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Anexa 4 
 
FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII  
INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE "GAVRILĂ SIMION"  
PENTRU ANUL 2018 
 
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. 
2799/2015, privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și cu cele 
ale Regulamentului de evaluare.  

In conformitate cu prevederile contractului de management nr. 309/29.09.2017, 
datele și informațiile din prezenta fișă de evaluare ar trebui să se refere la perioada 
01 ianuarie-31 decembrie 2018,  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 
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. 
                                                 
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 
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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Prin statutul său, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 
(în continuare ICEM) este o instituţie care îşi dedică activitatea conservării, protejării 
şi promovării patrimoniului cultural şi natural, adresându-se mai ales publicului larg 
dar şi comunităţii ştiinţifice. 

Pornind de la priorităţile stabilite, s-au desfăşurat activităţi în baza 
protocolalelor existente, iar în activitatea de management a ICEM au fost luate 
măsuri, sau aprobate iniţiative ale angajaţilor, ce au condus la stabilirea unor noi 
colaborări cu instituţii de cultură/cercetare ştiinţifică, unităţi de învăţământ, muzee 
din ţară, precum şi cu alte organizaţii/instituţii cu care s-au desfăşurat 
activităţi/proiecte comune. 
Tabelul 1. Protocoale de colaborare ale ICEM valabile în cursul anului 2018.  

 
Instituţia/organizaţia 

Tipul/Forma de 
colaborare 

Proiectul/activitate 
desfăşurat(ă) 

Institute de cercetare sau agenţii 
1. Antiquity of Southeastern Europe 

Centre, University of Warsaw / 
Osrodka Badań nad Antykiem 
Europy Południowo-Wschodniej 
Uniwersytetu Warszwaskiego, 
Krakowskie Przedmieście 32, 00-927, 
Warszawa, Polonia 

Protocol de colaborare 
(2017-2021) 

„The Danube Underwater 
Heritage: Trade Routes and 
Shipwrecks at the Lower 
Danube and the Danube Delta” 
– cercetări arheologice 
subacvatice la Sulina, 
Jurilovca și Histria 

2. Institutul de Arheologie  
Vasile Pârvan, București 

Protocol de colaborare 
2014 – 2019 

Valorificarea cercetărilor 
arheologice de la Enisala – 
Valea Netului 

3. Institutul de Arheologie al Academiei 
Române, filiala Iaşi 

Protocol de colaborare 
2017 - 

Protocol cadru de colaborare 

4. Institutul de Arheologie, Iaşi Protocol de colaborare 
(2017-2020) 

Colaborare științifică pe 
șantierul arheologic Aegyssus 

5. UMR 5602 Geode Toulouse, Muzeul 
Național de Istorie a României 
București, Institutul de Antropologie 
„Francisc I. Rainer” București, 
Administrația Rezervației Biosferei 
Delta Dunării, Universitatea „Al. I. 
Cuza” Iași, UMR 5140 Lattes 

Protocol de colaborare 
(2017-2021) 

„Delta du Danube”. 
Colaborarea științifică și 
organizatorică pe șantierul 
arheologic Taraschina (com. 
Maliuc, jud. Tulcea)  

6. Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan” București 

Protocol de colaborare 
(2018) 

Cercetări arheologice pe situl 
„Movila lui Uță” (Sabangia, 
com. Sarichioi) 

7. Consorțiul RO-CHER Acord de principiu 
(2018) 

Acord încheiat în vederea 
colaborării dintre membrii 
proiectului complex RO-
CHER implicați în proiectul 
component 1 (PC1) – 
„Monitorizarea obiectivelor 
din patrimoniul cultural cu 
ajutorul tehnologiilor 
spațiale” și Institutul de 
Cercetări Eco-Muzeale 
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Tulcea, în calitate de potențial 
beneficiar al serviciului pilot 
de monitorizare a 
obiectivelor din patrimoniul 
cultural 
 

8. Institutul Național al Patrimoniului Protocol de colaborare  
(2018-2023) 

Cercetarea arheologică 
pluridisciplinară a sitului 
arheologic Noviodunum 

Universităţi 
9.  

Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa, Şcoala doctorală de 
ştiinţe umaniste, domeniul: Istorie 

Acord de parteneriat  
2017-2018 

Colaborare în privinţa 
creşterii gradului de 
informare a populaţiei 
municipiului Tulcea cu 
privire la organizarea şi 
funcţionarea Uniunii 
Europene 

10.  Universitatea Ovidius din Constanta Protocol de colaborare 
2013–2018 

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

11.  Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 
Facultatea de Istorie 

Protocol de 
parteneriat 

organizarea colocviului 
Schimbare sau continuitate? 
Civilizații de la sfârșitul 
mileniului II și prima jumătate a 
mileniului I a.Chr. în spațiul 
carpato-balcanic (25-27 mai 
2018) 

12.  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 

13.  L’Università Degli Studi Di sassari Acord de 
colaborare științifică 

(2017-2020) 

„Ibida. O cetate romană la 
marginea Imperiului, 
necropolele și teritoriul cetății” 

14.  Universitatea din Bucureşti Convenţie de 
colaborare  
2017-2022 

Protocol cadru de colaborare 

15.  Universitatea „Dunărea de Jos”, 
Galaţi 

Protocol  
2017-2021 

Protocol de cercetare 
arheologică, şantierul Isaccea 
– Noviodunum 

16.  Universitatea „1 Decembrie 1918” Protocol de colaborare 
(2017-2019) 

Protocol de colaborare în 
cadrul proiectului de 
cercetare „Noviodunum 2020” 

17.  
Universitatea de Studii Agronomice 
și Medicină Veterinară București 

Convenție de stagiu 
practică (iulie 2018) 

Efectuarea unui stagiu de 
practică  la acvariul din 
cadrul CMEDD; participanți 
studenți din anul I și II, 
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Specialitatea  Zootehnie și 
piscicultură 

Asociaţii / ONG 
18.  Asociația “Pro Noviodunum” 

Tulcea 
Protocol de colaborare 

(2016-2019) 
3135/31.05.16 

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

19.  Asociația “Pro Noviodunum” 
Tulcea 

Declarație de 
parteneriat 2018 

Istoria retrăită, ediția a III-a 

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

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

1136/03.03.2016 

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

21.  Asociația Da` de ce?  Protocol de colaborare 
2018 

Depunerea proiectului 
Muzeul la îndemână, AFCN 

22.  Institutul de Cercetări 
Bioarheologice și Etnoculturale 
Chișinău 

Acord de colaborare 
(2018 - ) 

Desfășurarea unor activități 
comune în domeniul 
protejării și valorificării 
patrimoniului arheologic 

23.  ONG  Celiseea și Asociația Muzeul 
Jucăriilor București 

Declarație de 
parteneriat 

 (2018) 

Parteneriat încheiat în 
vederea realizării proiectului 
„Centenar prin ochi de copil” 

24.  Centrul Europe Direct Galaţi Parteneriat 
(2018) 

Organizarea activității 
„Europa și Centenarul Marii 
Uniri”, a manifestărilor 
dedicate Zilei Europei 

25.  Danube Center for Sustainable 
Development and Environmental 
Studies Odessa (Ucraina) 

Parteneriat Joint 
Operational 

Programme Romania-
Ukraine 2014-2020 

(2018) 

Parteneriat încheiat în 
vederea depunerii unui 
proiect în cadrul Programului 
România-Ucraina 2014-2020 

26.  Societatea Ornitologică Română Parteneriat/voluntariat Campania „Date for regular 
goose monitoring in Romania” 
(Participant: dr.ing. Viorel 
Cuzic) 

27.  Asociația “Artiști Dobrogeni” 
Constanța 

Contract de colaborare 
(2018) 

4393/26.06.18 

Repararea învelitorii din stuf 
de la casa mică, parte 
componentă a obiectivului 
muzeal Gospodăria 
țărănească conservată in situ 
din Enisala, jud. Tulcea 

28.  Asociația Culturală În exil Protocol de colaborare 
(2018) 

Organizarea Festivalului 
Internațional de Blues – 
Dichis’n Blues 2018 

29.  Fundația Culturală Parter Protocol de colaborare Organizarea Festivalului 
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(2018) Internațional de Etnojazz 
Dobrojazz 2018 

30.  Fundația Culturală Art Society Protocol de colaborare 
(2018) 

Protocol de colaborare pentru 
organizarea în parteneriat a 
expoziției omagiale 
CORNELIU BABA în China 
cu ocazia Centenarului 
Unității Naționale 

31.  Asocuația Les Herbes Folles Protocol de colaborare 
(2018) 

Protocol de colaborare pentru 
implmentarea proiectului 
FESTIVALUL 
INTERNAȚIONAL DE FILM 
DESPRE MEDIU ȘI OAMENI 

32.  Asociația de Istorie Balcanică (AIB) Protocol de colaborare 
(2019-2020) 

Organizarea de evenimente 
cultural-științifice care au ca 
scop promovarea la nivel 
național și internațional a 
cercetării interdisciplinare și 
comparative a regiunii 
balcanice. Principalele 
domenii de interes includ,  
dar nu se restrâng la istoria 
politică, socială, culturală, 
militară, economică, urbană, 
literară, orală, istoria artei, a 
religiilor, a științelor 
comunicării, patrimoniul 
cultural, etnografie, folclor, 
precum și arheologia 
spațiului balcanic. Prezentul 
protocol include și vernisaje, 
lansări de carte, expoziții 
artistice sau alte evenimente 
culturale.  

