUNIE; 

34. LANSARE DE CARTE – VALENTIN RADU – AMINTIRI DINTR-O VIAȚĂ 

TRĂITĂ INTENS: 25 IUNIE; 

35. LANSARE DE CARTE – AUREL IFRIM – ELEGIE PENTRU MAIMUȚE 

VORBITOARE: 25 IUNIE; 

36. LANSARE DE CARTE – DAN ARHIRE – ȚARA CĂII RĂTĂCITE: 25 IUNIE; 

37. SEARĂ DE MUZICĂ BUNĂ LA CASA AVRAMIDE – PARTIZAN - ACUSTIC: 

24 IULIE 2015; 

38. LANSARE DE CARTE – COSTACHE TUDOR – COLINA LEPROȘILOR ȘI 

TAINELE VĂII RECI: 22 IULIE; 

39. SEARĂ DE MUZICĂ BUNĂ LA CASA AVRAMIDE – ȘTEFAN LOVIN – 

FUSION EXPERIMENT: 25 IULIE 2015; 

40. SEARĂ DE MUZICĂ BUNĂ LA CASA AVRAMIDE – CĂLIN GRIGORIU ȘI 

CLAUDIU MIRICĂ: 21 AUGUST 2015; 

41. SPECTACOL DE TEATRU – TULCEA, 1903: 26 AUGUST 2015; 

42. LANSARE DE CARTE – ÎNDRUMĂTOR PASTORAL: EPISCOPIA TULCII: 3 

SEPTEMBRIE; 

43. FESTIVALUL DE BLUES: 5-6 SEPTEMBRIE; 

44. LANSARE DE CARTE – FRUNZA DE ACACIA – ZVETLANA PREOTEASA: 31 

OCTOMBRIE; 

45. LANSARE DE CARTE – DUMNEZEU ARE LEGITIMAȚIE DE PRESĂ – 

PATRICK ANDRE DE HILLERIN: 23 OCTOMBRIE; 

46. SEARĂ DE MUZICĂ BUNĂ LA CASA AVRAMIDE – ȚAPINARII: 30 

OCTOMBRIE 2015; 

47. CONCERT DE TOAMNĂ – concert de muzică tradițională susținut de elevii 

Liceului de Arte George Georgescu Tulcea: 29 OCTOMBRIE 2015; 

48. TEATRU DE MUZEU – DELIR ÎN 2, ÎN 3, ÎN CÂȚI VREȚI – trupa de teatru 

Ifigenia Clasic: 3 NOIEMBRIE 2015; 

49. CONFERINȚĂ: REGELE CAROL I ȘI MODERNIZAREA ROMÂNIEI – dr. 

SORIN CRISTESCU: 13 NOIEMBRIE 2015; 

50. SEARĂ DE MUZICĂ BUNĂ LA CASA AVRAMIDE – ROCK UNPLUGGED – 

Eugen Mihăescu și Costi Sandu: 14 NOIEMBRIE 2015; 

51. ARMONII DE TOAMNĂ – concert de muzică clasicăsusținut de elevii Liceului 

de Arte George Georgescu Tulcea: 12 NOIEMBRIE 2015; 
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52. FII ȘI TU UN MOȘ CRĂCIUN! – campanie umanitară de colectare de daruri 

pentru 40 de copii cu dizabilități și familiile acestora: 16 NOIEMBRIE – 10 

DECEMBRIE; 

53. SALUT D”AMOUR – concert de muzică clasică desfășurat în parteneriat cu 

Asociația În Exil Tulcea: 19 NOIEMBRIE 2015; 

54. LANSARE DE CARTE – PROGRESELE ORAȘULUI PORT TULCEA ÎN 

PERIOADA 1848-1948 – dr. LIGIA DIMA: 26 NOIEMBRIE; 

55. CONCERT DE TOAMNĂ – concert de muzică tradițională susținut de elevii 

Liceului de Arte George Georgescu Tulcea: 26 NOIEMBRIE 2015; 

56. ÎN PRAG DE IARNĂ – concert de muzică tradițională susținut de elevii Liceului 

de Arte George Georgescu Tulcea: 10 DECEMBRIE 2015; 

57. ȘUETELE AVRAMIZILOR – EDIȚIA A II-A – TRADIȚII DE CRĂCIUN ȘI 

ANUL NOU ÎN DOBROGEA. ÎNVITAT SPECIAL: DR. STELUȚA PÂRÂU: 11 

DECEMBRIE 2015; 

58. LANSARE DE CARTE – CAZACII DIN DOBROGEA – O ISTORIE UITATĂ – 

prof. MIHAI TIULIUMEANU: 15 DECEMBRIE; 

59. ȘUETELE AVRAMIZILOR – EDIȚIA A III-A – DESPRE RITUAISMUL 

ARHAIC AL COLINDELOR. INVITAT SPECIAL: DAN CONSTANTIN 

ARHIRE, MARIA ION: 15 DECEMBRIE 2015; 

60. RECITAL DE POEZIE BUCOLICĂ CU TRUPA IFIGENIA CLASIC: 16 

DECEMBRIE 2015; 

61. LANSARE DE CARTE – REGALITATEA ȘI MAREA – Dr. DOINA PĂULEANU: 

17 DECEMBRIE; 

62. LANSARE DE CARTE – LEGENDE TULCENE DE ALTĂDATĂ: TERNTE, 

COCOȘ, LICINSCHI – VIOREL DIMA: 17 DECEMBRIE 

 

Muzeul de Artă 

1. EU NU SUNT O COPIE … SUNT ORIGINALUL – concurs lunar de creație 

artistică – etapa lunii februarie: 19 februarie 2015; 

2. ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII LA MUZEUL DE ARTĂ – concert de 

muzică clasică și tradițională: 7 martie 2015; 

3. EU NU SUNT O COPIE … SUNT ORIGINALUL – concurs lunar de creație 

artistică – etapa lunii martie: 19 martie 2015; 

4. EU NU SUNT O COPIE … SUNT ORIGINALUL – concurs lunar de creație 

artistică – etapa lunii aprilie: 23 aprilie 2015; 

5. EU NU SUNT O COPIE … SUNT ORIGINALUL – concurs lunar de creație 

artistică – etapa lunii mai: 21 mai 2015; 

6. FESTIVALUL DE FILM PELICAM LA MUZEUL DE ARTĂ: 13-14 iunie 2015; 

 

b.1.IV-4. Muzeul de Etnografie şi Artă  Populară 
 
1. Ianuarie - 8 Martie. Expoziţia temporară Magia sărbătorilor (I)– Iarna și 

primăvara a constat în crearea unor contexte etnografice care au introdus 
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vizitatorul în atmosfera sărbătorilor de altădată, plină de credințe, simboluri și 

gesturi ritualice pentru belșug, fertilitate și bun augur, de purificare, pentru 

sănătatea oamenilor și animalelor, pentru aflarea ursitului și altele. Au fost 

prezentate măștile populare, pregătirile pentru Crăciun, colinde și urături de Anul 

Nou, descântece pentru aflarea ursitului, despre practicile de Bobotează și de la 

început de primăvară. Expoziția a fost însoțită de ghidaj audio, realizat de 

colectivul Muzeului de Etnografie și Artă Populară. Responsabil: Papa E. 

2. Februarie. Concursului Național Creație din drag de tradiție - La șezătoare, Ediția 

I ajunge la final. S-au anunțat rezultatele obținute în cadrul celor 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) și s-au decernat premiile în cadrul 

vizitelor. 393 de participanţi din 15 județe + capitala: Alba (Aiud), Argeș (Pitești), 

Bacău (Bacău), Bihor (Oradea), Brașov (Brașov, Făgăraș), Buzău (Pietroasele), 

Constanța (Medgidia), Galați (Galați), Iași (Țibănești, Pașcani), Ilfov (Buftea), 

Mureș (Hodac), Neamț (Valea Ursului, Târgu Neamț, Vînători - Neamț), Prahova 

(Bucov, Chiroțani), Tulcea (Tulcea, Isaccea, Babadag, Măcin, Jurilovca, Turcoaia, 

Sălcioara, Vișina, Cataloi, Ostrov), Vrancea (Mărășești) și București. Responsabil: 

Chiselev A. 

3. Martie – Port popular din Cerna. Expoziție temporară organizată la Casa 

Memorială Panait Cerna în colaborare cu Asociația ”Altona” din Cerna. Au fost 

prezentate, în spațiile expoziției etnografice, diferite costume populare purtate în 

localitate pe parcursul sec. al  XIX-lea și al XX-lea. În aceeași perioadă obiectivul 

muzeal și-a redeschis porțile. Responsabil: Papa E. 

4. Martie – redeschiderea expoziției etnografice de la Gospodăria Țărănească 

Conservată in situ Enisala. Responsabil: Papa E. 

5. 20 Martie – 31 Mai. Magie sărbătorilor (II). Paștele. Expoziţia a prezentat credinţe, 

practici şi gesturi ritualice din viaţa tradiţională polarizate de marea sărbătoare. 

Responsabili: Papa E, Chiselev, Titov I. 

6. Aprilie – Mai. ●Concurs Internațional Paştele în ochi copiilor. Aflat la a IV-a 

Ediție, concursul se adresează elevilor, creștinilor iubitori de artă populară din 
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întreaga lume. Este realizat în colaborare cu Palatul Copiilor Tulcea și Societatea 

Științifică ”Orion” Tulcea, este înscris în Calendarul Activităților Educative 

Naționale și răspunde exigențelor impuse de Ministerul Educației și Cercetării. 

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 sticlă. 3619 participanți 

(preșcolari, elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal, copii de la Palatele Copiilor, 

copii din sistemul educațional special sau incluziv), cu 1090 lucrări, din care au 

fost premiați 7 %, cu un total de 256 premii pe cele 7 secțiuni și pe grupe de vârstă: 

1 Marele Premiu, 49 Premiul I,  66 Premiul II,  140 Premiul III. Cadre didactice: 

437.  Țări participante: 5 (Bulgaria, India – statul Tamilnadu, Letonia, România, 

SUA – statul North Carolina) 32 județe din România + București: Alba, Arad, 

Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Covasna, 

Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, 

Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea 

(Babadag, Caraorman, Cataloi, Isaccea, Jijila, Jurilovca, Măcin, Ostrov, Sălcioara, 

Smârdan, Sulina, Valea Nucarilor), Vaslui, Vâlcea, Vrancea. Responsabil: Chiselev A, 

Papa E, Titov I. 

7. 16-17 Iunie. Gala Premiilor Micul Etnograf – Ediţia a VIII-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 

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). Responsabil: Titov I. 

8. 20 iunie. Culorile copilăriei. Expoziție temporară cu lucrări realizate de elevi ai 

Liceului de Arte George Georgescu. Responsabil: Papa E. 

9. 24 Iunie. Serbăm Ziua universală a iei cu o expoziție de colecție. Responsabil: Papa E. 
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10. 17 octombrie - decembrie. Zi de târg. Expoziția temporară va reda scene de negoț 

cu diverse produse tradiționale (vase din lemn, ceramică, metal, sticlă, obiecte din 

piele, unelte de agricultură, pescuit, viticultură, ș.a.). Responsabili:Titov I.,  Papa E., 

Chiselev A. 
 

Alte evenimente muzeale sau metamuzeale 

 23 ianuarie: Concert de muzică populară: Coordonator Georgeta Nechifor, 

susținut de elevi ai Liceului de artă George Georgescu 

 16 mai. Noaptea Muzeelor. Program de muzică populară (din 30 de min, în 30 

de min.) susținut de elevi ai Liceului de artă George Georgescu, Școala Nr. 5, 

Școala Nr. 1, Palatul Copiilor  

 20 iunie. Culorile copilăriei. Concert de muzică clasică elevi ai Liceului de 

Arte George Georgescu coordonați de Viorica Pavel. 

 17 octombrie: Împreună. Spectacol de dans popular susținut de Ansamblul 

Folcloric Ghiocel de la Luncavița, coordonat de coregraf Cătălin TĂNĂSUICĂ și 

prof. coordonator Gabriela MANGHIUC; Ansamblul de dansuri Molodțî al 

Comunității Rușilor-Lipoveni din România – filiala Tulcea, coordonat de coregraf 

Roman JORA 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 11. Evoluția expozitiilor organizate de ICEM în perioada 2010-2015. 

 

În anul 2015 ICEM a organizat 40 de expoziții, cele mai multe dintre acestea fiind 

montate în cadrul CMPCND (16). Situația este comparabilă cu cea din 2013-2014. Pe 

lângă acestea trebuie menționată remontarea expoziției la Gospodăria Țărănească de 

la Enisala, dar și cele peste 60 de activități metamuzeale. 
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Grafic 12. Distribuția pe domenii a expozițiilor organizate de ICEM în anul 2015. 

b.1.V.  Activitatea educaţională 

b.1.V-1. Muzeul de Istorie şi Arheologie / Serviciul Cercetare-Dezvoltare 

1. încheierea de 27 de parteneriate pentru ciclul primar, gimnazial și liceal cu şcolile 

din oraşul şi judetul Tulcea: Şcoala Generală „Alexandru Ciucurencu” Tulcea, Şcoala 

Generală „I.L. Caragiale” Tulcea, Școala „Grigore Antipa” Tulcea, Şcoala Generală 

Nr. 12 Tulcea, Şcoala Generală „Constantin Găvenea” Tulcea, Liceul de Arte „George 

Georgescu” Tulcea, Liceul „Ion Creangă” Tulcea, Şcoala Generală Nufăru, Colegiul 

„Spiru Haret” Tulcea, Școala Gimnazială Sarichioi, Școala Gimnazială „Constantin 

Brâncoveanu” Babadag, Scoala Gimnazială Stejaru, Scoala Gimnazială „Mircea cel 

Bătrân” Babadag. 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 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. proiectul educațional Școala altfel – activitate vânătoare de ouă vopsite la Casa 

Avramide, vizită și ghidaj la Templul Coral. Responsabil: Ligia Dima; 

3.  proiectul educațional Școala altfel – vizite ghidate în cadrul expozițiilor și siturilor 

arheologice din municipiul și județul Tulcea: Responsabil: colectivul MIA Tulcea 

4. concursul Hai să dăm mână cu mână!, cu ocazia aniversării a 156 de ani de la 

înfăptuirea Unirii Principatelor Române, cu elevii din ciclul primar de la Liceul de 

Arte „George Georgescu” Tulcea. Respnsabili: Mădălina Ciocoiu 

5. atelierul de creaţie Să călătorim prin Europa, cu ocazia Zilei Europei, cu elevii din 

ciclul primar şi gimnazial de la Şcoala Generală Nr. 12 Tulcea, Şcoala Generală 

„Alexandru Ciucurencu” Tulcea, Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea. 