Muzee 
33.  Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” 

din Tecuci 
Acord parteneriat 

2016-2020 
Acord cadru de colaborare 

34.  Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” 
din Tecuci 

Protocol de colaborare 
2016-2020 

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

35.  Muzeul Județean Satu Mare Protocol de colaborare 
2015-2020 

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

36.  Muzeul Județean de Istorie „Paul 
Păltănea” Galați 

Protocol de colaborare 
(2017-2021) 

«Proiectul de cercetare 
arheologică sistematică 
Vânători – „La Jolică”» 

37.  Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța 

Protocol de colaborare 
2018 

Organizarea expoziției 140 de 
ani de arheologie dobrogeană 

38.  Muzeul Județean Neamț Contract  de Itinerarea expoziţiei de 



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

 

 8 

împrumut nr. 
10/13.03.2017 

(15 martie 2017 – 
februarie 2018) 

fotografie ”Dunărea, Dobrogea, 
Delta” , la Secția de Științele 
Naturii  a MJN, din Roman 

39.  Muzeul Național al Agriculturii 
Slobozia 

Contract de împrumut 
nr. 65/17.10.2017 
(18 octombrie -30 
noiembrie 2017) 

Împrumut a 18 piese de 
ornitologie și 3 piese 
mamalogie pentru 
organizarea expoziției 
temporare Flora și fauna din 
Câmpia Română, la Muzeul 
Național al Agriculturii 
Slobozia 

40.  Muzeul Viticulturii și Pomiculturii 
Golești 

Protocol de colaborare 
(2017-2020) 

2262/08.05.17 

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

41.  Muzeul Viticulturii și Pomiculturii 
Golești 

Acord privind 
schimbul de publicații 

proprii 
(permanent) 
3959/13.06.18 

Stabilirea procedurii de 
schimb (gratuit) de publicații 
proprii 

42.  Muzeul Viticulturii și Pomiculturii 
Golești 

Contract de împrumut 
(2018) 

7350/01.09.18 

Organizarea expoziției 
temporare “Portul popular – 
valoare identitară” 

43.  Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane, Deva, Institutul de 
Arheologie București 

Protocol de colaborare 
2018 

Realizarea de cercetări 
arheologice preventive în 
localitatea Dealu Mare, jud. 
Hunedoara 

44.  Muzeul Județean de Istorie „Paul 
Păltănea” Galați 
Misiunea arheologică „Delta 
Dunării” 

Protocol 
(2018-2021) 

Studiul materialului 
descoperit în cadrul 
proiectului arheologic 
Negrilești (jud. Galați) 

45.  Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” 
Galați 

Contract de împrumut 
(2018) 

3208/20.06.18 

Organizarea expoziției 
temporare “Ia – simbol al 
culturii și creativității 
românești” 

46.  Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei Cluj-Napoca 
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 
Direcția Județeană pentru Cultură 
Alba 
Universitatea „1 Decembrie 1918” 
Alba Iulia 

(2018-2022) Cercetări arheologice 
sistematice la obiectivul 
APULUM – PALATUL 
GUVERNATORULUI 
CONSULAR AL CELOR 
TREI DACII 

47.  Muzeul Național de Artă al 
României 

Protocol de colaborare 
(2018) 

Protocol de colaborare pentru 
organizarea unei expoziții 
temporare 
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Instituţii de cultură 
48.  Biblioteca Județeană “Panait Cerna” 

Tulcea 
Protocol de colaborare 

(2016-2019) 
5783/22.09.16 

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

49.  Catalog Colectiv Național și 
Biblioteca Digitală BIBLIO.RO 

Protocol de aderare 
2015 – 2020 

Racordarea Bibliotecii ICEM 
la Catalogul Colectiv 
Național  

Instituţii de învăţământ preuniversitar 
50.  Școala Gimnazială “Miron Costin” 

Galați 
Protocol de colaborare 

(2016-2019) 
6219/11.10.16 

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

51.  Inspectoratul Școlar Județean Tulcea Parteneriat 
(2018) 

Organizarea expoziției „600 
de ani de la moartea lui Mircea 
cel Bătrân” 

52.  Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea Protocol de colaborare 
(2018) 

 

Derularea unor activități 
educative în cadrul 
proiectului “Păstrăm 
România verde”, dedicat 
Centenarului Marii Uniri. 

53.  Clubul Copiilor Măcin Protocol de colaborare 
(2018-2019) 

Derularea unor activități 
educative în cadrul 
proiectului ”Festivalul de 
datini și colinde Pe luceaua 
Dunării”. 

54.  Liceul de Arte ”George Georgescu” 
Tulcea 

Protocol de colaborare 
(2017-) 

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

55.  Casa Corpului Didactic Tulcea Protocol de colaborare 
(2017-) 

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

56.  Școala Gimnazială ”Constantin 
Găvenea” Tulcea 

Protocol de colaborare 
(2018) 

DĂRUIEȘTE PENTRU UN 
CRĂCIUN FERICIT – proiect 
de strângere de fonduri și 
donații cu scop umanitar 
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TOATĂ ȘCOALA 
PICTEAZĂ! – proiect 
desfșurat cu ocazia Zilei 
Școlii (21 mai 2018) și care a 
urmărit implicarea tuturor 
elevilor școlii în realizarea 
unei picturi comune (au 
participat peste 400 de elevi și 
cadre didactice) 
DUELUL ȘCOLILOR – 
proiect-concurs de 
parteneriat care a urmărit 
desfășurarea unui concurs 
inedit între reprezentanții 
școlilor din municipiul 
Tulcea în ceea ce privește 
realizarea unei reproduceri 
după o lucrare reprezentativă 
din patrimoniul Muzeului de 
Artă Tulcea 

Alte instituţii 
57.  Penitenciarul Tulcea Protocol de colaborare 

2017 -  
Protocol cadru de colaborare 

58.  Administrația Parcul Național 
Munții Măcinului 

Contract de împrumut 
(2018) 

75/27.09.18 

Organizarea evenimentului-
concurs intitulat “Tradiții 
oameni și natură” 

UAT 
59.  Consiliul Local al Municipiului 

Tulcea 
Acord de parteneriat 

2018 
Realizarea proiectului Parcul 
Arheologic Aegyssus 

Societăţi comerciale 
60.  SC AQUASERV S.A. TULCEA Protocol de colaborare 

2015 – 2018 
Amenajarea unui Muzeu al 
Apei la Tulcea 

61.  S.C. Ecomarca Services SRL – 
Agenția de turim Arca Travel 

Acord de parteneriat 
2018 -  

Colaborare în domeniul 
turismului 

62.  
S.C. Alum S.A. Tulcea 

Contract de 
sponsorizare nr.         
în valoare de 6.000 lei  

Achiziționarea a trei sisteme 
UV-C pentru Acvariu 

63.  S.C. Alum S.A. Tulcea Contract de 
sponsorizare nr.          
în valoare de 9.000 lei  

Realizarea expoziției 
temporare Zborul în lumea 
animală și achiziționarea a 38 
de exemplare de pești de recif 
și exotici dulcicoli și 2 
exemplare de anemone. 

64.  S.C. MagicLand SRL Tulcea Contract de 
sponsorizare nr.          
în valoare de 300 lei 

Itinerarea expoziției Rolul 
albinelor în natură 

Lăcaşuri de cult 
65.  Mănăstirea Cocoș, com. Niculițel, 

Tulcea 
Acord de parteneriat 

(2016-2018) 
Promovarea valorilor 
culturale locale prin 
protejarea, conservarea, 
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restaurarea și valorificarea 
patrimoniului cultural 
național mobil de carte veche, 
precum și a bunurilor 
ecleziastice cu semnificație 
artistică (icoane, broderii etc.) 
aflate în colecțiile Mănăstirii 
Cocoș, dar și cunoașterea 
acestui patrimoniu de către 
publicul larg. 
Demersul servește ambelor 
instituții, care urmăresc 
salvarea și valorificarea 
patrimoniului nord-
dobrogean prin reorganizarea 
muzeului din incinta 
mănăstirii și introducerea sa 
într-un circuit turistic cultural 
și religios.  

66.  Episcopia Tulcii/ 
Mănăstirea Cocoș,  
com. Niculițel, Tulcea 

Acord de parteneriat 
(2018-2019) 

- Organizarea expoziției 
„Vechi cărți de cult călătoare în 
spațiul nord-dobrogean”, 19 
iulie – 30 septembrie 2018, în 
incinta Monumentului 
Paleocreștin de la Niculițel 
(expoziție de carte veche și 
manuscrise din colecțiile 
ICEM Tulcea și ale mănăstirii 
Cocoș).   
- Valorificarea cercetărilor și a 
patrimoniului cultural mobil 
de carte veche (sec. XVI-XX) 
aflat în colecțiile Mănăstirii 
Cocoș, precum și cunoașterea 
acestui patrimoniu de către 
publicul larg. 

67.  Protopopiatul Niculiţel Protocol de colaborare 
2017- 

Vânzarea de obiecte 
religioase la Muzeul 
Monumentul Paleocreştin de 
la Niculiţel 

În anul 2018, ICEM Tulcea a încheiat sau a continuat 67 de protocoale sau cadre de 
colaborare, multe dintre acestea concretizându-se cu obţinerea finanțării unor 
proiecte sau organizarea unor evenimente importante pentru derularea activităţilor 
specifice instituţiei. Acestea au fost încheiate cu organizaţii neguvernamentale (15  
asociaţii, fundaţii sau societăţi), alte instituţii de cultură (2), unităţi de învăţământ 
preuniversitar (7) şi universitar (9), institute de cercetări sau agenţii (8), unităţi 
adiministrativ teritroiale (1), unităţi muzeale (15), societăţi comerciale (5) şi lăcaşuri 
de cult (3). 
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Grafic 1. Evoluţia numărului de colaborări cu alte instituţii în perioada 2014-2018. 