MIA

CMEDD

CMPCND

MEAP
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Materialele informative au fost oferite de  Centrul Europe Direct Galaţi. Respnsabili: 

Mădălina Ciocoiu, Camelia Geambai 

6. atelierul de creaţie Pe urmele strămoşilor – activităţi de olărit manual şi la roata 

olarului, de ţesut şi de explorare instrumente muzicale tradiţionale, cu elevii de la 

Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea şi de la Școala ”Ioan Nenițescu” Tulcea, 

avându-i invitaţi pe meșterii populari Marcel Mocanu (Galați), Valeriu Leonov 

(Tulcea) și pe voluntarii ai Organizației Celisea. Respnsabili: Mădălina Ciocoiu, 

Camelia Geambai, Florentina Trif, Valentina Sciotnic 

7. derularea sub genericul 14 Noiembrie – Sărbătoarea Dobrogei, în săptămâna 9-14  

noiembrie 2014, a mai multor manifestări dedicate Unirii Dobrogei cu România, cu 

elevi din ciclul gimnazial de la Şcoala Generală Nr. 12 Tulcea şi Şcoala Generală 

„Alexandru Ciucurencu” Tulcea. Respnsabili: Mădălina Ciocoiu 
 

8. 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 
 

9. Program educațional de sprijin pentru dezvoltarea competențelor cheie - Tele Plus 

- POSDRU/153/1.1/140787 – expert pe termen scurt/personal suport. Responsabil 

MIA: Aurel Stănică 

10. Proiectul Centrul Cultural Educaţional – platformă de creaţie şi artă participativă, 

derulat de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea, finanţat de Consiliul Judeţean 

Tulcea, în perioada iunie-decembrie 2015: Responsabil MIA: Mădălina Ciocoiu 

 

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).  

Pentru preșcolari, în anul şcolar octombrie 2014 – iunie 2015 au fost încheiate 50  

de  parteneriate  educaționale  și efectuat e  100  activităţi (coordonator: muzeoagraf 

Mariana Cuzic, colaboratori în realizarea materialelor didactice: Anamaria Biță, Iuliana 

Poștaru. Pentru elevii de gimnaziu și de liceu, în anul şcolar octombrie 2015 – iunie 

2016 au fost încheiate 106 de parteneriate (Coordonator:   muzeograf  Laura   Doxan, 

colaborator: dr. Adina Radu). Teme abordate: Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării – 

loc de informare ştiinţifică; Cochilia – formă și culoare, El si ea, în lumea animală -  expoziții 

temporare, grup țintă – preșcolari și elevi; Delta Dunării – paradisul păsărilor, grup țintă 

– preșcolari și elevi; Lumea insectelor, grup țintă – preșcolari și elevi; Delta Dunării -  

prezentare generală și curiozități , grup țintă – elevi; Pradă sau prădător?, grup țintă – 

elevi; Natura, sub lupa microscopului, grup țintă – elevi . 
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Instituţiile de învăţământ cu care au fost încheiate parteneriate educaționale 

pentru preșcolari: Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, 3, 4, 12, 14, 17, Dumbrava 

Minunată, Grădiniţa Colegiului Agricol Nicolae Cornăţeanu, Grădiniţa Tic- Pitic, 

Grădiniţa Şcolii Gimnaziale din localitatea Nufăru (jud. Tulcea), Grădiniţa Colegiului 

Anghel Saligny, Grădiniţa Liceului Teoretic Ion Creangă, Grădiniţa Şcolii Gimnaziale 

Ion Luca Caragiale, Grădiniţa Şcolii Gimnaziale Nr. 12, Asociaţia Centrul Psihologic 

Delta Dunării, Grădiniţa Căsuţa de turtă dulce Constanţa. 
 

Instituţii de învăţământ partenere cu care au fost încheiate parteneriate 

educaționale pentru elevi : Colegiul Dobrogean Spiru Haret, Colegiul Agricol 

Nicolae Cornăţeanu, Şcoala gimnazială Al.Ciucurencu, Şcoala gimnazială Ion Luca 

Caragiale, Şcoala gimnazială nr.12, Şcoala gimnazială I. Neniţescu, Şcoala gimnazială 

Nifon Bălăşescu, Şcoala gimnazială Elena Doamna, Şcoala gimnazială specială nr.14, 

Liceul Teoretic Ion Creangă, Liceul de Artă George Georgescu, Şcoala profesională 

Danubius, Şcoala gimnazială Traian Coşovei Somova. 
 

 

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

Activitatea educațională a avut în vedere următoarele elemente: 
 

 Inițierea contacte cu reprezentanții legali ai tuturor obiectivelor școlare din 

municipiul Tulcea în vederea dezvoltării de parteneriate educaționale; 

 Stabilirea de parteneriate educaționale cu 40 cu clase din unități școlare în 

perioada noiembrie 2014 – iunie 2015 care s-au concretizat cu vizite la Casa 

Avramide și la Muzeul de Artă și totodată cu acțiuni culturale specifice legate de 

istoria orașului Tulcea; 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, participarea la un concurs dotat cu premii; 

 Stabilirea de parteneriate educaționale pentru anul școlar 2015-2016 în 

perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2015, activitate ce va continua și pe parcursul 

anului 2016, până la finalizarea anului școlar; pentru promovarea vânzărilor de 

bilete, în acest an s-a inițiat o tombolă care va fi dotată cu premii surpriză asigurate 

de sponsori; 

Activitățile didactice s-au desfășurat în baza parteneriatelor școlare încheiate 

cu: 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, etc. 

Materiale didactice pentru buna derulare a parteneriatelor şcolare (diplome, 

decupaje film, planşe, chestionare, teste); 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; 
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Activități  pentru  marcarea  unor  evenimente  importante privind istoria locală, 

națională sau universal; Organizarea aniversării a 150 de ani de la inaugurarea 

Conacului Pașei – eveniment desfășurat cu ocazia Zilei Dobrogei – 14 noiembrie 

2015; s-au decernat un număr de cca. 35 de medalii aniversare pentru instituții 

publice sau organizații ale mass-mediei care au sprijinit de-a lungul timpului actul 

cultural și pentru persoane fizice cu rezultate marcante în promovarea patrimoniului 

nord-dobrogean; evenimentele  

Ateliere  de  vacanță; Atelierul Art@Mică desfășurat de două ori pe săptămână la 

Casa Avramide, ateliere desfășurate până în luna iulie, inclusiv;  

  

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

S-au încheiat 228 parteneriate din care: 114 pentru anul școlar 2014-2015 și 114 pentru 

anul școlar 2015-2016. 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 2015, precum și 350 ateliere 

pedagogice.  

La acestea se adaugă proiectul Etno-copilăria. Muzeul - punte de legătură între 

ieri și azi (iunie 2015), finanțat de Consiliul Local al Municipiului Tulcea. 

Colaborare cu ONG CELISEA, Proiectul și-a propus, în luna dedicată copiilor, să 

evidenţieze elemente ale ethnosului local şi naţional, cultivarea dragostei pentru 

tradiţiile şi obiceiurile poporului român şi a celorlalte etnii conlocuitoare, în rândul 

copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice prin implicarea directă a acestora 
* 

În anul 2015 ICEM-Tulcea a încheiat nu mai puțin de 300 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 2015. 
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Grafic 14. Situaţia parteneriatelor cu şcolile în perioada 2012-2015. 

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției: 

b.2.1. 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 2014 colectivul ICEM a participat la mai multe proiecte de cercetare 

arheologică sistematică, după cum urmează:  

1. Proiectul de cercetare Taraschina. Responsabil științific: Cristian Micu. Membrii 

echipei de cercetare (MIA Tulcea): Sorin Ailincăi 

2. Proiectul de cercetare Noviodunum. Reprezentant MIA Tulcea: Aurel Stănică – 

membru al echipei de cercetare 

3. Nufăru. Cetatea bizantină Proslavița. Reprezentant MIA Tulcea: Aurel Stănică – 

membru al echipei de cercetare 

4. Șantierul arheologic Ibida – Slava Rusă. Reprezentanți MIA Tulcea: Marian Mocanu, 

Diana Mocanu – membri ai echipei de cercetare 

5. Orgame / Argamum, Jurilovca, jud. Tulcea – 29.09-12.10.2015, în cadrul proiectului 

de cooperare cu Universitatea Ludwig-Maximilians din München. Reprezentant 

MIA Tulcea: George Nuțu; 

6. Proiectul de cercetare Celic Dere. Responsabil științific: Valeriu Sîrbu (Muzeul 

Brăilei). Reprezentant ICEM: Sorin-Cristian Ailincăi 

 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. „Modernizare amenajare piscicolă Babadag, sat Enisala, comuna Sarichioi”. 

Beneficiar: SC EURO FISH SRL. Echipa de proiect: Sorin Ailincăi, Marian 

Mocanu, Diana Mocanu 

2. „Centru local de informare turistică în comuna Niculițel și proximități; 

dezvoltare și marketing turistic”. Beneficiar: Primăria Comunei Niculițel. Echipa 
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de proiect: George Nuțu 

3. „Construire obiectiv turistic – Sat pescăresc tradițional”. Beneficiar UAT 

Municipiul Tulcea. Echipa de proiect: Florin Topoleanu, Marian Mocanu 

4. „Construire magazie depozitare cereale”, localitaea Nufăru, comuna Nufăru. 

Beneficiar: S.C. Agricola Partizani S.R.L. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

5. „Centru local de informare turistică în comună” , localitaea Nufăru, Comuna 

Nufăru. Beneficiar: S.C. Agricola Partizani S.R.L. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

6. Cercetare arheologică preventivă localitatea Tulcea. Beneficiar: Gruschievici 

Aurica. Echipa de proiect: Marian Mocanu 

7. Cercetare arheologică preventivă localitatea Tulcea. Beneficiar: Marcu Viorel 

Daniel. Echipa de proiect: Marian Mocanu 

8. „Groapă de împrumut”, localitatea Tulcea. Beneficiar: UAT Municipiul Tulcea. 

Echipa de proiect: Florin Topoleanu, Marian Mocanu 

9. Cercetare arheologică preventivă localitatea Tulcea. Beneficiar: Ignat Florin. 

Echipa de proiect: Marian Mocanu. 

10. Cercetare arheologică preventivă localitatea Niculițel. Beneficiar: Nicolae Dragoș 

Botea. Echipa de proiect: George Nuțu. 

11. Cercetare arheologică preventivă localitatea Mahmudia. Beneficiar: Rodica 

Uram. Echipa de proiect: George Nuțu. 

12. „Înființare camping localitatea Murighiol, comuna Murighiol, județul Tulcea”. 

Echipa de proiect: George Nuțu. 

13. „Dispensar medical comunal”, localitatea Iazurille, com. Valea Nucarilor. Echipa 

de proiect: George Nuțu. 
 

Supravegheri arheologice 

1. „Reabilitare DJ 222C Murighiol-Iazurile-Agighiol”. Beneficiar: Județul Tulcea. 

Echipa de proiect: Cristian Micu, Marian Mocanu, Diana Mocanu 

2. „Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum monument paleocreștin, loc. 

Niculițel, jud. Tulcea”. Beneficiar: Consiliul Județean Tulcea. Echipa de proiect: 

Marian Mocanu 

3. „Construire locuință P+M”, localitatea Sarichioi, com. Sarichioi, jud. Tulcea. 

Beneficiar: Valentina Agache. Echipa de proiect: Marian Mocanu 

4. „Construire locuință parter+mansardă”, localitatea Agighiol, com. Valea 

Nucarilor, jud. Tulcea. Beneficiar Nicolae Gherase. Echipa de proiect: Marian 

Mocanu 

5. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: 

Mariana Toader. Echipa de proiect: Marian Mocanu 

6.  „Construire locuinţă parter, garaj şi împrejmuire stradală, sat Enisala, com. 

Sarichioi, jud. Tulcea, nr. 140”. Beneficiar: Milea Paul.  

7. „Sistem de canalizare și stație epurare în localitatea Rachelu, comuna Luncavița, 

județul Tulcea“, localitatea Rachelu, comuna Luncavița jud. Tulcea. Beneficiar: 

UAT Comuna Luncavița. Echipa de proiect: Florian Mihail, Cristian Micu 

8. „Modernizare alimentare cu apă – Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”. 
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Beneficiar: UAT Comuna Luncavița. Echipa de proiect: Florian Mihail, Cristian 

Micu  

9. „Amplasare baterie silozuri, instalație de stocare și distribuție a gazelor 

petroliere lichefiate, uscător cereale și clădiri administrative”. Beneficiar: SC 

CONSTANT PROD SRL. Echipa de proiect: Cristian Micu  

10. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: 

Alexandru Holoștencu. Echipa de proiect: Marian Mocanu  

11. „Construire locuința, sat Malcoci, com. Nufăru”. Beneficiar: Scarlat Laurențiu 

Cristian. Echipa de proiect: Cristian Micu, Aurel Stănică, Florian Mihail 

12. „Construire anexă locuință” în localitatea Niculițel, jud. Tulcea. Beneficiar 

Nastasia Șchiopu. Echipa de proiect: George Nuțu  

13. „Modernizare și extindere locuință”,  localitatea Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 16. 

Beneficiari: Eachimov Otilia și Creiță Constantin. Echipa de proiect: Florian 

Mihail, Cristian Micu 

14. „Construire cămin cazare muncitori și cantină”, Tulcea, str. Gloriei, nr. 38, 

Beneficiar: Marcu Viorel Daniel. Echipa de proiect: Aurel Stănică, Marian 

Mocanu 

15. „Conductă presiune redusă str. Frumoasă – alee acces”. Beneficiar SC TULCEA 

GAZ SA. Echipa de proiect: Cristian Micu 

16. „Branșament gaze naturale presiune medie str. (Piața) Republicii, nr. 2”. 

Beneficiar SC TULCEA GAZ SA. Echipa de proiect: Cristian Micu 

17. „Conductă presiune redusă strada Progresului, 7 Noiembrie”. Beneficiar SC 

TULCEA GAZ SA. Echipa de proiect: Cristian Micu 

18. „Construire obiectiv turistic – Sat pescăresc tradițional”. Beneficiar UAT 

Municipiul Tulcea. Echipa de proiect: Florin Topoleanu, Marian Mocanu 

19. „Complex monahal-Mănăstirea Dinogetia”, localitatea Garvăn, com. Jijila. 

Beneficiar: Mănăstirea Dinogetia. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

20. „Instalare permanentă turn monitorizare și control permanent al intensității 

vântului, drum de acces, linie elentrică subterană și împrejmuire”, localitatea 

Corugea, com. Casimcea. Beneficiar: S.C. Enel Green Power Romania S.R.L. 