Având în considerare datele din anii trecuţi se poate observa o creşetere a 
parteneriatelor încheiate de ICEM în anii 2016-2018 (Grafic 1).  

a.2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern): 

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

imobil foarte bogat; 
 Poziţionare geografică cu potenţial turistic 

crescut; 
 Infrastructură adecvată; 
 Resurse umane cu competenţe diverse: 

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

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

cercetare mai ales în domeniul arheologiei; 
 Existenţa unei activităţi editoriale 

constante; 
 Existenţa unei tradiţii în privinţa 

activităţilor educative; 

 Lipsa unei strategii unitare de promovare a 
activităţilor; 

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

implementare a unor proiecte cu finanţare 
europeană; 

 Lipsa acreditării instituţiei muzeale; 
 Lipsa atestării instituţiei ca unitate de 

cercetare; 
 Lipsa unei evidenţe informatizate la nivelul 

colecţiilor muzeale; 
 Lipsa unor proiecte de restaurare a 

monumentelor istorice aflate în gestiune; 
 Scăderea numărului de elevi; 
 Salarii mici 

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

fondurilor europene 
 Subvenţia Consiliului Judeţean 
 Posibilitatea de asociere cu diverse unități 

de cercetare și învățământ superior din 
țară și străinătate; 

 Interesul sporit al cercetătorilor străini 
pentru Nordul Dobrogei; 

 Creşterea numărului de turişti; 
 Creşterea investiţiilor; 

 Diminuarea interesului tinerilor pentru 
meserii legate de muzeu și cercetare 

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

 Riscul birocratizării excesive a activității 
specifice; 

 Reducerea sumelor alocate instituţiilor 
muzeale 
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a.3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

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

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

 Bloguri:   https://meaptulcea.wordpress.com/ 
 Pagini facebook: ICEM; Muzeul de Istorie şi Arheologie; Centrul Muzeal Eco-

turistic Delta Dunării; Muzeul de Etnografie şi Artă Populară; Muzeul de Artă – 
Casa Avramide; Bazilica Paleocreştină de la Niculiţel; 

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

 Articole în presa locală şi naţională; interviuri la radio şi TV; 
 Comunicate de presă (189 comunicate); 
 Materiale promoţionale: afişe, pliante, flyere, tricouri, bannere etc. 

Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activități de PR/de strategii media: 
Mediatizarea activităților cultural-ştiinţifice şi expoziționale organizate/găzduite de 
muzeele din cadrul ICEM se face de către fiecare secție în parte (de multe ori prin 
rețelele de socializare), dar și prin site-ul oficial al ICEM (www.icemtl.ro). Informații 
legate de evenimentele organizate sunt diseminate atât pe calea unor materiale 
publicitare și communicate de presă (afişe, invitaţii, pliante) către mass-media 
(Accent TV, Digi TV, Trinitas TV, Radio România Actualităţi, Radio Constanţa, Radio 
Delta, Radio Moldova şi TV Neptun, Agerpress, DIGI TV), ziarele locale, regionale şi 
naţionale (Obiectiv, Delta, Ziarul de Tulcea, Agerpress, Ziare.ro, Adevărul).  

  
Fig. 1. Interfața site-ului www.icemtl.ro. 
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Având în vedere principala categorie de beneficiari, informațiile despre activitățile 
ICEM sunt afișate la punctele de informare turistică, recepţiile muzeelor, școlilor şi 
ale pricipalelor hoteluri. În acest scop au fost editate, tipărite şi vor fi distribuite 
următoarele materiale de promovare: Flyer de promovare Muzeul de Artă – 2.000 
exemplare; Flyer de promovare Casa Avramide – 2.000 exemplare; Flyer de 
promovare CMEDD – 1.000 exemplare; Muzeul Bazilica Paleocreştină de la Niculiţel 
(5000 exemplare). 

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

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

Mult mai bine reprezentată este activitatea specialiștilor ICEM, care în anul 
2018 s-a remarcat prin publicarea a numeroase studii științifice în reviste din țară și 
străinătate (cărți, articole, rapoarte, note, recenzii etc.). 

Activitatea compartimentului de relații publice: Răspunde permanent la solicitările de 
informații referitoare la activitățile ICEM. Pe lângă solicitările de informații privind 
programul de lucru, tarife și detalii referitoare la activitățile și evenimentele organizate 
de ICEM Tulcea, în anul 2018 s-a înregistrat și răspuns la 1 solicitare referitoare la 
informațiile de interes public cf. Legii 544/2001; Primește sesizările și reclamațiile 
clienților ICEM și urmărește rezolvarea acestora. În anul 2018 nu s-au înregistrat 
sesizări/reclamații; S-a efectuat Raportarea anuală a modului de aplicarea a Legii 
544/2001.; În vederea asigurării accesului la informație, s-au afișat pe site-ul web 
informațiile de interes public conform legii, s-a creat o bibliotecă virtuală conținând 
aceste informații, s-a creat un punct de informare pentru public; Colectează informații 
referitoare la evenimentele și activitățile ICEM și le promovează în mass media scrisă și 
online prin comunicate de presă și articole. În anul 2018: 89 anunțuri pentru mass media; 
Monitorizează permanent imaginea ICEM în mass media și rețele de socializare.  În anul 
2018: 1400 de apariții în mass media locală și națională, scrisă și online; Actualizează 
permanent baza de date referitoare la datele de contact ale potențialilor clienți ai 
produselor/serviciilor oferite de ICEM; Actualizează permanent website-ul ICEM, în 
limba română și engleză (în anul 2018: 201 postări); Monitorizează informațiile cu 
privire la îmbunătățirea performanței și le distribuie angajaților ICEM; Monitorizează 
permanent oportunitățile de finanțare pentru activitatea ICEM și distribuie informațiile 
către cei interesați; Monitorizează și distribuie solicitările de parteneriat; Consultanță 
pentru redactarea cererilor de finanțare pentru proiecte; Documentare pentru accesarea 
de fonduri (locale, naționale, europene etc.). 

a.4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 

Activitatea ICEM se remarcă mai ales prin activitatea punctelor muzeale, unde se 
desfăşoară atât activităţi de cercetare, cât şi educative. În acelaşi timp, instituţia 
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desfăşoară o serie de proiecte şi în teritoriul judeţului, acestea constând în cercetarea 
patrimoniului natural sau etnografic şi cercetări arheologice sistematice sau preventive.  

În mare măsură considerăm că în cazul ICEM nu sunt necesare măsuri speciale 
pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari, profilul acestora reieşind din 
activităţile de bază prestate de instituţie. O evidenţă simplă, dar eficientă, poate fi 
păstrată prin monitorizarea numărului de bilete vândute (reduse, întregi, gratuite), a 
parteneriatelor educaţionale şi a contractelor de cercetări arheologice.  

a.5. grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei  
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” se adresează mai multor 
grupuri de beneficiari, fapt ce reiese din principalele activităţi de bază, desfăşurate 
(Tabelul 2): 

Tabelul 2. ICEM: Activităţile desfăşurate şi grupurile ţintă. 

 

 

ICEM 

ACTIVIŢĂŢI GRUPURI ŢINTĂ 

 Cercetare 

 Conservarea şi promovarea patrimoniului 

 Educaţie  

 Elevi, studenţi 

 Turişti 

 Agenţi economici 

 Comunitatea ştiinţifică 

a.6. profilul beneficiarului actual: 

Principalul beneficiar al activităţii ICEM este publicul vizitator, constituit din diverse 
categorii: populaţie locală–turişti, elevi, studenţi, familii–vizitatori individuali etc. 
Din analiza situaţiilor înregistrate în 2018 (Tabelul 3) putem observa un oarecare 
echilibru între categoria adulţilor şi cea a copiilor, elevilor sau studenţilor, ceea ce 
dovedeşte că muzeele tulcene se adresează şi interacţionează cu toate categoriile de 
vârstă. Situaţia detaliată pe secţii cu numărul vizitatorilor înregistraţi (bilete vândute, 
bilete gratuite, registre) poate fi observată în Tabelul 3. 

Situația vizitatorilor în anul 2018 indică, ca și în ceilalți ani, că Centrul Muzeal 
Ecoturistic Delta Dunării reprezintă cea mai atractivă amenajare muzeală individuală 
a ICEM (37,02% din numărul vizitatorilor, în creştere faţă de anii precedenţi) (Grafic 
2). Pe ansamblul secțiilor obiectivele Muzeului de Istorie și Arheologie au atras cea 
mai mare parte a vizitatorilor cu 39,91 %. Pe ansamblu se poate observa o creştere  
substanţială a numărului de beneficiari, faţă de anii precedenţi (cu 12.154 mai mulţi 
decât anul în 2017) (Grafic 3).  
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Tabelul 3. Situaţia numărului de vizitatori înregistraţi în anul 2018. 