Echipa de proiect: Aurel Stănică 

21. „Instalare permanentă turn monitorizare și control parametri vânt, drum de acces și 

rețea cablu”, localitatea Valea Nucarilor, com. Valea Nucarilor. Beneficiar: S.C. Enel 

Green Power Romania S.R.L. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

22. „Instalare permanentă turn monitorizare și control parametri vânt, drum de 

acces și rețea cablu (Salbatica 2)”, localitatea Valea Nucarilor, com. Valea 

Nucarilor. Beneficiar: S.C. Enel Green Power Romania S.R.L. Echipa de proiect: 

Aurel Stănică 

23. „Instalare permanentă turn monitorizare și control parametri vânt, drum de 

acces și rețea cablu (Salbatica 1)”, localitatea Valea Nucarilor, com. Valea 

Nucarilor. Beneficiar: S.C. Enel Green Power Romania S.R.L. Echipa de proiect: 

Aurel Stănică 

24. „Stație 110 KV Sălbatica 1 & 2 intrare – ieșire EGPR, Tulcea-Bididia”, Tulcea. 
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Beneficiar: S.C. Enel Green Power Romania S.R.L. Echipa de proiect: Aurel 

Stănică 

25. „Inchidere depozit neconform de deșeuri Isaccea”, localitatea Isaccea. Beneficiar:  

Consiliul Județean Tulcea. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

26. „Modernizare drumuri publice în orașul Isaccea, jud. Tulcea”, localitatea Isaccea. 

Beneficiar: Primăria oraș Isaccea. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

27. „Rezolvarea unor probleme de infrastructură în orașul Isaccea, jud. Tulcea, prin 

extinderea sistemului de alimenetare cu apă și canalizare”, localitatea Isaccea. 

Beneficiar: Primăria orașului Isaccea. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

28. „Rezolvarea unor probleme de infrastructură în orașul Isaccea, jud. Tulcea, prin 

extinderea sistemului de alimenetare cu apă și canalizare, inclusiv branșamente”, 

localitatea Isaccea. Beneficiar: Primăria orașului Isaccea. Echipa de proiect: Aurel 

Stănică, Diana Mocanu 

29. „Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului de cultură - Casa de 

Cultură Isaccea”, localitatea Isaccea. Beneficiar: Primăria oraș Isaccea. Echipa de 

proiect: Aurel Stănică 

30. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru. Beneficiar: Cosmin 

Spiridon. Echipa de proiect: Aurel Stănică, Diana Mocanu 

31. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru. Beneficiar: George Iliev. 

Echipa de proiect: Aurel Stănică, Diana Mocanu 

32. „Construire locuință parter”, localitatea Malcoci, com. Nufăru. Beneficiar: Pascu 

Nicușor. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

33. „Reautorizare construire locuință și construire anexe gospodărești, garaj și 

împrejmuire front stradal”, localitatea Malcoci, com. Nufăru. Beneficiar: Aurelia 

Joiță. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

34. „Efectuare 5 (cinci) foraje geotehnice”, localitatea Plopu, com. Murighiol. 

Beneficiar: S.C. Brantax S.R.L. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

35. „Construire casă praznicară”, localitatea Murighiol, com. Murighiol. Beneficiar: 

Parohia Ortodoxă Murighiol, Biserica "Sf. Gheorghe”. Echipa de proiect: Aurel 

Stănică, Diana Mocanu 

36. „Asfaltare străzi. Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în localitatea 

Nufăru, jud. Tulcea”, localitatea Nufăru, com. Nufăru. Beneficiar: Primăria 

Comunei Nufăru. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

37. „Amenajare locuri de campare corturi și rulote, locuri de agrement și dotări 

pentru servicii agrement”, localitatea Nufăru, com. Nufăru, Beneficiar: S.C. 

Mitan Transaction & Service S.R.L. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

38. „Construire locuință parter”, localitatea Nufăru, com. Nufăru. Beneficiar: Neti 

Carabin. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

39. „Extindere și modernizare locuință”, localitatea Nufăru, com. Nufăru. Beneficiar: 

Dănuț Stoica. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

40. „Reparație capitală construcție existentă”, localitatea Poșta, com. Frecăței, 

Beneficiar: Lucian Efrimov. Echipa de proiect: Aurel Stănică 

41. „Modernizare amenajare piscicolă Babadag, sat Enisala, comuna Sarichioi”. 
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Beneficiar: SC EURO FISH SRL. Echipa de proiect: Sorin Ailincăi, Marian 

Mocanu, Diana Mocanu 

42. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru. Beneficiar : Cozorovschi 

Lidia. Echipa de proiect: Marian Mocanu. 

43. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru. Beneficiar : Iacob Claudiu 

Cristian. Echipa de proiect: Marian Mocanu, Diana Mocanu, George Nuțu. 

44. Supraveghere arheologică localitatea Tulcea. Beneficiar: Ignat Florin. Echipa de 

proiect: Marian Mocanu. 

45. „Construire drum agricol”, comuna Mihai Bravu. Beneficiar: UAT Comuna 

Mihai Bravu. Echipa de proiect: Marian Mocanu 

46. „Groapă de împrumut”, localitatea Tulcea. Beneficiar: UAT Municipiul Tulcea. 

Echipa de proiect: Marian Mocanu. 

47. Beneficiar: Biserica „Sf. Paraschiva” Tulcea. Echipa de proiect: Marian Mocanu 

48. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru. Beneficiar: Bulutu 

Eugen. Echipa de proiect: Marian Mocanu. 

49. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru. Beneficiar: Jercăianu 

Cristina. Echipa de proiect: Marian Mocanu. 

50. Supraveghere arheologică localitatea Tulcea. Beneficiar: Pușcasu Ida. Echipa de 

proiect: Marian Mocanu. 

51. Supraveghere arheologică localitatea Colina. Beneficiar: SC Paviserv SRL. Echipa 

de proiect: Marian Mocanu, Diana Mocanu. 

52. Supraveghere arheologică localitatea Agighiol, com. Valea Nucarilor: Beneficiar: 

SC Romagra SRL. Echipa de proiect: Diana Mocanu. 

53. Supraveghere arheologică localitatea Mahmudia, com. Mahmudia. Beneficiar: 

Istrate Paraschiva. Echipa de proiect: Diana Mocanu. 

54. Supraveghere arheologică localitatea Mahmudia, com. Mahmudia. Beneficiar: 

Popescu Aura. Echipa de proiect: Diana Mocanu. 

55. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: 

David Dumitru. Echipa de proiect: Diana Mocanu 

56. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: 

Dorina Diaconu. Echipa de proiect: Diana Mocanu 

57. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: 

Ducica Marian. Echipa de proiect: Diana Mocanu 

58. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: 

Liviu Drăguța. Echipa de proiect: Diana Mocanu 

59. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: 

Iunuț Vechiu. Echipa de proiect: Diana Mocanu 

60. Supraveghere arheologică localitatea Murighiol. Beneficiar: Sandu Sergiu. Echipa 

de proiect: Diana Mocanu 

61. Supraveghere arheologică localitatea Sarichioi, com. Sarichioi. Beneficiar: Andrei 

Petre. Echipa de proiect: Diana Mocanu 

62. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: 

Tălălău Bianca. Echipa de proiect: George Nuțu 
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63. „Construire locuință”, localitatea Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: 

Opran Ionuț. Echipa de proiect: George Nuțu 

64. Supraveghere arheologică decolmatare canal Mahmudia-Murighiol. Echipa de 

proiect: George Nuțu 

65. Supraveghere arheologică localitatea Murighiol, com. Murighiol. Beneficiar: 

Andrada Loreta Mititelu. Echipa de proiect: George Nuțu 

66. „Înființare camping localitatea Murighiol, comuna Murighiol, județul Tulcea”. 

Echipa de proiect: George Nuțu 
 

Diagnostic arheologic 

1. „Construire pensiune agroturistică”, Enisala, com. Sarichioi. Beneficiar: SC 

BIONUT RO SRL. Echipa de proiect: Cristian Micu, Sorin Ailincăi  

2. „Control integrat al poluării cu nutrienți – platform comunală pentru 

depozitarea și gospodărirea gunoiului de grajd”. Beneficiar: Primăria Comunei 

Mihai Bravu. Echipa de proiect: Cristian Micu, Mihaela Iacob, Aurel Stănică 

3. Verificare observații formulate în adresa DJC Tulcea nr. 3027/20.12.2014 pentru 

proiectul „Studiu istoric și arheologic comuna Beștepe”. Beneficiar: SC 

SĂGETĂTOR SRL. 

4. Diagnostic arheologic Beneficiar: SC TURISTIC TRADE SRL. Echipa de proiect: 

Marian Mocanu, Diana Mocanu 

5. „Studiu istoric și arheologic comuna Carcaliu”. Beneficiar SC SIMPROIECT SRL 

Tulcea. Echipa de proiect: Cristian Micu, Florian Mihail, Marian Mocanu, Diana 

Mocanu, George Nuțu, Ligia Dima, Mădălina Ciocoiu, Valentin Panait, Iuliana 

Titov, Alexandru Chiselev, Alexandru Negoiță, Elena Papa 

6. Completări la „Studiul Istoric și Arheologic Comuna Chilia Veche” solicitate de 

DJC Tulcea prin adresa nr. 2985/18.12.2014. Beneficiar: SC SĂGETĂTOR SRL. 

Echipa de proiect: Cristian Micu, Aurel Stănică, Valentin Panait 

7. „Studiul istoric și arheologic comuna Crișan”. Beneficiar: SC SIMPROIECT SRL 

Tulcea. Echipa de proiect: Cristian Micu, Florian Mihail, George Nuțu, Aurel 

Stănică, Valentin Panait, Ligia Dima, Iuliana Titov, Alexandru Chiselev, 

Alexandru Negoiță 

8. „Studiul istoric și arheologic comuna Greci”. Beneficiar: UAT Comuna Greci. 

Echipa de proiect: Sorin Ailincăi, Florian Mihail, George Nuțu, Marian Mocanu, 

Diana Mocanu 

9. „Studiul istoric și arheologic comuna Horia”. Beneficiar: SC SIMPROIECT SRL 

Tulcea. Echipa de proiect: Marian Mocanu, Diana Mocanu, Sorin Ailincăi, 

Cristian Micu, Florian Mihail, George Nuțu 

10. „Studiul istoric și arheologic orașul Babadag”. Beneficiar: SC SIMPROIECT SRL 

Tulcea. Echipa de proiect: Mihaela Iacob, Marian Mocanu, Diana Mocanu, 

George Nuțu, Dorel Paraschiv 

11. Completări la „Studiul Istoric și Arheologic Comuna Jijila” solicitate de DJC 

Tulcea prin adresa nr. 839/25.06.2014. Beneficiar: SC SIMPROIECT SRL Tulcea. 

Echipa de proiect: Cristian Micu, Florian Mihail, Valentin Panait 
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12. Completări la „Studiul Istoric și Arheologic Comuna Somova” solicitate de DJC 

Tulcea prin adresa nr. 2514/4.05.2015. Beneficiar: SC SĂGETĂTOR SRL.. Echipa 

de proiect: Cristian Micu, Valentin Panait 

13. Completări la „Studiul Istoric și Arheologic Municipiul Tulcea” solicitate de DJC 

Tulcea prin adresa nr. 2966/16.12.2014. Beneficiar: SC SĂGETĂTOR SRL. Echipa 

de proiect: Cristian Micu, Valentin Panait, Aurel Stănică 

14. Completări la „Studiul Istoric și Arheologic Comuna Văcăreni” solicitate de DJC 

Tulcea prin adresa nr. 2984/18.12.2014. Beneficiar: SC SĂGETĂTOR SRL. Echipa 

de proiect: Cristian Micu, Valentin Panait, Florian Mihail 

15. „Construire spațiu comercial P+1”, Tulcea, str. Radu Negru, nr. 51. Beneficiar: 

S.C. Metal Amenar SRL Tulcea. Echipa de proiect: Marian Mocanu, Cristian Micu  

16. „Fermă de creșterea animalelor și punct de preparare lacate și carne”, localitatea 

Murighiol, com. Murighiol. Beneficiar: Marinela Lazar. Echipa de proiect: Aurel 

Stănică 

17. „Spațiu alimentație publică și spațiu agrement - complex turistic”, localitatea 

Mahmudia, com. Mahmudia. Beneficiar: Mădășina Gabriela Stelea. Echipa de 

proiect: Aurel Stănică 

18. „Construire obiectiv turistic – Sat pescăresc tradițional”. Beneficiar UAT 

Municipiul Tulcea. Echipa de proiect: Florin Topoleanu, Marian Mocanu 

19. „Studiu istoric și arheologic comuna Mihai Bravu”. Beneficiar SC SIMPROIECT 

SRL Tulcea. Echipa de proiect: Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, 

Diana Mocanu 

20. „Înființare camping localitatea Murighiol, comuna Murighiol, județul Tulcea”. 

Echipa de proiect: George Nuțu 

21. Diagnostic arheologic localitatea Niculițel, com. Niculițel, „villa Tei-Com”, în 

cadrul acordului de colaborare cu Primăria Niculițel și participarea unui grup de 

scouts din Bruxelles. Echipa de proiect: George Nuțu; 

22. Diagnostic arheologic situl Aegyssus, Tulcea, în cadrul Parteneriatului cu 

Primăria Tulcea. Echipa de proiect: George Nuțu 
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Grafic 15. Evoluţia numărului de contracte de arheologie preventivă  

în perioada 2011-2015. 
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b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 

naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state): nu este cazul 

 

b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător 

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; 

2.  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 (partener). 

3.  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; 

4.  PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS finanțat de Primăria Municipiului Tulcea și 

co-finanțat de ICEM; 

5.  Zâmbete din ... Epoca de Aur. Reinterpretări culturale ale epocii comuniste, proiect 

derulat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi finanţat de 

Administraţia Fondului Cultural Naţional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/1966/Proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-constituirii-de-tinere-echipe-de-cercetare-independente--ti.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/1966/Proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-constituirii-de-tinere-echipe-de-cercetare-independente--ti.html
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C. ORGANIZAREA/SISTEMUL ORGANIZAȚIONAL AL INSTITUȚIEI; 

 

c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată: nu este cazul. 