Secţia Muzeul / 
Obiectivul Muzeal 

Număr de vizitatori 

  cu plată fără 
plată Public școlar, 

pensionari 
adulţi 

Istorie şi Arheologie Muzeul de Istorie şi 
Arheologie 

3733 1917 6224 

Farul Vechi din Sulina 5500 5300 2127 
Cetatea Medievală de la 
Enisala 

19958 22712 300 

Bazilica paleocreştină de la 
Niculiţel 

2434 1568 10998 

Cetatea Halmyris, Murighiol 2054 2135 70 
Cetatea Noviodunum, Isaccea 0 0 1546 
Cetatea Orgame/Argamum, 
Jurilovca 

0 0 500 

Total vizitatori : 88.114 33.679 33.632 20.803 
Etnografie şi Artă 
Populară 

Muzeul de Etnografie şi Artă 
Populară 

5.196 892 7.096 

Gospodăria ţărănească de la 
Enisala 

1.565 931 146 

Casa memorială Panait Cerna 614 253 179 
Total vizitatori: 24.229 9.433 7.375 7.421 
Centrul Cultural Nord-
Dobrogean 

Muzeul de Artă 560 367 5.993 
Casa Avramide 965 702 13.917 
Bilete unice 3.138 1.028 0 

Total vizitatori: 26.670 4.663 2.097 19.910 

Ştiinţele Naturii Centrul Muzeal Ecoturistic 
Delta Dunării 

29.666+8.059 
 

30.029 13.972 

Total vizitatori: 81.726 37.725 30.029 13.972 

TOTAL ICEM: 220.739 vizitatori 85.500 73.133 62.106 

MIA

MEAP 

CMPCND

CMEDD

 
Grafic 2. Distribuția pe secții a numărului de vizitatori înregistrați în anul 2018. 
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Grafic 3. Situația vizitatorilor în anul 2018 în raport cu anii anteriori.  

Pe ansamblu se poate observa o creștere mai ales a numărului de vizitatori plătitori 
(Grafic 3-4). În categoria vizitatorilor fără plată sunt incluse categoriile: preşcolari 
sub vârsta de 5 ani, persoane cu dizabilităţi, participanţi la vernisajele expoziţiilor, 
delegaţii oficiale ale autorităţilor publice locale sau din străinătate, delegaţii de la 
muzee şi alte instituţii culturale din ţară/străinătate, participanţii la evenimentele 
culturale cu intrare liberă (Noaptea Muzeelor), tinerii din diaspora, parteneri media, 
sponsori, participanţi la Festivalul Peştişorul de aur. 

Din analiza registrelor pentru evidenţa grupurilor de vizitatori, se constată 
predominanţa grupurilor de şcolari şi studenţi, publicul şcolar fiind de altfel 
categoria de vizitatori cea mai bine reprezentată la nivel de ICEM. Grupurile au 
provenit din judeţele Tulcea, Constanţa, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Galaţi, 
Slobozia, Vaslui, Cluj, precum şi din ţările: Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, 
Ucraina, Belgia, Franţa, Polonia, Cehia, Portugalia, Cipru, Macedonia, Serbia, 
Canada, Statele Unite, China, Iran şi Turcia. 
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Grafic 4. Situația vizitatorilor în anul 2018 în raport cu anii anteriori.  
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Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari - măsurători cantitative și 
calitative efectuate în perioada raportată: nu s-au efectuat din lipsă de personal şi resurse 
financiare pentru a comanda un studiu sociologic. Chiar și în aceste condiții, având în 
vedere activitățile ICEM (vânzări bilete, parteneriate, manifestări culturale și științifice, 
arheologie preventivă etc.), putem afirma că instituția se adresează atât sistemului 
educațional (preșcolari, elevi, studenți), cât și pensionarilor, turiștilor, mediului de 
afaceri, comunității științifice etc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 19 

B. EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI PRIVIND 
ÎMBUNĂTĂŢIREA ACESTEIA 

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

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

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

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

b.1.I. Cercetarea ştiinţifică 

b.1.I-1. Teme de cercetare 

Pe parcursul anului 2018 au fost derulate 36 de teme de cercetare repartizate pe 
patru domenii: arheologie-istorie, ştiinţele naturii, etnografie, şi artă, după cum 
urmează: 

Arheologie - istorie 

1. „Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei”. Responsabil: Cristian Micu. În 2018 au 
continuat cercetările arheologice pe situl „Taraschina” (com. Maliuc). A fost 
redactat Raportul final asupra cercetărilor realizate în cadrul proiectului „Delta 
du Danube”, în anul 2018, document înaintat Ministerului Afacerilor Externe 
din Franța. 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: 
Florian Mihail.  

3. „Morminte tumulare din zona deluroasă nord-dobrogeană”. Responsabil: Mihaela 
Bleoancă. În anul 2018 au fost desfășurat următoarele activități: a început 
realizarea unei baze de date pentru obiectele atribuite Epocii Bronzului din 
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nordul Dobrogei; realizarea unor cercetări arheologice de suprafață, în vederea 
identificării unor necropole tumulare și a unor tumuli izolați în zona de interes; 
completarea fișelor analitice de evidență pentru bunurile culturale atribuite 
Epocii bronzului din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea. 

4. Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil: Sorin Ailincăi. În anul 2018 au 
fost publicate o serie de studii prin care au fost valorificate materiale 
arheologice inedite. Tot în acest an au fost realizate peste 500 de desene de 
artefacte provenite din situl arheologic de la Babadag. 

5. „Societate provincială romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.)”. Responsabil: 
Marian Mocanu. Scopul principal al temei de cercetare este documentarea 
modului de viață, sub toate aspectele lui, într-o regiune geografică periferică a 
lumii romane. Cercetarea urmează să evidențieze atât particularitățile zonei 
geografice de interes (de ordin material și cultural), cât și similitudinile cu alte 
spații geografico-culturale mai apropiate sau mai îndepărtate. 

6. „Aspecte ale vieţii economice în provincia Scythia”. Responsabil: Dorel Paraschiv. 
În cadrul temei de cercetare s-a continuat prelucrarea materialului ceramic de la 
(L)Ibida şi Argamum descoperit în ultimele două campanii de săpături 
arheologice. De asemenea, au fost realizate cercetări arheologice pe şantierele 
Orgame / Argamum şi (L)Ibida. 

7. „Aspecte ale vieții urbane în epoca romano-bizantină la Gurile Dunării”. Responsabil: 
Florin Topoleanu. În 2018 a fost finalizat în proporție de 90% catalogul 
opaițelor antice de la Halmyris/Murighiol, în acest context fiind adăugate și 
descoperirile recente; au fost lucrate peste 300 de opaițe, urmînd ca în perioada 
următoare să fie rezolvată problema desenelor și a traducerii într-o limbă de 
circulație a unui rezumat consistent. 

8. „Arta romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate)”. 
Responsabil: George Nuțu. Activitatea principală din 2018 a constat în 
definitivarea repertoriului bronzurilor figurate din Dobrogea (sec. I-III p.Chr.), 
în vederea publicării unui catalog  (în colaborare cu Dan Elefterescu). 

9. „Accesorii vestimentare şi piese de echipament militar în Dobrogea”. Responsabil: 
George Nuțu. Finalizarea repertoriului fibulelor din Dobrogea în vederea 
publicării unei monografii (în colaborare cu Maurizio Buora, Udine). De 
asemenea, a fost publicată lucrarea G. Nuțu, D. Elefterescu, Fibulele de la 
Durostorum – Ostrov / The Brooches from Durostorum – Ostrov, lucrare bilingvă 
română-engleză, format A4, 266 p., Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 
Iași 2018. 

10. „Structurile de tip „criptă” de la Dunărea de Jos – cu o aplecare deosebită asupra 
spațiului Dobrogean în secolele IV-VI p.Chr. ” Responsabil: Ioana Mureșan. În 2018 
a fost demarată prima etapă din planul de activitate aferent temei de cercetare. 
Aceasta a presupus adunarea materialului bibliografic relevant și elaborarea 
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unui sistem de catalogare a descoperirilor arheologice ce fac subiectul temei de 
cercetare. Materialul bibliografic a fost selectat totodată și în vederea stabilirii 
unor analogii cu alte zone culturale ale lumii romane în secolele IV-VI p.Chr. în 
care s-a semnalat practica funerară a înmormântărilor în structuri de tip 
„criptă”, analogii care au la bază elementele arhitectonice comune dar și temele 
și motivele simbolice alese, pentru acele cazuri unde se păstrează decorul 
interior al structurilor funerare. 

11. „Dreptul funerar roman la Dunărea de Jos – Conflictul dintre teorie și practică”. 
Responsabil: Lucian Mureșan. În 2018 a fost demarată prima etapă din planul 
de activitate aferent temei de cercetare. Aceasta a presupus adunarea 
materialului bibliografic relevant și elaborarea unui sistem de catalogare a 
surselor antice relevante temei de cercetare, a instituțiilor juridice distincte, cu 
plecare în sfera funerară a vieții cotidiene romane. Odată reperate aceste 
instituții juridice, o identificare a acestora la nivel epigrafic este facilitată. 

12. „Artefacte din materii dure animale în secolele X-XV la gurile Dunării. Context 
cultural-cronologic, resurse, tehnologie, relații de schimb”. Responsabil: Aurel 
Stănică. Se propune o valorificare complexă a patrimoniului arheologic mobil 
al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea – Muzeul de 
Istorie şi Arheologie (ICEM Tulcea), databil în secolele X-XV, prin analiza, 
clasarea, digitizarea, publicarea şi valorificarea muzeală a loturilor de artefacte 
din materii dure animale (os, corn de cervidee, dinţi, cochilii etc.). Pe teritoriul 
județului Tulcea sunt localizate situri arheologice de valoare inestimabilă 
pentru cunoașterea secolelor X-XV, cercetate de-a lungul a circa un secol: 
Babadag, Enisala, Enisala-Palancă, Garvăn-Dinogetia, Isaccea-Noviodunum, 
Nufăru, Ostrov-Piatra-Frecăţei (Beroe), Tulcea-Aegyssus ş.a. Analiza noastră 
răspunde unor imperative actuale din domeniului cercetării arheologice, ale 
cercetării şi valorificării complexe a patrimoniului mobil şi muzeografiei 
naționale și internaționale; se are în vedere o categorie de materiale bine 
reprezentate din punct de vedere cantitativ, de mare varietate şi expresivitate 
cultural-cronologică, tehnologică şi artistică, dar rămasă, pe nedrept, până de 
curând, în afara priorităților cercetării. Se recurge la metodologia actuală şi se 
aplică în mod sistematic microscopia optică şi digitală, crearea de baze de date, 
a băncilor de imagini digitale accesibile în diverse formate etc. Valorificarea se 
face prin: publicații în format print şi digital (articole, studii, cataloage etc.), 
expoziții temporare la sediul ICEM Tulcea, expoziții virtuale, pagini web 
dedicate etc., toate în limba română şi limba engleză (traducere integrală). 

13. „Economie și relații comerciale în Dobrogea (sec. X-XIV). O reinterpretare a 
materialului ceramic”. Responsabil: Aurel Stănică. Responsabilul temei de 
cercetare îşi propune o valorificare complexă a patrimoniului arheologic mobil 
al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea – Muzeul de 
Istorie şi Arheologie (ICEM Tulcea) databil în secolele X-XV, prin 
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reinterpretarea, analiza, clasarea, publicarea şi valorificarea muzeală a 
materialului ceramic provenit din cercetări arheologice sistematice sau 
preventive realizate în situri arheologice din județul Tulcea. Cercetările 
arheologice din ultimele decenii au făcut posibilă cunoaşterea în linii mari a 
activităților economice în regiunea Dunării de Jos. Studierea detaliată a acestui 
aspect se impune pentru o cunoaştere a realităţilor economice din acest spaţiu, 
incluzând posibilităţile de producţie şi volumul schimburilor comerciale. 
Valorificarea rezultatelor cercetării se face prin: publicații în format print şi 
digital (articole, studii, cataloage etc.), expoziții temporare la sediul ICEM 
Tulcea, expoziții virtuale, pagini web dedicate etc., toate în limba română şi 
limba engleză (traducere integrală). Au fost finalizate și publicate două studii: 
unul dedicat ceramicii Hoardei de Aur descoperită în Dobrogea; al doilea 
include o analiză a ceramicii de factură otomană descoperită în zona cetății 
Noviodunum. 

14. Circulația monetară în nordul Dobrogei în secolele XV-XIX. Responsabil: Florin 
Ciulavu. Activitatea desfășurată în cadrul temei de cercetare are ca scop 
studierea circulației monetare în teritoriul nord-dobrogean în secolele XV-XIX. 
Pe parcursul anului 2018 au fost realizate următoarele activități: repertorierea 
tezaurele monetare din colecția ICEM Tulcea; consultarea bibliografiei de 
specialitate. În același context au fost însoțite 95 de monede de aur, argint și 
bronz la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie 
Nucleară „Horia Hulubei” din Măgurele (IFIN-HH) în vederea realizării de 
analize metalografice non-distructive (PIXE, XRF, SEM); sunt în pregătire două 
articole în colaborare cu colegii de la IFIN-HH, în care va fi îmbinată analiza 
numismatică cu rezultatele analizelor metalografice. 

15. „Cărți și periodice vechi, ex-librisuri, deținători și frecvența lor în colecții tulcene laice 
și ecleziastice”. Responsabil: Lăcrămioara Manea. Activitatea științifică 
desfășurată pe parcursul anului 2018 s-a realizat în conformitate cu tema de 
cercetare, prin următoarele activități: completarea documentaţiei în format 
electronic (descrierea volumelor și a serialelor vechi cercetate precum și a 
mărcilor de proprietate identificate; fotografierea bunurilor culturale cu valoare 
deosebită; documentare Bucureşti pentru identificarea deținătorilor ex-
librisurilor mai puțin cunoscute; redactare materiale; participare la manifestări 
cultural-ştiinţifice. 

16. „Evoluţia oraşului şi portului Tulcea în perioada 1878 – 1948”. Responsabil: Ligia 
Dima.  

17. „Oraşe nord-dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea”. 
Responsabil: Mădălina Ciocoiu. În anul 2018 cercetarea a a avut ca obiect 
activitatea familiei regale a României și a Comisiei Europene a Dunării în a 
doua jumătate a sec. al XIX-lea şi în prima jumătate a sec. al XX-lea. În acest 
context au fost studiate documente din fondul Biroului Judeţean a Arhivelor 
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Naţionale Tulcea şi din arhiva ICEM Tulcea. Informaţiile au fost sintetizate şi 
valorificate în scop expoziţional. 

Etnografie 
1. Comunitatea rurală tradiţională în contextul europenizării. Responsabil: Iuliana Titov. 
2. Relaţia majoritari – minoritari etnici în Dobrogea de Nord. Responsabil: Iuliana Titov 
3. Practici tradiţionale în producția casnică textilă. Responsabil: Elena Papa  
4. Creaţia populară contemporană. Reflexii ale tradiţiei şi reprezentării contemporane. 

Responsabil: Elena Papa 
5. Patrimoniul etnografic şi contextele culturale. Responsabil: Alexandru Chiselev 
6. Aspecte de antropologie culturală şi istorie a mentalităţilor.  

Responsabil: Alexandru Chiselev 
7. Magie albă-magie neagră. Responsabil:  Alexandru Chiselev 
8. Relaţia habitat / practicarea ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale şi contemporane. 

Responsabil: Alexandru Negoiță 

Ştiinţele Naturii 
1. Cercetări privind speciile de floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de interes conservativ 

din cadrul siturilor Natura 2000 din Dobrogea (2014-2018) (Responsabil temă: M. Petrescu, 
colaborator: V. Cuzic). Descrierea temei: Prin aceste cercetări se urmăresc inventarierea 
şi estimarea frecvenţei habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional (plante 
superioare, insecte, păsări, mamifere), precum şi a unor elemente ale biotopului 
acestora (substrat geologic, tipuri de soluri). Activități: Cercetarea patrimoniului 
natural nord-dobrogean în vederea cunoaşterii, conservării şi protejării acestuia;  
supravegherea evoluţiei stării de conservare a speciilor şi habitatelor protejate; 
dezvoltarea patrimoniului muzeal (colecţii şi fond documentar); actualizarea listelor 
de specii şi habitate şi a datelor privind frecvenţa acestora în cadrul rezervaţiilor 
respective; completarea/actualizarea datelor existente sintetizate în cadrul temelor 
anterioare, ce au fost realizate de ICEM Tulcea predominant în rezervaţiile naturale 
de interes national, prin extinderea cercetărilor şi asupra habitatelor şi speciilor de 
interes comunitar/naţional situate în situri Natura 2000; valorificarea rezultatelor 
cercetării în afara instituției în elaborarea: proiectelor autorităţilor administrațiilor 
locale, a planurilor de urbanism, a planurilor de management de a ariilor protejate, 
precum şi la adoptarea unor măsuri de conservare pe baze ştiinţifice. Activități 
desfășurate în 2017: au fost efectuate cercetări de teren referitoare la vegetație și 
habitate (dr. ing. Mihai Petrescu) în cuprinsul siturilor Natura 2000 din Dobrogea, 
pe teritoriul administrativ al localităţilor: Babadag, Baia, C. A. Rosetti,  
Cernavodă, Dorobanţu, Greci, Jijila, Sfântu Gheorghe, Horia, Hârşova, Jurilovca, 
Mahmudia, Măcin, Mihail Kogălniceanu, Sarichioi, Slava Cercheză, Ciucurova, 
Sulina, Topolog, Luncaviţa, Ostrov (jud. Tulcea),  Ostrov (jud. Constanţa), 
Târguşor. Tot pentru realizarea acestei teme de cercetare, s-au efectuat deplasări 
la București, la Institutul de Biologie al Academiei Române, Grădina Botanică 
Dimitrie Brândză și Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore  Antipa.  A fost 
efectuată determinarea unor specii şi habitate critice, prelucrarea parţială a 
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datelor din teren, inclusiv pentru elaborarea prezentării Power Point “Noi 
observaţii privind flora şi habitatele rezervaţiei naturale Muchiile Cernei - Iaila ”. A fost 
efectuată determinarea unor specii şi habitate critice, precum şi prelucrarea 
parţială a datelor din teren. De asemenea, în vederea efectuării observațiilor 
ornitologice (dr.ing.Viorel Cuzic), s-au efectuat deplasări în următoarele situri 
Natura 2000: situl ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Raxim-Sinoe (zona 
Grindul Chituc,  Grindul Saele, Grindul Lupilor, Capul Doloşman, Călugăru-
Iancina, Enisala, Maliuc-Lacul Furtuna); situl ROSPA0060 Lacurile Tasaul-Corbu; 
situl ROSPA0061 Lacul Techirghiol; situl ROSPA0057 Lacul Siutghiol; situl 
ROSPA0032 Deniz Tepe; situl ROSPA0100 Stepa Casimcea; situl ROSPA0009 
Bestepe-Mahmudia; situl ROCIA0012 Braţul Măcin; situl ROSPA0091 Pădurea 
Babadag; situl ROSPA0007 BaltaVederoasa. În baza rezultatelor cercetărilor din 
cadrul acestei teme a fost elaborată lucrarea Raport privind habitatele şi speciile de 
plante superioare şi de avifaună de interes conservativ din Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării şi a siturilor Natura 2000 aferente (SCI, SPA) inventariate de ICEM Tulcea în 
perioada 2014-2018, ce va fi transmisă către A.R.B.D.D. până la data de 15 ianuarie 
2019, în urma solicitării respective instituţii, ca o justificare a permiselor de 
cercetare eliberate anterior pentru această temă. Acest raport va fi publicat, 
împreună cu alte rezultate ale cercetărilor din cadrul respectivei teme, în revista 
Delta Dunării VIII. 