 

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității în 

perioada raportată: 

In cursul anului 2015 au fost obținute modificări la nivelul actelor normative de 

funcţionare ale instituţiei după cum urmează: 

- HCJ nr. 9/ 30.01.2015 prin care se aprobă Statul de funcții și Organigrama 

ICEM Tulcea. Prin aceasta se prevede transformarea unui post de Muzeograf II (S) în 

Muzeograf I (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie; transformarea unui post 

de Conservator II (M) în Conservator I (M) şi transformarea unui post de Restaurator 

II (S) în Muzeograf II (S) în cadrul Muzeul de Etnografie şi Artă Populară; 

transformarea unui post de Muzeograf IA(S) în Muzeograf II (S) și a unuia de 

Conservator II (M) în Fotograf II (S) în cadrul Complexului Muzeal de Patrimoniu 

Cultural Nord-Dobrogean, transferul postului de CS III (S) din cadrul Muzeului de 

Artă la Biroul de Arheologie Preventivă, precum şi a postului de MUZEOGRAF IA 

de la Biroul de Arheologie Preventivă la Muzeul de Artă. 

- HCJ nr. 127/31.10.2015 prin care se aprobă Statul de funcții și Organigrama 

ICEM Tulcea. Prin aceasta se prevede transformarea unui post de Ingrijitor  în 

Muncitor I  în cadrul C.M.E.T.-D.D.; transformarea unui post de Muncitor I în 

Gestionar Custode II (M) în cadrul Muzeul de Etnografie şi Artă Populară; 

transformarea unui post de Consiler juridic IA(S) în Consilier juridic II (S) în cadrul 

Comparimentului Juridic, transformarea unui post de Ingrijitor în Muzeograf II (S) și 

a în cadrul Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean. 

 c.3. delegarea responsabilităților: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale 

celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competențe în cadrul 

conducerii pe perioada evaluată etc.:  

 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 17 şedinţe ordinare și 

extraorfinare (9, 19 ianuarie; 2 februarie; 9, 26 martie; 13 mai, 15, 22 iulie; 19 

august; 10, 14 septembrie; 8, 19, 21 octombrie; 20 noiembrie; 2, 27 decembrie). 

După fiecare şedinţă au fost emise hotărâri, în număr de 20. 

 Consiliul Ştiinţific a fost întrunit în două şedinţe extraordinare:  

 în iunie 2015, când s-au aprobat probele și a conținutul unui concurs 

penru ocuparea unui post de CS III; avizarea standardelor științifice 

minimale pentru ocuparea unei funcții de conducere în cadrul ICEM 

și pentru avizarea temei de cercetare Studierea patrimoniului natural și 

istoric al jud. Tulcea pe baza tehnicilor de teledetencție – Valentin Panait;   

 2 noiembrie 2015: validarea rezultatului concursului pentru ocuparea 

funcției de CS III; aprobarea solicitării lui Florin Topoleanu pentru 
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continuarea activității și după vârsta de pensionare și scoaterea la 

concurs a unui post de CS I;  

c.4. perfecționarea personalului - cursuri de perfecționare pentru conducere si 

restul personalului 

Pe parcursul anului 2015 un număr de șapte angajați ai ICEM au urmat cursuri de 

specializare și instruire, după cum urmează: 

 
 Numele 

participanților 

Tematica Locul de 

desfășurare 

Responsabil 

organizare curs 

Durata Observații 

1 Cozorovschi Alina Contabilitatea in 

institutii publice 

Jupiter SC ACEF Traning 

SRL 

8 zile CERTIFICAT 

Nr. 1223 / 21.08.2015 

2 Purcăroiu Georgeta Achiziții publice  Sinaia SC ADMINPEDIA   

SRL 

8 zile CERTIFICAT 

Nr. 11125/31.08.2015 

3 Paraschivoiu Adina Resurse Umane Brasov A.D.E.C.R. 8 zile Certificat Nr.  883/ 

26.06.2015 

4 Milian Cosmin Muzeograf București Ministerul Culturii 

INCFC 
80 ore Adeverinta  nr. 

1497/18.06.2015 

5 Stefanov Anca Restaurator textile București Ministerul Culturii 

INCFC 

80 ore Contract nr. 

670/11.11.2015 

 

În paralel cu aceste cursuri de perfecționare personalul ICEM s-a perfecționat și prin 

urmarea unor studii universitare sau post universitare sau prin efectuarea unor stagii 

de documentare în străinătate, după cum urmează: 

 Cursuri de master: Alexandru Chiselev (Universitatea Ovidius din 

Constanța); Diana Stan (Universitatea A.I. Cuza din Iași); 

 Programe postdoctorale: Sorin-Cristian Ailincăi (Trăind cu morţii. 

Înmormântări în aşezările de la începutul epocii fierului între Balcani, Tisa şi Nistru 

– Sorin-Cristian   Ailincăi, temă   de   cercetare postdoctorală în cadrul 

proiectului „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea 

doctorală şi post-doctorală”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Academia Română, Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti. 

 

- promovarea personalului din instituție:  

În 2015 au avut loc 3 promovări pe posturi de Muzeograf, Conservator după cum 

urmează: 

 

 Nume Post Data promovării 

1 Stan Diana Muzeograf II (S) 05.02.2015 

2 Istrate Vasile Conservator I (M) 01.03.2015 

3 Milian Cosmin Muzeograf I (S) 01.04.2015 
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- au fost organizate 16 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante   

 Nume Post Data  

1 Negoita Alexandru Muzeograf II 02.04.2015 

2 Teodorescu Petre Muzeograf II 07.04.2015 

3 Dincu Gabriel Fotograf I 07.04.2015 

4 Vitulescu Marian Conservator I 01.04.2015 

5 Cojocaru Marian Sofer 19.06.2015-anulat 

6 - Sofer 30.06.2015-anulat 

7 Demidov Olimpia Referent I 01.09.2015 

8 Mocanu Marian CS III 10.09.2015 

9 Vasiliev Maria Muncitor I 01.09.2015 

10 Ignatencu Valentin Consilier Juridic IA 12.10.2015-anulat 

11 Velicu George Muncitor I 16.10.2015-anulat 

12 Voinea Jeni Muzeograf II 16.10.2015 

13 Roibu Alexandru Consilier Judidic II Procedura inceputa 

in 19.11.2015 

14 Ciolacu Gabriela Muzeograf II Procedura inceputa 

in 17.11.2015 

15 Fanaru Alice Muzeograf II Procedura inceputa 

in 17.12.2015 

16 Cherciu Marian Muncitor I Procedura inceputa 

in 17.12.2015 

 

- au încetat 7 Contracte Individuale de Muncă: 

 Nume Post Dată 

1 Demidov Olimpia Referent  15.06.2015 

2 Vasiliev Maria  Muncitor 30.06.2015 

3 Parciog Viorica  Consilier Juridic 15.07.2015 

4 Luchian Doru Muzeograf 12.08.2015 

5 Danilov Pavel Muncitor 20.08.2015 

6 Greculescu Valentina Bibliotecar 26.10.2015 

7 Poalelungi Pricop Muncitor 10.12.2015 

 

c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau 

ale altor organisme de control, în perioada raportată: auditare 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, după cum se poate vedea din tabelul de mai jos:  
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Nr.  Recomandare Plan de acțiune Calendarul 

implementării 

Responsabil cu 

implementarea 

Obsv. 

1. Aplicarea intocmai a procedurii 

de lucru specifice, scrise, 

particularizate, dezvoltate  si 

formalizate privind intocmirea si 

completarea registrelor de 

contabilitate si corelarea 

atributiilor cuprinse in proceduri 

cu cele inscrise in fisa posturilor 

persoanelor responsabile 

Se aplica 

procedura de 

lucru privind 

intocmirea si 

completarea 

registrelor 

contabile 

permanent Ec.Alina 

Cozorovschi 

 

2. Instruirea corespunzatoare a 

membrilor comisiei/comisiilor de 

inventariere cu privire la 

organizarea, efectuarea si 

valorificarea rezultatelor 

inventarierii 

S-a realizat 

instruirea 

corespunzatoare a 

comisiilor de 

inventariere 

permanent Ec.Alina 

Cozorovschi 

PV.6144/10.12.2014 

cf.deciziei 

253/08.12.2014 

3. Completarea procedurii 

operationale de lucru specifice, 

scrise si formaliazate pentru 

activitatea de casierie cu 

prevederi referitoare la conditiile 

de pastrare, plafonul, termenele 

si modalitatea de depunere a 

valorilor banesti incasate din 

vanzarea biletelor pentru 

vizitarea obiectivelor turistice ale 

entitatii precum si a unor bunuri 

(obiecte de stand), precum si 

51/nominalizarea unei persoane 

responsabila cu efectuarea 

verificarilor periodice a 

documentelor justificative de 

incasari si plati efectuate de 

persoanele care au si calitatea de 

gestionari 

S-a intocmit 

procedura de 

lucru pentru 

activitatea de 

casierie 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

Decizia 38/15.04.2015 

privind aprobarea 

procedurii 

operationale de 

organizare si 

functionare a casieriei 

in cadrul I.C.E.M. 

4. Constituirea garantiei in 

numerar, conform prevederilor 

Legii nr. 22/1969 privind 

angajarea gestionarilor, 

constituirea de garantii si 

raspunderea in legatura cu 

gestionarea bunurilor agentilor 

economici, autoritatilor sau 

institutiilor publice, tuturor 

angajatilor entitatii care au si 

calitatea de gestionar de valori 

materiale si banesti 

S-au constituit 

garantii 

persoanelor ce 

gestioneaza valori 

materiale si 

banesti 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

Borderou CEC 

3691/07.007.2015 

-Extras de cont CEC 

-Contracte garantii: 

43/30.04.2015 Sciotnic 

Valentina; 51/30.04.2015 

Martin Petre; 

40/30.04.2015 Odagiu 

Cornelia; 44/30.04.2015 

Sinescu Maria; 

48/30.04.2015 Rusu 

Vasilica; 45/30.04.2015 

Dobre Panaghia; 

53/30.04.2015 Stan 

Mariana; 50/30.04.2015 

Vitulescu Marian; 

46/30.04.2015 Alexe 

Domnica; 47/30.04.2015 

Geru Maria; 

52/30.04.2015 Tone 

Marcela; 59/30.04.2015 

Haralambie Florica; 

41/30.01.2015 Cononov 

Liliana; 

42/30.04.2015 Negru 

Veronica 

6.  Stabilirea, potrivit prevederilor 

legale, a intinderii prejudiciului 

S-au intocmit 

dosare litigii de 

 jr. Viorica Pârciog 

Delegatii: 

Adrese 

4839;4713/31.08.2015 
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(paguba efectiva si beneficiu 

nerealizat), creat prin plata unor 

drepturi salariale nelegale (spor 

de stabilitate si spor pentru titlul 

stiintific de doctor), precum si 

recuperarea prejudiciului in 

conditiile legii 

munca: 

579/88/2015 

580/88/2015 

1192/88/2015 

4385/07.08.2015 

Stefan Daniela 

4386/07.08.2015 

Petrencu Eugenia 

4387/07.08.2015 

Mierla Aise 

Tribunal Tulcea 

-Decizii ,adrese 

,delegatii 

 

6 Stabilirea, potrivit prevederilor 

legale, a intinderii prejudiciului 

(paguba efectiva si 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 

S-a solicitat si 

stabilit prin 

decizie comisia de 

stabilire a 

prejudiciului 

 jr. Viorica Pârciog -Solicitare 

3149/12.06.2015 stabilire 

componenta comisie de 

stabilire prejudiciu 

-Decizie 60/15.06.2015 

constituire comisie 

-Decizia 62/17.06.2015 

demarare actiune 

recuperare sume 

- parțial implementat 

7 Toate deciziile emise de 

managerul institutiei vor fi fost 

vizate de catre juristul entitatii 

pentru indeplinirea conditiilor de 

legalitate, iar un exemplar in 

original va fi evidentiat intrun 

registru special organizat si 

condus in acest sens si arhivat in 

cadrul compartimentul juridic al 

institutiei 

S-a emis decizie 

privind arhivarea 

deciziilor emise la 

nivelul ICEM 

Tulcea si vizarea 

lor de catre 

consilierul juridic 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

Decizia 4/14.01.2015 

privind arhivarea 

deciziilor emise la 

nivelul ICEM „Gavrila 

Simion” Tulcea 

8.  Completarea procedurii de lucru 

specifice, scrise, particularizate, 

dezvoltate  si formalizate privind 

organizarea, efectuarea si 

valorificarea rezultatelor 

inventarierii  cu toate elementele 

prevazute de cadrul normativ 

aplicabil si aplicarea intocmai a 

acesteia si corelarea atributiilor 

cuprinse in proceduri cu cele 

inscrise in fisa posturilor 

persoanelor responsabile 

S-a emis 

procedura de 

lucru privind 

organizarea si 

efectuarea 

operatiunilor de 

inventariere a 

elementelor de 

natura activelor, 

datoriilor si 

capitalurilor 

proprii in cadrul 

ICEM „Gavrila 

Simion” Tulcea 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

- Decizia 3/14.01.2015 

privind aprobarea 

procedurii 

operatioanele de 

organizare si efectuarea 

a operatiunilor de 

inventariere a 

elementelor de natura 

activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii in 

cadrul ICEM „Gavrila 

Simion” Tulcea 

-Procedura operationala 

COD P.O.A003  Editia I 

Revizie I 

9 Completarea corespunzatoare a 

registrului-inventar 

S-a completat 

registrul inventar 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

 

10 Realizarea corespunzatoare a 

actiunii de instruire a membrilor 

comisiilor de inventariere cu 

privire la organizarea, efectuarea 

si valorificarea rezultatelor 

inventarierii 

S-a realizat 

instruirea 

corespunzatoare a 

membrilor 

comisiei de 

inventariere 

inainte de 

inceperea 

inventarierii 

pentru anul 2014 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

P.V.6144/01.12.2014 

privind instruirea 

comisiei de inventariere 

11 Elaborarea unei proceduri de 

lucru specifice, scrise, 

particularizate, dezvoltate  si 

formalizate privind determinarea 

consumului de carburant lunar 

prin intocmirea fisei activitatii 

zilnice pentru fiecare autovehicul 

S-a elaborat 

procedura privind 

intocmirea si 

evidenta  foilor de 

parcurs pentru 

autovehiculele 

aflate in 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

Decizie 20/12.02.2015 

privind aprobarea 

procedurii operationale 

de intocmire si evidenta 

a foilor de parcurs 

pentru autovehiculele 

aflate in patrimoniu 
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din dotarea entitatii si aplicarea 

intocmai a procedurii nr. 

4.707/01.11.2011 privind 

intocmirea si evidenta foilor de 

parcurs zilnice. Foile de parcurs 

se vor elibera zilnic si distinct 

pentru fiecare autovehicul in 

parte, iar inscrierea parcursului 

in Km efectivi se va face pentru 

fiecare deplasare, indicandu-se 

adresa locului de plecare si 

sosire, completandu-se si 

rubricile cu privire la  

kilometrajul de plecare si sosire 

conform ceasului indicator de la 

bordul autovehiculelor. 