2. Cercetări privind biodiversitatea ecosistemelor acvatice lotice din Dobrogea de 
Nord” (Responsabil temă: Cristina Dinu; colaboratori: Mihai Petrescu, Viorel Cuzic, 
Liliana Török, Valentin Panait, Adina Radu). Descrierea temei: Prin aceste cercetări se 
urmăresc două obiective: i) evaluarea diversității biologice și a calităţii apelor 
curgătoare cu ajutorul diferitelor componente de floră și faună reprezentative  (de 
la exemplare microscopice până la vertebrate) și a parametrilor fizico-chimici ai 
apelor; ii) evaluarea impactului activităților antropice asupra acestor ecosisteme 
acvatice lotice. Datele obţinute, după publicare, pot fi utilizate de către Serviciul de 
Gospodărire a Apelor Române, administraţiile publice locale şi autorităţile de 
mediu pentru:  fundamentarea pe baze ştiinţifice a unor măsuri de management 
conservativ în zonele respective; valorificarea nedistructivă, ecologică, a resurselor 
naturale, a calităţilor estetice ale florei, faunei, a peisajului şi a substratului 
geologic, ca premise ale dezvoltării eco-turismului. Activități propuse a se 
desfășura: Cercetarea unei arii hidrografice puțin studiată  în  Dobrogea de Nord, 
în vederea completării datelor existente, sintetizate în cadrul temelor anterioare, 
asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional situate în situri Natura 
2000, aflate în vecinătatea acestor ecosisteme acvatice; Evaluarea stării de 
conservare a speciilor şi habitatelor caracteristice acestor ecosisteme acvatice și 
identificarea activităților antropice cu impact nefavorabil asupra acestor ecosisteme 
acvatice lotice; Actualizarea listelor de specii şi habitate şi a datelor privind 
frecvenţa acestora  în cadrul ecosistemelor respective; Valorificarea rezultatelor 
cercetării prin elaborarea de lucrări științifice și în elaborarea proiectelor 
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autorităţilor administrațiilor locale, a planurilor de urbanism, a planurilor de 
management, precum şi la adoptarea unor măsuri de conservare pe baze ştiinţifice. 
Activități desfășurate în 2018: Consultarea materialului bibliografic și cartografic 
referitoare la rețeaua hidrografică lotică a județului Tulcea; deplasări în teren 
pentru efectuarea observațiilor ecologice, pedologice și prelevarea probelor 
hidrobiologice și botanice pe următoarele cursuri de apă: Aiorman, Casimcea, 
Cerna, Ciucurova, Greci, Hamangia, Jijila, Luncavița, Peceneaga, Taița, Telița, 
Topolog, Slava,Valea Roștrilor; prelucrarea probelor hidrobiologice (fitoplancton, 
zooplancton, bentos) și determinarea speciilor observate/ fotografiate sau colectate; 
întocmirea fișelor de observații pe teren. 

3. Specii de moluște exotice din colecția de malacologie (responsabil temă: dr. Adina 
Maria Rădulescu). Descrierea temei: Studiul are în vedere cercetarea și prezentarea 
colecției de moluște exotice din patrimoniul CMEDD, rezultatele cercetării fiind 
folosite la elaborarea catalogului colecției de moluște exotice. Activități 
desfășurate în anul 2017: efectuarea măsurătorilor biometrice, completarea/ 
actualizarea descrierilor pieselor malacologice și fotografierea a 320 de piese 
malacologice; igienizarea, reetichetarea şi introducerea în plicuri noi pentru 
păstrare. Fotografiile au fost realizate în colaborare cu Gabriel Dincu. 

4. Studierea patrimoniului natural şi istoric al județului Tulcea, pe baza tehnicilor 
şi tehnologiilor de teledetecție(responsabul: dr. Valentin Panait). Descrierea temei: 
Valorificarea complexă a informațiilor legate de patrimoniul natural, istoric şi 
arheologic, prin corelarea evoluţiei spaţiale, de a lungul unor perioade istorice, a 
aşezărilor umane (reflectată în descoperirile arheologice, documente istorice, 
diferite materiale cartografice ş.a.) cu evoluția cadrului natural. Pe baza datelor 
existente în prezent, cercetările sunt focusate asupra cursului inferior al Dunării 
(în zona siturilor arheologice Beroe-Ostrov (Piatra-Frecăţei), Dinogetia-Garvăn, 
Noviodunum-Isaccea, Aegyssus-Tulcea), Argamum, Enisala, Enisala-Palancă - 
complexul lagunar Razim-Sinoe), precum şi asupra unor zone din Deltă (Chilia 
Veche, Sf. Gheorghe). Activități: participarea la inventarierea patrimoniului 
arheologic și natural pe baza tehnicilor și tehnologiilor de teledetecție; elaborarea 
de metodologii de cercetare pentru studierea siturilor arheologice și cadrului lor 
natural, pe baza tehnicilor și tehnologiilor de teledetecție; evidențierea distribuției 
spațiale a patrimoniului arheologic și natural; realizarea bazelor de date spațiale 
cu informații privind atât caracteristicile principalelor elemente ale cadrului 
natural, cât și a dinamicii spaţiale a aşezărilor umane în cadrul siturilor 
arheologice. Activităţile desfăşurate în 2018: Realizarea hărților, listelor de 
coordonate și fișierelor în format dwg în cadrul studiilor istorice și arheologice 
pentru orașele Tulcea, Isaccea și Babadag, și comunele: Luncavița, Izvoarele, 
Topolog, Stejaru, Beidaud, Niculițel, Mahmudia, Nufarul, Ciucurova, Murighiol; 
Aprofundarea modalităților de operare în baze de date spațiale, atât în 
PostgreSQL/PostGIS cât și  în ESRI File Geodatabase;  Aprofundarea 
modalităților de operare în File Geodatabase, atât în ArcGIS cât și în QGIS 
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Desktop vr. 3.4.x; Aprofundarea lucrului în R Project (sau mai simplu, R), un 
mediu software gratuit pentru calculul statistic și reprezentări grafice și RStudio, 
o interfață profesională pentru lucrul în R (R Project);  Dezvoltarea bazei de date 
spațiale pentru patrimoniul natural folosind ESRI File Geodatabase drept mediu 
de stocare a datelor, în QGIS Desktop vr. 3.4.x ; Dezvoltarea bazei de date spațiale 
pentru patrimoniul arheologic (include: Tulcea, Topolog, Stejaru, Nalbant, 
Beidaud, Murighiol, Somova) folosind ESRI File Geodatabase drept mediu de 
stocare a datelor, în QGIS Desktop vr. 3.4.x ; Identificarea unor noi metode 
matematice moderne, bazate pe clusterizarea ierarhică și corelația intraclusteri, 
pentru corelarea datelor cu privire la patrimoniul natural cu cele legate de 
patrimoniul istoric și arheologic. 

Artă 

1. Monade Plastice: Promovarea elementelor de limbaj plastic ale compoziţiilor 
pieselor colecţiilor Muzeului de Artă din Tulcea şi raportarea lor la valori 
naţionale şi internaţionale, la alte domenii de activitate – DANIELA IACOBLEV 
BARĂU – cercetător științific; 

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

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

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 
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Grafic 5. Distribuția temelor de cercetare ale ICEM în anul 2018, pe domenii. 
 
Din cele de mai sus (Grafic 5) 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 91 de lucrări 
științifice: 1 monografie, 1 catalog, 2 volume colective, 9 rapoarte, 3 recenzii şi 75 de 
articole, după cum urmează: 

Monografii 

1. G. Nuțu, Elefterescu, D., Fibulele de la Durostorum – Ostrov / The Brooches from 
Durostorum – Ostrov, lucrare bilingvă română-engleză, format A4, 266 p., Editura 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018. 

Cataloage 

2. Fănaru, A., Dincu, G., Catalogul Bienalei Internaționale de Gravură Aegyssus. 

Volume editate 

3. Dima, L., Dumitrașcu, L., Dobrogea și Marea Unire la Centenar, BiblIP-I 2, Editura 
Tipo Moldova, Iași, 2018, 369 p. 

4. Zanoci, A., Băţ, M., Ailincăi, S.C., Ţârlea, A. (eds.) 2018, Cercetări interdisciplinare 
în siturile de epoca fierului din spaţiul tiso-nistrean. Materialele colloqium-ului de vară 
de la Saharna / Interdisciplinary research in Iron Age sites from the Tisa-Dnister area. 
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Proceedings of Saharna Summer Colloqium, July 13th-16th, 2017, Biblioteca Istro-
Pontica. Seria Arheologie 17, Editura Mega, Cluj-Napoca, 237 p. 