Determinarea consumului de 

carburant lunar, pentru fiecare 

autovehicul de dotare, se va face 

pe baza intocmirii formularului 

tipizat „Fisa activitatii zilnice”, 

completandu-se corespunzator 

toate rubricile pe care le contine 

patrimoniu ICEM 

„Gavrila Simion” 

Tulcea 

 

ICEM „Gavrila Simion” 

Tulcea 

-Procedura 

Operationala editia 

intai 

-Procedura 4707/2011 

privind intocmirea si 

evidentierea foilor de 

parcurs zilnice 

-Fise consum carburanti 

-Lista transfer bcf-uri 

-Fisa activitati zilnice 

pentru autovehicule 

-Foi de parcurs 

-Bonuri de consum 

-Referat 

12 Achizitionarea de bunuri si 

servicii se va face in baza 

Referatelor de necesitate si a 

Notelor de comanda care sa 

justifice oportunitatea si 

necesitatea aprovizionarii acestor 

bunuri si servicii, vizate pentru 

CFPP si  aprobate de ordonatorul 

de credite (director/manager). 

Se intocmesc 

referate de 

necesitate 

conform 

recomandării 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

 

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 

S-a elaborat 

procedura de 

lucru pentru 

initieriea, 

circuitul, 

evidentierea, 

urmarirea si 

incasarea sumelor 

provenite din 

contracte de 

furnizare/achizitii 

de bunuri si 

servicii 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

-Procedura privind 

derularea recuperarii 

creantelor /2011 

-Decizia 136/27.09.2011 

pentru aprobarea 

procedurii 

-Procedura P.O.06 

Editia I 

-Decizia 47/05.05.2015 

privind aprobarea 

procedurii 

14 Intreprinderea masurilor legale 

pentru recuperarea sumelor 

provenite din creante neancasate 

S-au solicitat 

confirmari de sold  

 Ec.Alina 

Cozorovschi; jr. 

Viorica Pârciog 

-Extrase de cont 

transmise catre 

furnizori/clienti cu 

nr.100/12.01.2015 

pentru confirmarea 

soldurilor 

- parțial implementat 

15 Aplicarea intocmai a 

prevederilor legale privind 

desfasurarea actiunii de 

inventariere (confirmari de sold). 

S-au solicitat 

confirmari de sold 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

-Extrase de cont 

transmise catre 

furnizori/clienti cu 

nr.100/12.01.2015 

pentru confirmarea 

soldurilor 

16 Actualizarea procedurii privind 

exercitarea controlului financiar 

preventiv propriu 

particularizata, dezvoltata în 

funcţie de specificul institutiei, 

pe fiecare operaţiune, prin liste 

S-a actualizat 

procedura privind 

organizarea 

exercitarii 

controlului 

financiar 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

-Decizia 2/12.01.2015 

privind organizarea 

exercitarii controlului 

financiar preventiv 

propriu in cadrul ICEM 

„Gavrila Simion” 
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de verificare care să cuprindă 

obiectivele verificării, aşa cum 

sunt prevăzute la art.1 din OMFP 

nr.912/2004 pentru modificarea şi 

completarea OMFP nr.522/2004, 

referitor la exercitarea 

controlului financiar preventiv 

propriu 

preventiv propriu 

in cadrul ICEM 

„Gavrila Simion” 

Tulcea cu 

particulatitatile 

institutiei 

 

Tulcea 

-Procedura operationala 

P.O.03 Editia I Revizia I 

17 Toate deplasarile in strainatate 

ale personalului institutiei, se vor 

efectua in baza unui mandat de 

reprezentare aprobat de 

conducatorul institutiei, iar 

cheltuielile vor fi 

avansate/decontate in valuta tarii 

respective unde se efectueaza 

deplasarea respectandu-se 

reglementarile legale in vigoare 

Deplasarile se 

realizeaza in baza 

unui mandat de 

reprezentare 

aprobat de 

ordonatorul de 

credite 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

Mandat 5510/30.09.2015 

Nota fundamentare  

18 Completarea procedurii de lucru, 

scrisa, formalizata si dezvoltata 

si cu mentiunea ca dosarele 

arhivistice predate spre arhiva, 

sa contina un opis cu toate 

documentele arhivate 

S-a completat 

procedura de 

lucru, scrisa, 

formalizata si 

dezvoltata  

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

-Decizia 14/02.02.2015 

de modificare a deciziei 

54/27.04.2012 de 

aprobare a procedurii 

operationale privind 

arhivarea documentelor 

in cadrul ICEM 

„Gavrila Simion” 

Tulcea 

Procedura Operationala 

privind arhivarea 

-Decizia 54/27.04.2012 

pentru aprobarea 

procedurii operationale 

privind arhivarea 

documentelor in cadrul 

ICEM „Gavrila Simion” 

Tulcea 

-Procedura 

Operationala privind 

arhivarea aprobata prin 

decizia 54/27.04.2012 

-Decizia 31/15.03.2012 

pentru aprobarea 

Nomenclatorului 

arhivistic la nivelul 

ICEM „Gavrila Simion” 

Tulcea 

-Anexa1 Nomenclator 

arhivistic 

-Adresa 5152/05.12.2011 

catre Directia Judeteana 

a Arhivelor Nationale 

pentru consilierea 

organizarii arhivei si 

instruire angajat 

19 Stabilirea la nivelul entităţii, prin 

decizie a managerului, a 

persoanei responsabile pentru 

actualizarea procedurii 

oparationale privind arhivarea 

documentelor create/detinute in 

cadrul institutiei 

S-au stabilit 

persoane 

responsabile 

pentru 

actualizarea 

procedurii 

oparationale 

privind arhivarea 

documentelor 

create/detinute in 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

-Decizia 173/23.11.2011 

privind numire 

responsabil cu 

gestionarea arhivei 

-Decizia 172/23.11.2011 

privind comisia de 

selectionarea a 

documentelor ce se 

creeaz in cadrul 

structurilor functionale 
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cadrul institutiei la nivelul ICEM 

„Gavrila Simion” 

Tulcea 

20 Dosarele arhivistice predate spre 

arhiva pe baza de proces-verbal, 

vor contine un opis cu toate 

documentele arhivate, iar 

copertile vor contine toate 

informatiile stabilite prin 

procedura operationala existenta 

(denumirea entitatii si 

compartimentul creator, anul, 

indicativul din nomenclator, 

datele de inceput si de sfarsit, 

numarul de file si termenul de 

pastrare) 

S-au predat in 

baza unor procese 

verbale 

documentele la 

arhiva 

 Ec.Alina 

Cozorovschi 

-Adresa 1233/19.03.2015 

privind aprobarea 

predarii la arhiva a 

documentelor contabile 

2011 

-P.V. de predare 

primire a documentelor 

catre arhiva distincte pe 

compartimente, ani de 

pastrare 
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D. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI 

 

d.1.execuţia bugetară a perioadei raportate: bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, 

surse atrase/venituri proprii); bugetul de cheltuieli (personal: contracte de 

muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; 

cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale); 

 

Bugetul de venituri pe anul 2015 s-a constituit din subventia acordata de Consiliul 

Județean Tulcea , in calitate de ordonator principal de credite și din veniturile proprii 

ale instituției. Pe parcursul anului, bugetul de venituri a suferit sapte rectificări 

bugetare, respectiv patru rectificari bugetare prin suplimentarea subventiei acordata 

de ordonatorul principal de credite si trei rectificare bugetara prin virare de credite, 

respectiv diminuarea si suplimentarea anumitor articole de cheltuieli si/sau titluri de 

cheltuieli.                                                             

  

Tabel 3. Lei 

Nr 

crt 

Categorii 

 

 

2015/ 

HCJTL21/ 

12.02.2015 

 

 

2015/HCJTL47

/ 

27.03.2015 

 

2015/HCJTL

92/ 

29.08.2015 

 

2015/ 

HCJTL 110/ 

15.10.2015 
 

 

 

2015/HCJTL 

147/27.11.2015 

 

Prevăzut an 
 

Prevăzut an 
Prevăzut an 

Prevăzut an 
Prevăzut an 

Realizat la  

31.12.2015 

1. SUBVENTIE 3.100.000 3.145.000 3.545.000 3.705.000 3.270.000 3.573.166,70 

2. 
VENITURI 

PROPRII 
1.100.000 1.122.000 1.122.000 

1.122.000 
1.122.000 1.189.922,60 

3. 

SUBVENȚII 

DE LA 

BUGETUL DE 

STAT 

7.000 - - 

- 

- - 

4. 

FONDUL 

EUROPEAN 

DE PESCUIT 

856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 76.751,50 

5. 

MECANISMU

L FINANCIAR 

S.E.E. 

38.000 - - 

- 

- - 

TOTAL venituri 5.101.000 5.123.000 5.523.000 5.783.000 6.348.000 5.528.840,80 

 

În urma analizării bugetului de venituri se constată următoarele: 

 Față de bugetul de venituri inițial aprobat în ianuarie 2015, până la sfârșitul 

anului  bugetul de venituri  a crescut cu aproximativ 8,39 % ; 

 Subvenția acordată de ordonatorul principal de credite a crescut până la 

finele anului cu aproximativ 16%; 

 veniturile proprii au crescut, până la sfârșitul anului, față de estimarea 

inițiala cu aproximativ 8,17 %; 

 subvenția prevăzută s-a acordat în proporție de 115 % de către Consiliul 

Județean Tulcea ; 

 veniturile proprii prevăzute s-au realizat în procent de aproximativ 108 %; 
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Veniturile prevăzute în bugetul previzionat pentru anul 2015 din proiectul de 

management s-au realizat in procent de 108,39 %, astfel: subvenția s-a realizat în 

procent de 105,26 %, veniturile proprii s-au realizat în procent de 103,42 %. 

 

Bugetul de cheltuieli pentru perioada 01.01.-31.12.2015 a avut următoarea 

configuratie prezentată în Tabelul 4: 

 

Tabel 4 - lei 

Nr 

crt 

Categorii 

 

 

2015/ HCJTL21/ 

12.02.2015 

 

 

2015/HCJTL47

/ 

27.03.2015 

 

2015/HCJTL92/ 

29.08.2015 

 

2015/ 

HCJTL 110/ 

15.10.2015 
 

 

 

2015/HCJTL 

147/27.11.2015 

 

Prevăzut an 
 

Prevăzut an 
Prevăzut an 

Prevăzut an 
Prevăzut an 

1. Cheltuieli 

personal 
2.400.000 2.400.000 2.472.000 

2.572.000 
2.572.000 

2. 
Bunuri și 

servicii 
1.423.000 1.445.000 1.658.000 

1.789.000 
1.789.000 

3. 
Cheltuieli de 

capital 
127.000 127.000 242.000 

271.000 
271.000 

4. 

Programe din 

fondul 

european de 

pescuit 

1.848.000 1.848.000 1.848.000 1.848.000 2.413.000 

5. 
Mecanismul 

financiar SEE 
45.000   

 
 

6 

Program de 

dezvoltare – 

cofinanțare 

DELTACRAFT 

 45.000 45.000 

 

45.000 
45.000 

TOTAL cheltuieli 5.843.000 5.865.000 6.265.000 6.525.000 7.090.000 

 

d.2. date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 

În urma analizării bugetului de cheltuieli se constată că, pana la sfârsitul anului, 

cheltuielile totale au crescut  cu aproximativ 21,34 %, astfel: 

 cheltuielile de personal au crescut până la sfârșitul anului cu 7,17 %, creștere 

rezultată în urma ocupării posturilor vacante pentru Complexul Muzeal al 

Patrimoniului Nord-Dobrogean Arta–Casa Avramide și Muzeul de Istorie si 

Arheologie; 

 cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut până la sfârșitul anului cu 

aproximativ 25,72 %, majorare rezultată in urma creșterii cheltuielilor cu 

utilități și diverse materiale intreținere; 

 cheltuielile de capital  au crescut cu aproximativ 213,4 %; 

 

După cum se poate vedea în Tabelul 3 prezentat mai jos, cheltuielile totale prevăzute 

în anul 2015, în valoare de 7.090.000 lei, au următoarea structură: 

 cheltuieli de personal: 2.572.000 lei, reprezentând 36,28 % din total buget 

(fiind ponderea cea mai mare din buget); 

 bunuri si servicii:1.789.000 lei, reprezentând 25,23% din total buget;  
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 cheltuieli de capital in suma de 271.000 lei, reprezentând 3,82 % față de 

buget;  

 programe din fondul european de pescuit: 2.458.000 lei reprezentând 

34,67%  din total buget. 

 

Tabel 5 

Nr. 

crt. 
CATEGORII 

2015 
 

realizat prevazut 

1. 
CHELTUIELI DE PERSONAL, din 

care contracte de munca 

 

2.538.879 

 40,48 % din total bvc realizat 

 71,05 % din total subventie 

2.572.000 

36,28 % din total bvc 

71,98 % din total subventie 

2. 

BUNURI SI SERVICII, din care : 
1.719.643 

27,42% din total bvc realizat 

1.789.000 

 25,23 % din total bvc 

- bunuri si servicii 1.280.776 1.298.000 

- reparatii curente 24.338 60.000 

- hrana animale 38.268 40.000 

- medicamente si materiale sanitare 1.944 3.000 

- bunuri de natura obiectelor de 

inventar 
124.679 126.000 

- deplasari 32.114 38.000 

- materiale de laborator 11.671 13.000 

- carti, publicatii, materiale 

documentare 
180 1.000 

- pregatire profesionala 5.250 9.000 

- protectia muncii 996 1.000 

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii 199.427 200.000  

3. CHELTUIELI DE CAPITAL 
186.658 

2,98 % din total bvc realizat 

271.000 

3,82 % din total bvc  

4. 
PROGRAME DIN FONDUL 

EUROPEAN DE PESCUIT 

1.825.830 

29,12% din total bvc realizat 

2.458.000 

 

34,67 % din total bvc 

 TOTAL 6.271.010 7.090.000 

 

Cheltuielile prevăzute în bugetul institutiei în anul 2015  sunt realizate în 

proportie de aproximativ 88,45 % față 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  98,71 %, 

 cheltuielile cu bunuri si servicii s-au realizat în procent de aproximativ 

96,12%,  

 cheltuielile de capital s-au realizat în procent de 68,88%, 

 programe din fondul european de pescuit in procent de 74,28%. 

 

Cheltuielile prevazute in bugetul previzionat pentru anul 2015 din proiectul de 

management s-au realizat in procent de 116,38 %, astfel: 

 cheltuielile de personal s-au realizat in procent de 102,46 %, 

 cheltuielile cu bunuri si servicii s-au realizat în procent de 124,10 %,  

 cheltuielile de capital s-au realizat în procent de 160,34 %.  
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d.3. 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 M.C.C., 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 

01.01.2015 -31.12.2015 in suma totala de 1.041.180 lei(21,52%), din care: 

 taxe de vizitare muzee si obiective muzeale*: 642.244  lei ( 61,68%); 

 contracte de supraveghere/diagnosticare arhelogică: 205.001 lei (19,70 %); 

 taxe de fotografiere ,expertiza, ghidaj : 4.298 lei ( 0,40%); 

 venituri proiecte :170.941 (16.42%) 

 publicatii: 18.696 lei (1,80%); 

 

Veniturile proprii realizate din alte activităti ale institutiei si  ponderea acestor 

venituri  realizate în perioada 01.01.2015-31.12.2015 in suma totala de 157.455 lei 

reprezentand 18,40 % din total incasari realizate:  

 obiecte de stand: 130.989 lei  

 inchirieri +diverse: 17.502 lei  

 sponsorizare: 13.927 lei  

 

d.4. Gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 

(%); 

 în anul 2015 s-au prevăzut venituri totale în sumă de 5.492.000 lei, din care 

4.270.000 lei subventie si 1.222.000  lei venituri extrabugetare; 

  veniturile extrabugetare realizate la sfârsitul anului 2015 au fost în 

valoare de 765.751 lei si au reprezintat 13,85 % din total venituri 

realizate si 12,06 % din total venituri estimate. 
 

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 

Ponderea cheltuielilor de personal realizate la finele anului 2015 din totalul 

cheltuielilor realizate este de 40,48 %.  

 Ponderea cheltuielilor de personal realizate din total cheltuieli de personal 

prevăzute este de 98,71%.  

 Ponderea cheltuielilor de personal realizate din total buget aferent anului 2014 

este de 35,81 %. 

În anul 2015 au existat fluctuații de personal, statul de funcții fiind cu un numar 

de personal de 102 posturi la începutul anului, din care 74 de posturi ocupate si 28 de 
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posturi vacante, iar la finele anului 2015 statul de funcții a ramas cu acelasi numar de 

personal, respectiv 102 posturi, din care 85 de posturi ocupate și vacante 17 posturi. 

      

d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 

Ponderea cheltuielilor de capital estimate din total buget  prevazut în anul 2015 este 

de 3,82 %, iar până la 31.12.2015 s-a realizat 2,98 %  din total cheltuieli realizate  la 

31.12.2015. 

d.7. 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): 

Gradul de acoperire a salariilor din subventia alocată de ordonatorul principal de 

credite a fost de  71,05 %. 

 

d.8. Cheltuielile pe beneficiar: 

Situatia numărului de vizitatori   pe sectii muzeale:  

 

C.M.E.D.D.: 62.803 , din care: 

Platitori = 51.858 

Neplatitori =10.945 

 

M.I.A. (inclusiv obiectivele muzeale): 40.787, din care: 

Platitori=40.537 

Neplatitori=250      

 

C.M.P.C.N.D.: 16.882, din care: 

Platitori=6.882 

Neplatitori=10.000 

  

Muzeul de Arta Populara :13.384, din care: 

Platitori=8.908 

Neplatitori=4.440 

 

Total general =133.820 vizitatori 

 

Cheltuielile totale realizate pe beneficiar sunt următoarele: 

 din subventie: 3.573.167  lei : = 26,70 lei/an/pers. si 2,22 lei/lună/pers.; 

 din venituri proprii: 1.189.923 lei: = 8,89 lei/an si 0,74 lei/lună. 
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E. STRATEGIA, PROGRAMELE ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE 

ACȚIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUȚIEI, 

CONFORM SARCINILOR SI OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI 

 

e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcție de răspunsul 

comunității la proiectele incluse în acestea): 

În cursul anului 2015 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. 

e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora in 

funcție de răspunsul comunității la proiectele incluse in acestea): 

Eficacitatea proiectelor realizate sau aflate în curs de desfășurare, în cadrul fiecărui 

program, se reflectă în numărul în creștere a participanților/vizitatorilor cu plată, 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. 

e.3. analiza programului minimal realizat, in raport cu cel propus, in corelație cu 

subvenția/alocația primită: 

Programul minimal propus pentru anul 2015 (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: 

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 
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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; 

Civilizaţia urbană din Dobrogea în secolele X-XIV. Responsabil: Aurel Stănică; 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, însă la o intensitate redusă datorită lipsei fondurilor alocate de obicei de 

Ministerul Culturii; 

-  au fost continuate proiectele de cercetare internațională existente în 2014 și au fost 

câștigate altele noi: DELTA DU DANUBE. Études des relations étroites entretenues 

entre les communautés agro-pastorales et leur environnement au cours de la préhistoire 

récente; SCYTHIA MINOR – o provincie de graniţă a lumii romane: între Imperiul 

roman şi Imperiul roman târziu; DeltaCraft; Trăind cu morţii. Înmormântări în aşezările 

de la începutul epocii fierului între Balcani, Tisa şi Nistru; Black Sea – UnityAnd 

Diversity in The Roman Antiquity; (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)”; Punerea în valoare a 

patrimoniului istoric – Cetatea Halmyris – specifica zonei pescaresti Murighiol; 

Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Argamum – specifică zonei 

pescărești Jurilovca; Punerea în valoare a patrimoniului istoric - Cetatea Enisala 

specifica zonei pescaresti Sarichioi; Reabilitatre şi modernizare imobil – conservare 

monument paleocreştin Niculiţel; DELTARCH. Arheologia Deltei Dunării în Antichitate 

şi Evul Mediu: modelizarea evoluţiilor ambientale şi istorice; 

-  cercetările arheologice preventive au atins o intensitate fără precedent în anul 

2015, când au fost încheiate 101 contracte;  

I.B. Cercetarea patrimoniului natural nord-dobrogean 

-  au fost continuate și diversificate temele existente în anul 2014: 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 
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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 2014; 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: Iuliana Titov: Colaboratori: Elena Papa, Alexandru Chiselev; 

I.D. Manifestări ştiinţifice 

-  în anul 2015 au fost organizate la Tulcea trei conferințe științifice (față de două 

propuse): Ecole d’été - Sommerschule «Deltas in der griechisch-romischen Antike». «Les 

Deltas dans l’Antiquité greco-romaine, Tulcea 30.08.-04.09.2015. Eveniment organizat 

în colaborare cu Universite franco-allemande, Deutsches Archaeologisches 

Institut, Eurasien Abteilung – Berlin, Ecolé Normalé Supérieure – Paris; 

International Colloquium Troesmis - A changing landscape. Romans and the Others in the 

Lower Danube Region in the first century BC - second century AD, Tulcea 7-11 

octombrie 2015, organizat de ICEM Tulcea și Institutul de Arheologie “Vasile 

Pârvan” București; Simpozionul național Conservarea patrimoniului peisagistic și 

natural – premisă a dezvoltării durabile, Tulcea, 25-27 septembrie; 

I.E. Activitatea editorială: în anul 2015 au apărut revistele institutului: Peuce 13 și 

Delta Dunării 6, precum și alte lucrări în seria Istro-Pontica: Baumann, V.H., Sângele 

martirilor, Biblioteca Istro-Pontica, seria Patrimoniu, nr. 9, Editura Dobrogea, 

Constanța; Dima, L., Progresele orașului-port Tulcea între anii 1878-1948, Biblioteca 

Istro-Pontica, seria Istorie, nr. 1, Editura Studis, Iași; Stănică, A., Viața economică în 

nordul Dobrogei în secolele X-XIV, BiblIP-A 9, Ed. Dobrogea, Constanța; Titov, I., 

Relația majoritari – minoritari etnici în Dobrogea de Nord, Constanța, Editura Dobrogea, 

2015; Iacoblev Barău, D., Dincu, A.M., Victor Brauner în colecțiile Muzeului de Artă 

Tulcea, Ed. Dobrogea; Dincu, A.M., Tocanie, P., Iacoblev Barău, D., Colecția de gravură 

și ștampe a Muzeului de Artă Tulcea, Ed. Dobrogea. 

I.F. Valorificarea rezultatelor cercetării științifice 

-  în anul 2015 specialiștii ICEM au publicat 71 de lucrări științifice (față de 30 

propuse) și au ținut 52 de conferințe la sesiuni de comunicări (față de 20 propuse). 
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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; 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); 

III. Programe expoziţionale 

-  față de cele 5 expoziții propuse în planul minimal, în 2015 ICEM a organizat și 

găzduit 40 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 2015 ICEM-Tulcea a încheiat nu mai puțin de 300 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 

-  cea mai mare parte a reparațiilor propuse prin proiectul de management nu s-au 

realizat datorită lipsei fondurilor; 
 

e.4. 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 3 

Manifestări ştiinţifice Proiecte mari 2 
comunitatea ştiinţifică, 

comunitatea locală 

 Proiecte mici 3 
comunitatea ştiinţifică, 

comunitatea locală 

Manifestări expoziţionale  Proiecte mici și medii 40 comunitatea locală, publicul 

vizitator  Proiecte mari 0 

Activitate editorială Proiecte medii 11 
comunitatea ştiinţifică, 

comunitatea locală 

Promovare Proiecte mici 5 comunitatea locală, turiştii 

Lucrări de reparaţii Proiecte mici 2 Baze arheologice 

Activitatea educațională 

Proiecte mici 

 
300 

comunitatea locală, publicul 

vizitator, unitățile de învățământ 

 Proiecte medii 10 
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e.5. evidențierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituției în afara 

sediului:  

Nr. 

crt. 
PROIECTUL/ACTIVITATEA LOC DE DESFĂŞURARE Nr. beneficiari 

1. Aegyssus Orașul copiilor Piaţa civică a oraşului Tulcea  300 

2. Gala Micii Etnografi Piaţa civică a oraşului Tulcea 1500 

3. Ziua porților deschise (L)Ibida-Slava Rusă Baza arheologică Slava Rusă 87 

4. Contracte de arheologie preventivă Județul Tulcea 101 

 

e.6. servicii culturale oferite de instituție în cadrul programelor proprii, rezultate 

din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz: 

 oferirea de spaţii pentru organizarea diverselor manifestări culturale; 

 spaţiu de promovare a artiştilor plastici; 

 promovarea turismului. 

 

e.7. alte servicii oferite comunității căreia se adresează instituția: 

Acordare de consultanţă ştiinţifică pentru:  

 Comisia de analiză şi promovare a proiectelor de stema ale judeţului Tulcea, 

municipiilor, oraşelor şi comunelor (Heraldică): Iuliana Titov (membru) 

 Comisia privind implementarea politicii de calitate a ICEM Tulcea: Iuliana 

Titov (membru) 

 Comisia Judeţeană de atribuire de denumiri: Alexandru Chiselev (membru) 

 Comisia de Etică și Disciplină la nivelul ICEM (02.06.2014 – 02.06.2016): 

Alexandru Chiselev (membru) 

 Membri în juriu la diferite concursuri, festivaluri de etnologie şi folclor, 

naționale și internaționale: Organizator: Palatul Copiilor Tulcea –Colinde 

colorate (președinte Titov I. membri-Papa E, Chiselev A), Leru-i Ler – 

președinte juriu Titov I. (12 decembrie, faza locală – Măcin; 18 decembrie, faza 

județeană – Tulcea); Idee şi obiect, Tradiţii, meşteşuguri şi obiceiuri populare 

(președinte Titov I. membri-Papa E, Chiselev A); Organizator: Centrul 

Cultural ”Dunărea de Jos” Galați - Concurs Național de film etnografic și de 

imagini-documentare ”Ipostaze etnografice” ed. A VI-a, Chiselev A - membru. 

 Membri în juriu la concursurile organizate de MEAP: Concursul Internațional 

Sărbătoarea Paștelui în ochii copiilor; Concursul Național Creație din drag de 

tradiție. La șezătoare, (Titov I., Papa E., Chiselev A.) 

 Completarea a 5 fișe de proiect în vederea depunerii și obținerii de finanțări 

pentru punerea în valoare și restaurarea clădirilor gestionate de MEAP. 

Colaborare cu CJT. S-a realizat tema de proiectare pentru sediul din Tulcea și 

Casa Panaghia și următoarele anexe:  Modalități optime de organizare 

depozite și reguli de expunere a bunurilor muzeale (valabile pentru MEAP și 

Casa Panaghia);  Lista bunurilor culturale ce vor constitui patrimoniul inițial 

al colecției muzeului de etnografie artă populară - (depozite); Lista spațiilor 

necesare funcționării muzeul de etnografie şi artă populară; Prezentarea 

principalelor tematici Muzeul de Etnografie şi Artă Populară și propuneri de 
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mobilier specific; Argumente vizuale; Lista bunurilor culturale ce vor constitui 

patrimoniul inițial al muzeului sau al colecției CASA PANAGHIA; Lista 

spațiilor necesare funcționării Muzeului de Artă Orientală – Babadag; 

Prezentarea principalelor tematici din cadrul muzeului din Babadag și 

propuneri de mobilier specific Muzeului de Artă Orientală – Babadag –50 p. 

(Titov Iuliana) 

 Aurel Stănică: Revista EuRomania – articole promovare oraș Isaccea.  

 George Nuțu: coordonarea activității de cercetare a studenților de la 

Universitatea Ludwig-Maximilian  pe șantierul Argamum (în colab. cu Prof. 

Dr. Bernd Päffgen și Dr. D. Paraschiv). 

 George Nuțu: coordonarea activității de cercetare a studenților de la 

Universitatea Ludwig-Maximilian pe șantierul Aegyssus – ridicare topo, 3D 

spatial modelling, fotografie aeriană (în colab. cu Prof. Dr. Bernd Päffgen). 

  George Nuțu: consultanță științifică pentru membrii Societății bavareze de 

arheologie subacvatică (iulie) în vederea demarării unui proiect comun de 

arheologie subacvatică pe coasta vestică a Mării Negre. 

 Mădălina Ciocoiu: consultanţă ştiinţifică pentru profesorii de istorie şi alte 

cadre didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal de la școlile din 

județul Tulcea 

 Cristian Micu: consultanță  științifică ROMFILATELIA pentru emisiunea 

Dobrogea; 

 Reprezentarea în Comisii stiintifice: F. Topoleanu, membru în Comisia 

Naţională de Arheologie; membru în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice; 

membru în comisii de doctorat la Universitatea Al. I Cuza Iaşi; M.Iacob – 

membru în Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor;     - membru în Comisia 

de Evaluare Patrimoniu Mobil a MCC; membru în Comisia Judeţeană de 

Urbanism; D. Paraschiv – membru în comisii doctorale la Universitatea „Al. I. 