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

5. Danu, M., Messager, E., Carozza, J.-M., Carozza, L., Bouby, L., Philibert, S., 
Anderson, P., Burens, A., Micu, C., Phytolith evidence of cereal processing in the 
Danube Delta during the Chalcolithic period, Quaternary International, 2018, 
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.03.033 

6. Mihail, F., Micu, C., Materialul litic atribuit culturii Gumelnița descoperit în așezarea-
tell de la Luncavița, punctul Cetățuia, în anul 1959, Peuce, S.N. 16, 2018, 7-22. 

7. Bleoancă, M., Instrumente medicale descoperite recent la Apulum, Apulum LV, 1, 
2018, 29-228. 

8. Mocanu, M., Nuțu, G., Late Roman Red Slip Ware from Aegyssus, Novensia 28, 2017 
[2018] (sub tipar). 

9. Nuțu, G., Cast in Glass: An Intaglio from Halmyris, Novensia 28, 2017 [2018] (sub 
tipar). 

10. Nuțu, G., Worlds Apart? A Sassanian Intaglio from the Province of Scythia, Ancient 
West and East 18, 2019 (acceptat spre publicare). 

11. Lemke, M., Nuțu, G., Bajtler, M., Trusz, K., The Danube Underwater Heritage Project 
– First Steps, Novensia 28, 2017 [2018] (sub tipar). 

12. Mocanu, M., Late Roman tableware from Argamum, Studia Antiqua et Archaeologica 
24/2, 2018, 335-356. 

13. Mocanu, M., Ceramica de masă romană târzie descoperită la Halmyris, Peuce, S.N. 16, 
2018, 227-250. 

14. Mocanu, M., Ceramica de masă din vestul Mării Negre în mediul rural. Sarichioi – 
Sărătura, Arheologia Moldovei XLI, 2018 (sub tipar). 

15. Mocanu, M., Nuțu, G., Late Roman Red Slip Ware of Aegyssus, Novensia 29, 2018 
(sub tipar). 

16. Stănică, A.-D., Dinu, N., Aspecte privind locuirea otomană în zona Cetății 
Noviodunum, Analele Banatului, S.N.  25, 2017, 185-200. 

17. Panait, V., Stănică, A.-D., Mierlă, M., The Danube evolution within the Romanian 
sector Cotul Pisicii - Ceatal Izmail based on the archaeological discoveries and remote 
sensing, Scientific Annals of the Danube Delta Institute 23, 2018, 89-98. 

18. Stănică, A.-D., Prezența Hoardei de Aur la gurile Dunării (sec. XIII-XIV). Argumentul 
arheologic, Revista Arheologică, S.N. XIV, 2, 2018, 51-65. 

19. Stănică, A.-D., Vasile, G., Date arheologice și antropologice despre o necropolă medio-
bizantină de la Isaccea-Noviodunum (jud. Tulcea), sectorul Terenul Poliției de Frontieră, 
SCIVA 69, 2018 (în curs de apariție). 

20. Stănică, A.-D., The “Golden Horde” ceramics in Dobrudja (13th-14th centuries), Peuce, 
S.N. 16, 2018, 251-280. 

21. Ciulavu, F., Bleoancă, M., Contribuții la studiul sectorului sudic al canabelor romane de 
la Apulum / Municipium Septimium Apulense. Raport preliminar privind cercetările 
arheologice preventive de la Alba Iulia, str. Izvorului, nr. 5, Apulum LV, 1, 2018, 171-



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

 

 29 

218. 
22. Ciulavu, F., Activitatea monetăriei de la Alba Iulia. Studiu numismatic, istoric și 

arheologic, SCIVA 69, 2018 (acceptat pentru publicare) 
23. Manea, L., Noi ediții de carte românească veche în biblioteca Mănăstirii Cocoș din nordul 

Dobrogei. Considerații, Transilvania, 5-6, 2018, 42-46. 
24. Preoteasa, L., Vespremeanu-Stroe, A., Panaiotu, C., Ritaru, S., Ţuţuianu, L., Sava, 

T., Bârzescu, I., Dimofte, D., Sava, G., Mirea, D.A., Ailincăi, S. C.Neolithic to 
modern period palaeogeographic transformations in southern Danube delta and their 
impact on human settlements in the Enisala-Babadag region, Quaternary International 
(2018); 

25. Titov I., „Câteva meșteșuguri dobrogene între trecut și prezent”, în Cibinium 2018, 
Ed. ASTRA Museum, Sibiu, 2018, ISSN 1842-0249, Editura acreditată CNCS – 
categoria B (sub tipar). 

26. Titov I., „Locuința tradițională și schimbările din structura ei în jud. Tulcea”, în 
Studii și Comunicări de Etnologie, Institutul de Științe Umaniste Sibiu, 2018, ISSN 
1221-6518, Revistă acreditată CNCS – categoria B (sub tipar). 

27. Chiselev A.,  „Hrana rituală și ceremonială la rușii lipoveni din nordul Dobrogei”, 
în Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, vol X/2017, Iași, Editura 
Muzeelor Literare, 2018, ISSN 2066-7469, pp. 156-167 (revistă indexată Central and 
Eastern European Online Library). 

28. Chiselev A., „Germanii din județul Tulcea: coordonate istorico-demografice și 
etnografice”, în Studii și Comunicări de Etnologie, Institutul de Științe Umaniste 
Sibiu, 2018, ISSN 1221-6518, Revistă acreditată CNCS – categoria B (sub tipar). 

29. Chiselev A., „Riturile calendaristice ale etniilor nord-dobrogene: permanență și 
dinamică”, în Cibinium 2018, Ed. ASTRA Museum, Sibiu, 2018, ISSN 1842-0249, 
Editura acreditată CNCS – categoria B (sub tipar). 

Articole în volume colective / conferințe 

30. Nuțu, G., Live by the Sword and Under the Shield. A Note on Two Late Antiquity 
Weapons from Aegyssus, în Dan Aparaschivei, George Bilavschi (ed.), Studia in 
honorem Dan Gh. Teodor, Editura Istros, Brăila 2018, 165-184.  

31. Ailincăi, S. C., Carozza, L. and Ţârlea, A. (forthcoming) Once again on the Early 
Iron Age Cronology at Lower Danube. New Radiocarbon data from Babadag. In 
Ancient Thrace: Myth and Reality. 13th International Congress of Thracology, Kazanlak 
2017. 

32. Ailincăi, S.C., Early Iron Age stamped pottery in South-eastern Europe. Analysis, 
Chronology and Interpretation, In: Objects, Ideas and Travelers. Contacts Between 
the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze and early Iron 
Age. Conference to the Memory of Alexandru Vulpe, 10th-13th November 2017 
(predat spre publicare). 

33. Mihail, F., Iacob, M., Paraschiv, D., The Gumelniţa lithic material discovered at Slava 
Rusă (Tulcea County), în Cornelia Magda Lazarovici, Alexandru Berzovan (eds.), 
Quaestiones Praehistoricae Studia in honorem Professoris Vasile Chirica, Editura Istros, 
Brăila 2018, 231-250.  
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34. Dimitriu, R.G., Nuțu, G., Popa, A., Barbu, M.-B., High Resolution Geophysics off 
Danube Delta’s Shore Line for the Evaluation of Its Cultural Heritage Load. Case Study: 
The mouth of New Dunavat Paleo-Distributary, 18th International Multidisciplinary 
Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference Proceedings Volume 18. Science 
and Technology in Geology, Exploration and Mining 1.1. Geology, Applied and 
Environmental Geophysics, Proceedings of the Conference held in Albena 2 July – 
8 July 2018, Albena, 855-862. doi.org/10.5593/sgem2018/1.1. 

35. Dimitriu, R.G., Barbu, M.-B., Stanciu, I.-M., Nuțu, G., Pojar, I., Near-Surface 
Geophysics in the Extramural Area ot the Late Roman Settlement Halmyris, 18th 
International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference 
Proceedings Volume 18. Science and Technology in Geology, Exploration and 
Mining 1.1. Geology, Applied and Environmental Geophysics, Proceedings of the 
Conference held in Albena 2 July – 8 July 2018, Albena, 909-916. 
doi.org/10.5593/sgem2018/1.1.  

36. Panait, V., Stănică, A.-D., Mierlă, M., The Danube River evolution within Danube 
Delta based on the archaeological discoveries and remote sensing, în Deltas and Wetlands 
(Book of Abstract), vol. 5, Tulcea, Romania, 2018, 45. 

37. Stănică, A.-D., Cartography of the missing fortresses in Dobrogea: A case study of the 
Turkish Fortifications, în 15th International Congress of Turkish Art, eds. Michele 
Bernardini, Alessandro Taddei with the collaboration of Michael Douglas 
Sheridan, Ankara, 2018, p. 569-586. 

38. Mureșan, I., Mureșan, L.M., Between Civil and Religious Law in Funerary Practice 
within Roman Settlements on the Western Shore of the Black Sea, în Proceedings of the 
Sixth International Congress on Black Sea Antiquities. The Greeks and Romans in the 
Black Sea and the Importance of the Pontic Region for the Graeco-Roman World (7th c. 
BC - 5th c. AD): 20 Years On (1997-2017), Constanta, 18-22 September 2017, 
ArchaeoPress (sub tipar). 

39. Mureșan, I., Mureșan, L.M., Dying in the Line of Duty – Aspects Concerning the Legal 
Framework Regarding the Transport of Deceased Military Personnel Stationed on the 
Danubian Limes, în Proceedings of the 4th International Conference on the Roman 
Provinces, Traian and the Danubian Provinces. The political, economic and religious life 
in the Danubian provinces, Zagreb, 15-17 Noiembrie, 2017, Opuscula Archaeologica, 
Zagreb (sub tipar). 