Cuza” Iaşi şi în două comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat la 

Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi:  Ştefan Honcu, Ceramica 

romană de bucătărie din Dobrogea (secolele I-III p. Chr.) (coordonator Lucreţiu 

Mihăilescu-Bîrliba); Bogdan-Liviu Voicu, Necropolele de incineraţie din spaţiul 

vest-pontic (secolele I-III p. Chr.). O abordare interdisciplinară (ccordonator Octavian 

Bounegru);  

 Activitate de pregătire practică  studenţi. masteranzi, doctoranzi în domeniile 

arheolgie şi numismatică: Coordonarea practicii de specialitate pe şantierul 

(L)Ibida a unor studenţi de la Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca 

(acord scris cu Universitatea) – M. Iacob; Coordonarea activităţii de pregătire 

practică a peste 50 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la Universitatea „Al. 

I Cuza” Iaşi, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi (M. Iacob. D. Paraschiv, în 

colaborare). 

 Activitate de peer review pentru publicaţii acreditate CNCSIS – Dorel 

Paraschiv. 
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 coordonarea activităţii unui masterand (Davide Fiori) de la Università degli 

Studi di Sassari (Sardegna) (mai-aseptembrie 2015) ca urmare a Acordului 

Erasmus pentru mobilitatea studenților semnat între cele două instituţii (2013, 

reînnoit în 2014); (coordonator din partea ICEM dr. Mihaela Iacob); 

e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%) 

Muzeul de Artă, Casa Avramide, Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării și Muzeul 

de Etnografie și Artă Populară au un indice de ocupare a spațiilor destinate 

beneficiarilor de 100%; Muzeul de Istorie și Arheologie de 66% iar Farul din Sulina 

de 25 %. 
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F. EVOLUȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI, PENTRU 

URMĂTOAREA PERIOADĂ DE MANAGEMENT, CU MENȚIONAREA 

RESURSELOR FINANCIARE NECESARE DE ALOCAT DE CĂTRE 

AUTORITATE 

 

f.1. tabelul valorilor de referință din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire cheltuială 

(mii lei) 

Valori 

propuse în 

proiectul de 

management 

(mii lei) 

Valori propuse 

prin BVC pe anul 

2016 

(mii lei) 

Resurse 

financiare alocate 

de către 

autoritate în 2016 

(mii lei) 

1. 
Cheltuieli de 

personal 
2.508,00 3.100,00 3.100,00 

2. 
Cheltuieli cu bunuri 

şi servicii 
1.446,00 1.620,00 100,00 

3. Cheltuieli de capital 139,00 270,00 - 

4. 

Proiecte cu finanțare 

din fonduri 

nerambursabile 

- 8,00 - 

TOTAL 4.093,00 5.000,00 3.200,00 

 

f.2. tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului 

(2016): 

mii lei 
Nr. 

crt. 
PROGRAM PROIECT/SECTIA INVESTITIA 

VALOARE ESTIMATA 

(lei) 

1. 

CONSTRUCT

II 

 

Reabilitare termica a 

cladirii Laboratorul de 

Restaurare 

Lucrări de 

termoizolare a 

clădirii şi de 

schimbare a 

ferestrelor  

60.000,00 

Container grup sanitar la 

Baza Arheologica Ibida - 

Slava Rusă 

 

30.000,00 

2. 

MAȘINI, 

ECHIPAMEN

TE ȘI 

MIJLOACE 

DE 

TRANSPORT 

 

Conformator digital  13.000,00 

Masina de curatat gresia  18.000,00 

Masa de restaurare cu 

dubla iluminare 

 
4.000,00 

Bazin pentru spalat 

ceramica (antiacid) 

 5.000,00 

Autoturism 4x4 leasing - 

achizitie prin Programul 

pentru stimularea innoirii 

parcului auto 2016 

 50.000,00 



 84 

3. MOBILIER, 

APARATURA 

BIROTICA SI 

ALTE 

ACTIVE 

CORPORALE 

Laptop 

 

 6.000,00 

Aparat foto  3.000,00 

Scanner 3 D  13.000,00 

Copiator multifunctional  15.000,00 

Calculator  5.000,00 

Tableta grafica  4.000,00 

Dezumidificator  12.000,00 

4. ALTE 

ACTIVE FIXE 

Program informatic 

 

 12.000,00 

Achizitii valori muzeale 

(numismatica, arheologie, 

etnografie) 

 12.000,00 

Proiect tehnic sopron Casa 

Taraneasca Enisala 

 10.000,00 

 

f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției 

pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului: 

 
Activitate Număr 

beneficiari 2015 

Număr 

beneficiari 

2016 

Valoare 

2015 

Valoare 

2016 

Taxe de vizitare muzee si obiective 

muzeale 

133.820 140.000 642.244 650.000 

Contracte de supraveghere/diagnosticare 

arhelogică 

101 80 205.001 200.000 

Taxe de fotografiere ,expertiza, ghidaj - - 4.298 4.500 

Venituri proiecte - - 170.941 300.000 

Publicatii - - 18.696 19.000 

 

f.4. proiecția obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului, in raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de 

management 

Activitatea ICEM pentru anul 2016 a fost fixată prin Planul de Activități aprobat de 

Consiliul Științific în 4 februarie 2016. Obiectivele acestuia sunt în conformitate cu 

Planul de management al instituției pentru perioada 2014-2017 

f.4.1. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

f.4.1-1. Teme de cercetare 

1.  Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei. Responsabil: Cristian Micu; 

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: Mihail 

Florian; 

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. 
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Responsabil: Diana Andreea Stan; 

5.  Societate provincial romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.). Responsabil: Marian 

Mocanu; 

6.  Arta romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate). 

Responsabil: George Nuțu; 

7.  Accesorii vestimentare şi piese de echipament  militar în Dobrogea. Responsabil: George 

Nuțu; 

8.  Aspecte ale vieții urbane în epoca romano-bizantină la Gurile Dunării. 

Responsabil: Florin  Topoleanu; 

9.  Aspecte ale vieţii economice în Dobrogea (sec. I – VII p. Chr). Responsabil: Dorel 

Paraschiv; 

10.  Producţie  şi  circulaţie  monetară  în  Moesia  Inferior  (sec.  I -VII  p.Chr.). 

Responsabil: Mihaela Iacob. 

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

12.  Iconografia emisiunilor provinciale romane din Moesia Inferior. Responsabil: Mihaela  

Iacob; 

13.  Civilizaţia urbană din Dobrogea în secolele X-XIV. Responsabil: Aurel Stănică; 

14.  Artefacte din materii dure animale în secolele X-XV la gurile Dunării. context cultural-

cronologic, resurse, tehnologie, relații de schimb. Responsabil: Aurel Stănică 

15.  Evoluţia oraşului şi portului Tulcea în perioada 1878 – 1948. Responsabil: Ligia 

Dima; 

16. Oraşe nord-dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. 

Responsabil: Mădălina Ciocoiu; 

17. Colecţii de Carte Veche în Patrimoniul Mănăstirilor Cocoş Şi Celic Dere - Tulcea 

Lăcrămioara Manea; 

18. Comunitatea rurală tradiţională în contextul europenizării. Responsabil: Iuliana 

Titov. 

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

20.  Elemente de etnoiatrie dobrogeană. Responsabil: Elena Papa 

21. Creaţia populară contemporană. Reflexii ale tradiţiei şi reprezentării contemporane. 

Responsabil: Elena Papa 

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

23. Aspecte de antropologie culturală şi istorie a mentalităţilor. 

Responsabil: Alexandru Chiselev 

24. Magie albă-magie neagră. Responsabil: Iuliana Titov: Colaboratori: Elena 

Papa, Alexandru Chiselev 

25. Relaţia habitat / practicarea ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale şi contemporane. 

Responsabil: Alexandru Negoiță 

26. 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).  
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27. 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); 

28. Studierea patrimoniului natural și istoric al jud. Tulcea pe baza tehnicilor și 

tehnologiilor de teledetencție – (Responsabil temă: dr. Valentin Panait) 

29. Pescuitul în RBDD o ocupație în tranziție (2015-2016) (Responsabil tema: dr. ing. 

Cristina Dinu; colaborator: Alexandru Chiselev); 

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

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

32. Arta orientală: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea – DANIELA IACOBLEV BARĂU – 

cercetător științific, RALUCA MOCĂNIȚĂ - conservator;  

33. Arta decorativă: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea -  – DANIELA IACOBLEV BARĂU – 

cercetător științific, RALUCA MOCĂNIȚĂ - conservator; 

34. 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; 

35. 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; 

36. 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; 

37. 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; 
 

f.4.1-2. Proiecte de cercetare arheologică sistematică 

1.   Proiectul  de  cercetare  Luncavița. Responsabil  științific: Cristian  Micu. Membrii 

echipei  de  cercetare (I.C.E.M.  Tulcea): Sorin  Ailincăi,  Aurel  Stănică,  Florian 

Mihail. 

2.  Proiectul  de  cercetare  Taraschina.  Responsabil  științific:  Cristian  Micu.  

Membrii echipei de cercetare (I.C.E.M. Tulcea): Sorin Ailincăi, Florian Mihail. 

3. Proiectul de cercetare Noviodunum/Isaccea. Responsabil științific: Florin 

Topoleanu. Membrii echipei de cercetare (I.C.E.M. Tulcea): Aurel Stănică, 

Marian Mocanu, Mihaela Iacob. 

4.  Proiectul  de  cercetare  (L)Ibida/Slava  Rusă.  Responsabil  ştiinţific:  Mihaela  

Iacob. Membrii echipei de cercetare (ICEM Tulcea): Dorel Paraschiv, Marian 

Mocanu, George Nuțu, Diana-Andreea Stan. 
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5.  Proiectul  de  cercetare  Orgame-Argamum/Jurilovca.  Responsabil  științific:   

Dorel Paraschiv. Membrii echipei de cercetare (I.C.E.M. Tulcea): Mihaela 

Iacob, Florin Topoleanu, George Nuțu, Marian Mocanu. 

6.  Proiectul de cercetare Celic Dere (Telița, com. Telița). Responsabil științific: 

Valeriu Sârbu  (Muzeul  Brăilei).  Membrii  echipei  de  cercetare  (I.C.E.M.  

Tulcea):  Sorin Ailincăi. 

7. Proiectul de cercetare Nufăru. Responsabil științific: Oana Damian (I.A.B. 

București). Membrii echipei de cercetare (I.C.E.M. Tulcea): Aurel Stănică 

8.  Proiectul  de  cercetare  Halmyris/Murighiol.  Responsabil științific:  Mihai  

Zahariade (I.A.B. București). Membrii echipei de cercetare (I.C.E.M. Tulcea):  

Florin Topoleanu, George Nuțu, Marian Mocanu, Dorel Paraschiv, Mihaela 

Iacob. 

 

f.4.1-3. 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, Diana -Andreea 

Stan, Camelia Geanbai. Colaboratori: Florin Topoleanu, Florian Mihail, Dorel 

Paraschiv, Mihaela Iacob. Perioada de realizare: anul 2015. 
 

 

f.4.1-4. 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 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: Cristian Micu. Membrii colectivului de cercetare ICEM Tulcea: 

Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Perioada de realizare: anul 2015. 

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 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/1966/Proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-constituirii-de-tinere-echipe-de-cercetare-independente--ti.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/1966/Proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-constituirii-de-tinere-echipe-de-cercetare-independente--ti.html
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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. 

5. Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea, Program AFCN 

(Ministerul Culturii). Responsabil: Aurel Stănică 
 

 

f.4.1-5. Lucrări științifice (note, articole, studii, volume, volume editate) 

apărute în publicații de specialitate: În anul 2016 vor fi valorificate cercetările 

realizate în cadrul temelor de cercetare (cel puțin 30 de publicații și 20 prezențe la 

conferințe). 
 

 
f.4.1-6.  Publicații ale instituției 
1.  Editarea volumului Peuce, S.N. XIV. Responsabili volum MIA Tulcea: Cristian 

Micu, Sorin Ailincăi.  

2.  Reeditare volum Europolis. Destinul unui oraş – titlul unui roman. Responsabil 

volum MIA Tulcea: Mădălina Ciocoiu.  

3.  Editare volum în cadrul proiectului AFCN (Ministerul Culturii) Cartografia 

cetăților medievale dispărute din Dobrogea. Responsabil volum MIA Tulcea: Aurel 

Stănică 

4.  Editare volum (titlu rezervat) pe baza tezei de doctorat Marian Mocanu 

5.  Editare volum colocviu internațional Troesmis – A changing lanscape. Romans and 

the others in the Lower Danube Region in the first century BC – third century AD. 

Responsabili volum MIA Tulcea: Sorin Ailincăi, Cristian Micu. 
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6.  Editare album expoziție Tulcea: repere urbanistice. Responsabil MIA Tulcea: Ligia 

Dima 

7.  Editare volum Niculițel-Cornet. Responsabili MIA Tulcea: Sorin Ailincăi, Cristian 

Micu 

8.  Editare pliant sit Noviodunum. Responsabil MIA Tulcea: Aurel Stănică.  

9.  Editare pliant Farul Vechi Sulina, lb. română, 1000 exemplare. Responsabil MIA 

Tulcea: Mădălina Ciocoiu 

10.  Editare pliant Viaţa şi activitatea muzicianului şi dirijorului George Georgescu, 2000 

exemplare. Responsabil MIA Tulcea: Mădălina Ciocoiu.  

11. Editare pliant Jean Bart, 2000 exemplare. Responsabil MIA Tulcea: Mădălina 

Ciocoiu. 

12.  Pliant Cetatea Orgamé/Argamum. Propunere responsabil: Dorel Paraschiv.  

13.  Clasicii picturii românești în colecțiile Muzeului de Artă Tulcea 

14.  Broșură de vizitare Muzeul de Artă 

15.  Broșură de vizitare Casa Avramide 

16.  Catalogul colecției de icoane a Muzeului de Artă Tulcea 

17.  Calendar 2017 

18. A. Chiselev, Gândirea magică la românii și ucrainenii din Nordul Dobrogei 

19. Ghid CMEDD în limba germană 

20. Delta Dunării VII, 2016; 

21. Catalogului molustelor exotice, Dr. Adina Radulescu 

22. Halmyris – ceramica romană 

23. Halmyris – descoperirile monetare 

24. Argamum – descoperirile monetare 

25. Monografia Niculitel Cornet 

f.4.1-7. Manifestări științifice organizate de I.C.E.M. Tulcea 

1.  Organizare colocviu internațional Settlements of Life and Death. Studies from 

Prehistory to Middle Ages. Organizatori: ICEM, IAB și IAIA; responsabili ICEM: 

Cristian Micu, Sorin Ailincăi 

2.  Organizare colocviu „Dobrogea otomană – coordonate istorice și arheologice”. 

Acțiune prevăzută în programul proiectului AFCN „Cartografia cetăților 

medievale dispărute din Dobrogea”. Responsabil: Aurel Stănică 

3.  Colocviul internaţional: Scythia Minor – o provincie periferica a lumii romane, 18-23 

cotombrie 2017, Responsabil: Mihaela Iacob. 

 

f.4.2. Gestionarea colecțiilor 
 

f.4.2-1. 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 
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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. 
 
 

f.4.2-2. 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. 

4. Reorganizarea laboratorului de restaurare ceramică. 
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f.4.3. Activitate expozițională  

Pentru anul 2016 au fost propuse spre realizare următoarele expoziții, dintre care vor 

fi realizate cel puțin 10: 
 
1.  Finalizare expoziție permanent sediu MIA Tulcea – Parcul Monumentul 

Independenței. Responsabili MIA Tulcea: Cristian Micu, George Nuțu, Marian 

Mocanu, Diana-Andreea Mocanu, Aurel Stănică, Florentina Trif, Cosmin Milian.  

2.  Amenajare expoziție punct de informare Cetatea Medievală Enisala. Responsabil 

MIA Tulcea: Aurel Stănică.  

3.  Amenajare expoziție punct de informare cetatea Halmyris/Murighiol. 

Responsabili MIA Tulcea: George Nuțu, Marian Mocanu, Diana-Andreea 

Mocanu.  

4.  Amenajare expoziție punct de informare cetatea Orgamé/Argamum. 

Responsabili MIATulcea George Nuțu, Marian Mocanu, Diana-Andreea Mocanu.  

5.  Organizare expoziție temporară în cadrul sediului  Muzeului de Istorie și 

Arheologie – „Tulcea: repere urbanistice”. Responsabil MIA Tulcea: Ligia Dima 

7.  Organizare expoziție „România în Primul Război Mondial” (în parteneriat cu 

MINA Constanța). Responsabil MIA Tulcea: colectiv 

8.  Organizare expoziție temporară „160 de ani de la înfiinţarea Comiei Europene a 

Dunării (1856-2016)”. Parteneri: Muzeul Județean de Istorie Galaţi, Serviciul 

Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Orășenească Sulina. 

Responsabil MIA Tulcea: Mădălina Ciocoiu 

9.  Expoziție personală de pictură și grafică Caratănase (muzeul de artă) (CMPCND) 

10.  Bienala națională de grafică 2016 (CMPCND) 

11.  Expoziţie retrospectivă Simion Crăciun  (CMPCND) 

12.  Expozitie retrospectivă de pictură și grafică Reinhart Schuster  (CMPCND) 

13.  Lucrări inedite de grafica și pictură din colecția Muzeului de Artă Tulcea 

(CMPCND) 

14.  Expozitii de promovare a patrimoniului cultural detinut de Muzeul de Arta si de 

promovare a artiștilor contemporani (CMPCND); 

15.  Ianuarie - 8 Martie. Expoziţia temporară Magia sărbătorilor de Iarnă 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 măștile populare pline de 

culoare, despre pregătirile pentru sfânta sărbătoare a Crăciunului, despre colinde 

și urăturile de Anul Nou (MEAP); 

16.  Martie – Port popular din Cerna. Expoziție temporară organizată la Casa 

Memorială Panait Cerna în colaborare cu Asociația ”Altona” din Cerna. Va 

prezenta, în spațiile expoziției etnografice, diferite costume populare purtate în 

localitate pe parcursul sec. al  XIX-lea și al XX-lea. În aceeași perioadă obiectivul 

muzeal își redeschide porțile (MEAP). 
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17.  20 Martie – 31 Mai. Expoziţia temporară: Magie sărbătorilor - Paștele. Expoziţia 

face cunoscut vizitatorilor, de la credinţe la practici şi gesturi ritualice din viaţa 

tradiţională polarizate de marea sărbătoare (MEAP). 

18.  Iulie-septembrie. Vârstele Omului – Nunta. Expoziția temporară va contextualiza 

patrimoniul material pentru a reda secvențe ceremoniale din obiceiurile de nuntă 

ale etniilor din Dobrogea (MEAP). 

18.  24 Iunie. Serbăm Ziua universală a iei cu o expoziție de colecție (MEAP). 

19.  El şi ea în lumea animală (coordonatori: Laura Doxan, dr. V. Cuzic, colaboratori: 

Mariana Cuzic, dr. Adina Radu, dr. Adina Maria Rădulescu, Maria Geru, 

Domnica Alexe, Marcela Tone, Nicolae Poștaru, Iuliana Poștaru). Perioada: 

noiembrie 2014-iunie 2016. Partener: Muzeul Național de Istorie Naturală Gr. 

Antipa București. (CMEDD) 

20. Cochilia. Formă și culoare (coordonator: dr. Adina Maria Rădulescu, colaboratori:, 

Marcela Tone, Iuliana Poștaru). Parteneri: Complexul Muzeal de Științele Naturii 

Galați. Perioada: iulie 2015-mai 2016 (CMEDD) 

21. Schimbările climatice și ecosistemele (coordonator: dr. Cristina Dinu, colaboratori: dr. 

Adina Radu, dr. Valentin Panait, dr. Mihai Petrescu). Perioada: iunie – octombrie 

2016. (CMEDD) 

22. Ultimii dinozauri din Transilvania (responsabil: Laura Doxan, colaboratori: Valentin 

Panait, Maria Geru, Domnica Alexe, Nicolae Poștaru); Parteneri: Universitatea 

Babes-Bolyai. Perioada: noiembrie 2016-februarie 2017 (CMEDD) 

23. Valori ale patrimoniului muzeal (coordonator: dr. Viorel Cuzic; colaboratori: dr. 

Adina Radu, Mariana Cuzic, dr. Adina Rădulescu, dr. Valentin Panait, Cristina 

Dinu, Laura Doxan) (CMEDD). 

24. Zilele cetatii Ibida - microexpozitie de arheologie si pictura pe teme de 

patrimoniu, 28-29 august 2016, Baza arheologica a cetatii Ibida 

25.  Expozitia „Patrimoniul cultural mai aproape de noi – un proiect dupa cinci 

editii” 

f.4.3. Activitatea educațională 

Pentru anul 2016 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: 
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Mădălina Ciocoiu, Camelia Geanbai, Florentina Trif; 

2. proiectul educațional Școala altfel – vizite ghidate în cadrul expozițiilor și siturilor 

arheologice din municipiul și județul Tulcea: Responsabil: colectivul MIA Tulcea; 

3. ATELIERUL ”ART.AMICA” (CMPCND) 

4.  ATELIERUL DE MUSICAL (CMPCND) 

5.  Proiect umanitar: ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE (CMPCND) 

6.  EU NU SUNT O COPIE...SUNT ORIGINALUL (CMPCND) 

7. Martie – Mai. Concurs Internațional Paştele în ochi copiilor. Aflat la a V-a Ediție, 

concursul se adresează elevilor, creștinilor iubitori de artă populară din întreaga 

lume. Este realizat în colaborare cu Palatul Copiilor Tulcea și Societatea Științifică 

”Orion” Tulcea, este înscris în Calendarul Activităților Educative Naționale și 

răspunde exigențelor impuse de Ministerul Educației și Cercetării. 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 sticlă. (MEAP) 

8. 16-17 Iunie. Gala Premiilor Micul Etnograf – Ediţia a VIII-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 

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) 

9. Septembrie – decembrie: 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) 
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10. Activități  pentru  marcarea  unor  evenimente  importante privind istoria locală, 

națională sau universală: 1. concursul Hai să dăm mână cu mână!, cu ocazia 

aniversării a 157 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române. Respnsabil: 

Mădălina Ciocoiu; 2. atelierul de creaţie Să călătorim prin Europa, cu ocazia Zilei 

Europei. Respnsabili: Mădălina Ciocoiu, Camelia Geambai; 3. derularea sub 

genericul 14 Noiembrie – Sărbătoarea Dobrogei a mai multor manifestări dedicate 

Unirii Dobrogei cu România. Respnsabili: Mădălina Ciocoiu (MIA); 

11. 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); 

12. 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); 

13. SCOALA DE ARHEOLOGIE – program destinat studenţilor facultăţilor de 

arheologie de la Iasi, Galati, Sassari, Cluj. Iulie-septembrie 2016, Baza arheologica 

IBIDA-SLAVA RUSA; 

14. TABĂRA DE ARHEOLOGIE, ediţia a IX-a, program destinat elevilor de liceu. 

Parteneri: Colegiul Naţional Roman Vodă din Roman, Colegiul Naţional 

Calistrat Hogas Piatra Neamt, Liceul Teoretic Nicolae Balcescu Medgidia; 15-30 

august 2016, Baza arheologica IBIDA-SLAVA RUSA   

15. PATRIMONIUL CULTURAL MAI APROAPE DE NOI, ediţia a V-a. Partener: 

Liceul de Arte George Georgescu Tulcea; 15-30 august 2016, Baza arheologica 

IBIDA-SLAVA RUSA   
 

f.4.5. Alte evenimente muzeale sau metamuzeale organizate de ICEM Tulcea 

1.  Noaptea muzeelor. Responsabil: colectiv I.C.E.M. Tulcea. Perioada: 16 mai 2016. 

2.  Carnavalul pentru copii. Coordonator: Mariana Cuzic. Perioada: 20 mai 2016. 

3.  Noaptea  Cercetătorilor.  Responsabil:  Serviciul  Cercetare-Dezvoltare.  Perioada:  

25 septembrie 2016. 

4.  Concerte de muzică clasică, jazz și muzică folk. Responsabil: colectiv  

C.M.P.C.N.D. Perioada de desfășurare: ianuarie -decembrie 2016 

f.4.6. Planul anual de formare profesională 

Nr.  

crt 

Forma de 

pregătire 

Locul de 

desfăşurare 

Conducător 

(organizator) 

Participanţi Perioadă Obiective Mod de 

evaluare 

    

1. 

Curs de 

conservator  

la initiativa 

institutiei 

modul  I 

modul  II 

 

Bucuresti 

Institutul 

National pentru 

Cercetare si 

Formare 

Culturala 

- Vitulescu 

Marian 

 

  

 

2016 

- obtinerea 

calificarii 

profesionale 

- actualizarea 

cunostintelor si 

deprinderilor 

- inscriere la 

modulul III 

- obtinerea 

certificatului de 

absolvire 
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specifice postului 

si locului de munca 

si perfectionarea 

pregatirii 

profesionale 

pentru ocupatia de 

baza 

   2. Curs de 

muzeograf 

la initiativa 

institutiei 

modul  I 

modul  II 

 

Bucuresti 

Institutul 

National pentru 

Cercetare si 

Formare 

Culturala 

- Negoita 

Alexandru 

 

  

 

2016 

- adaptarea 

salariatului 

- obtinerea 

calificarii 

profesionale 

- actualizarea 

cunostintelor si 

deprinderilor 

specifice postului 

si locului de munca 

si perfectionarea 

pregatirii 

profesionale 

pentru ocupatia de 

baza 

- inscriere la 

modulul III 

- obtinerea 

certificatului de 

absolvire 

   3. Curs de 

restaurator 

textile  

la initiativa 

institutiei 

(cu practica) 

modul  I 

modul  II 

 

Bucuresti 

Institutul 

National pentru 

Cercetare si 

Formare 

Culturala 

- Stefanov 

Anca 

 

  

11.05-

22.05. 

2016 

 

- dobandirea 

competentelor 

necesare practicarii 

ocupatiei de 

restaurator bunuri 

culturale 

 

- inscriere la 

modulul III 

- obtinerea 

certificatului de 

absolvire 

   4. Practica 

restaurator 

textile  

la initiativa 

institutiei  

 

Bucuresti 

Institutul 

National pentru 

Cercetare si 

Formare 

Culturala 

- Stefanov 

Anca 

 

  

08.06-

14.06. 

2016 

 

august  

2016 

- dobandirea 

competentelor 

necesare practicarii 

ocupatiei de 

conservator bunuri 

culturale 

- obtinerea 

certificatului de 

absolvire 

   5. Curs de 

muzeograf 

la initiativa 

institutiei 

modul  I 

modul  II 

 

Bucuresti 

Institutul 

National pentru 

Cercetare si 

Formare 

Culturala 

- Stan Diana 

 

- Milian 

Cosmin 

 

2016 

- furnizarea 

competentelor 

necesare pt. 

obtinerea 

atestatului de 

muzeograf 

- conferirea unor 

abilitati specifice 

muncii de 

muzeograf si 

testarea acestora 

- oferirea unui set 

de instrumente 

utile muncii de 

muzeograf, in 

contextul tematicii 

fiecarui modul 

- inscriere la 

modulul III 

- obtinerea 

certificatului de 

absolvire 

 

6. 

 

 

 

 

 

Curs de 

specializare/

traning  

la initiativa 

angajatului 

 

Tulcea 

Formarea  de 

competente 

pentru aplicatii 

GIS si CAD 

-Stanica 

Aurel 

 

2016 

-obtinerea 

calificarii 

profesionale; 

-actualizarea 

cunostintelor si 

deprinderilor 

specifice postului 

si locului de munca 

si perfectionarea 

pregatirii 

profesionale 

- obtinerea 

certificatului de 

absolvire 
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pentru ocupatia de 

baza 

 

7. 

 

 

 

 

Curs de 

ArcGis  

la initiativa 

angajatului 

 

Bucuresti 

Formarea  de 

competente in 

cadrul 

campaniei ESRI 

-Nutu 

George 

 

2016 

-obtinerea 

calificarii 

profesionale; 

-actualizarea 

cunostintelor si 

deprinderilor 

specifice postului 

si locului de munca 

si perfectionarea 

pregatirii 

profesionale 

pentru ocupatia de 

baza 

- obtinerea 

certificatului de 

absolvire 

f.5. analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului: 

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 

 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; 
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f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind 

indicele de ocupare a spațiilor destinate beneficiarilor: reabilitarea unor clădiri 

precum sediul MEAP, Casa Panaghia, Farul din Sulina, Muzeul de Istorie și 

Arheologie a fost trecută în strategia județului în perioada 2014-2020. 

 

 

 

Întocmit, 

 Sorin-Cristian Ailincăi 

 Manager ICEM 
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