40. Mureșan, I., Mureșan, L.M., Translatio cadaveris – Aspecte legate de cadrul juridic 
referitor la transportul defuncțiilor în provinciile danubiene, în ArheoVest, Nr. VI: In 
Memoriam Marian Gumă (1951-1998), Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, 
Timișoara, 24 noiembrie 2018, Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare, 
Universitatea de Vest din Timișoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2018; Vol. 2, 723-
736.  

41. Manea, L., Revista Tranșeelor (1916-1918) – publicație de front a unităților militare 
dobrogene. Cronica pe scurt a colecției, în Ligia Dima, Lavinia Dumitrașcu (coord.) 
Dobrogea și Marea Unire la Centenar, Editura Tipo Moldova, Iași, 2018, 229-254. 

42. Trif, F., The policy of the European Union and Romania concerning the protection of cultural 
heritage, în Actele 5th  Edition The International Scientific Conference, 
,,Communication, Context, Interdisciplinarity”, Târgu Mureș, 20- 21 october 2018. 
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43. Trif, F., The potentiality of intercultural dialogue in the prospectus of promotion the 
fundamental values of the European Union, în Actele 6th  Edition The International 
Scientific Conference, ,,Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, Târgu 
Mureș, 8-9 december 2018. 

44. Chiselev A., „Comunitatea grecilor din Dobrogea de Nord. Coordonate istorico-
demografice și etnografice”, într-un volum colectiv editat de Institutul pentru 
Studierea Problemelor Minorităților Naționale Cluj-Napoca, Editura ISPMN, 
Editură acreditată CNCS (în curs de publicare). 

45. Dima, L., Marin Șelaru – un erou necunoscut al orașului Babadag, jud. Tulcea, în în 
Ligia Dima, Lavinia Dumitrașcu (coord.) Dobrogea și Marea Unire la Centenar, 
Editura Tipo Moldova, Iași, 2018, 327-336. 

Rapoarte 

46. Carozza, L., Micu, C., Ailincăi, S.C., Bălăşescu, A., Burens, A., Ciulavu, F., Danu, 
M., Furestier, R., Haită, C., Ilie, C., Messager, E., Mihail, F., Provenzano, N., Radu, 
V., Ștefan, C., Archéologie du delta du Danube. Rapport de mission archéologique. Sous-
commission Europe-Maghreb. Rapport 2018. Société et environnement durant le 
néolithique et les âges des métaux dans le delta du Danube (Roumanie).  

47. Micu, C., Mihail, F., Ailincăi, S.C., Florea, M., Haită, C., Bălăşescu, A., Radu, V., 
Constantinescu, M., Danu, M., Carozza, L., Burens, A., Carozza, J.-M., Groparu, 
T., Messager, E., Furestier, R., Manolakakis, L., Provenzano N., Maliuc, com. 
Maliuc, jud. Tulcea Punct: Taraschina. Cercetările din anul 2017, material predat 
pentru publicare în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, 
Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

48. Nuțu, G., Päffgen, B., Pflederer, T., Fiederling, M., Ahl, M., Epava Rusu (Portița A). 
Campania 2017, material predat pentru publicare în Cronica Cercetărilor Arheologice 
din România. Campania 2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

49. Topoleanu, F.G. Stănică, A.D., Mocanu, M., Ciulavu, F. Bleoancă, M., Panait, V., 
Dima, L., Rusu, V., Marcu, L., Streinu, M., Streinu, A.M., Vîlcu, A., Dinu, N., 
Honcu, Șt., Boțan, S., Munteanu, L., Stanc Răfăila, S., Vasile, G., Nedu, D., Stănică, 
D., Drăgan, A., Eftimie, D., Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum]. Punct: Cetate, 
material predat pentru publicare în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. 
Campania 2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

50. Ciulavu, F., Bleoancă, M., Bounegru, G., Lascu, I., Alba Iulia. Punct: Dealul Furcilor, 
str. Izvorului, nr. 5, material predat pentru publicare în Cronica Cercetărilor 
Arheologice din România. Campania 2017, Ministerul Culturii și Identității 
Naționale. 

51. Ciugudean et alii, Teleac: Comuna: Ciugud, Jud. Alba, Punct: Grușet-Hîrburi, material 
predat pentru publicare în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 
2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale (Mihaela Bleoancă se regăsește 
printre autorii raportului de cercetare). 
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52. Paraschiv, D., et alii, Jurilovca, com. Jurilovca, jud. Tulcea, jud. Tulcea [Orgame / 
Argamum], material predat pentru publicare în Cronica Cercetărilor Arheologice din 
România. Campania 2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

53. Iacob, M., Paraschiv, D. et alii, Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea [(L)Ibida], 
material predat pentru publicare în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. 
Campania 2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

54. Nuțu, G., Paraschiv, D. et alii, Vasile Alecsandri, com. Stejaru, jud. Tulcea, material 
predat pentru publicare în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 
2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Recenzii, note bibliografice 

55. Mocanu, M., Once upon a Time in the East. The Chronological and Geographical 
Distribution of Terra Sigillata and Red Slip Ware in the Roman East, Archaeopress 
Publishing, Oxford, 2015, 196 p., 109 figuri (incluse în text), două hărți și patru 
tabele, Peuce, S.N. 16, 2018.  

56. Florin Ciulavu, recenzie la: Carmen Maria Petolescu, Daco-Moesica. Studii de 
numismatică și gliptică, Ediție îngrijită de Constantin C. Petolescu și Ștefan Vasiliță, 
București, Editura Academiei Române, 2017, 364 p., Apulum LV, 1, 2018, 425-426.  

57. Ailincăi, S.C. 2017, Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Mihail Băţ, Evoluţia habitatului din 
microzona Saharna în epoca fierului, Biblioteca Tyragetia 27, Chişinău, 2016, 464 p., 
SCIVA 68, 333-334. 

Alte publicații 

58. Mocanu, M. – contribuție la Rusu-Bolindeț, V., Botiș F-O. (eds.), The supply of 
ceramic goods in Dacia and Lower Moesia: imports and local development. Exhibition 
Catalogue, Cluj-Napoca, 2018. 

59. Panait, V., Stănică, A.-D., Mierlă, M., Tone, M., The Study of the Methods of the 
Lower Danube Sector Limnological Evolution According to the Archaeological Sites and 
Remote Sensing Techniques, Delta Dunării VII, 2018, 125-138. 

60. Ciulavu, F., Activitatea monetăriei de la Alba Iulia în intervalul cronologic 1848-1871, 
Oltenia. Studii și Comunicări XXV, 2018 (acceptat pentru publicare). 

61. Dorel Paraschiv, coautor la Viorica Rusu-Bolindeț, Ovidiu-Florin Botiș (eds.), The supply 
of ceramic goods in Dacia and Lower Moesia. Imports and local developments. 
Exhibition Catalogue, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018.  

62. Topoleanu, F. – contribuții la Viorica Rusu-Bolindeț, Ovidiu-Florin Botiș (eds.), The 
supply of ceramic goods in Dacia and Lower Moesia. Imports and local developments. 
Exhibition Catalogue, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018, 238-243, nr. 658-672, 267-
268, nr. 744-747. 

63. Stănică, A.D., Cercetarea  arheologică pluridisciplinară cetății Noviodunum  și a 
teritoriului acesteia, în Catalogul Proiectelor și al eveimentelor desfățurate sub egida 
anului European al Patrimoniului Cultural în România, București, Editura 
Patrimonia, 2018, p. 45. 

64. Manea, L., Din istoria tiparului românesc în prima jumătate a secolului al XVII-lea. 
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Cazania lui Varlaam – importanța și răspândirea sa, Steaua Dobrogei, Serie nouă II, I, 
1, mai 2018, 131-135.   

65. Manea, L., Școala tulceană în perioada stăpânirii otomane. Nifon Bălășescu – ctitor de 
școală românească, Steaua Dobrogei, Serie nouă II, I, 2, decembrie 2018, 14-18.    

66. Ciocoiu, M., Manea, L., Carol I și Ferdinand I, Regii care au creat România Mare, 
Tulcea, 2018, 90 p.: text și il. 

67. Cuzic V., Aspecte privind avifauna rezervației naturale Balta Vederoasa, județul 
Constanța, Acta Musei Tutovensis IX, Muzeul Vasile Pârvan, Bârlad, 2018: 128-144. 

68. Cuzic V., Cuzic, Mariana , Date privind speciile de păsările şi mamifere din zonele 
tampon şi de dezvoltare durabilă a zonei strict protejate Grindul Chituc din cadrul 
R.B.D.D., Delta Dunării VII - Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 
ICEM Tulcea, 2018: 103-124; 

69. Cuzic, Mariana, Doxan, Laura, Parteneriat educațional„Tranziția de la școală la locul 
de muncă” Pedagogie Muzeală, 2018, Muzeul Județean Mureș, Secția de Științele 
Naturii. 

70. Cuzic, Mariana, Doxan, Laura, Stupineanu, Valentina, Proiectul educativ ”Mă întorc 
la tine, Mare dragă!”, Delta Dunării VII, ICEM Tulcea, 2018: 235-242; 

71. Dinu, Cristina, Patologia peștilor din colecția acvariului CMEDD- ICEM Tulcea, Delta 
Dunării VII - Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, ICEM Tulcea, 
2018: 39-162; 

72. Panait, V., Stănică, A.D., Mierlă, M., Tone, Marcela, The Studing Methods of the 
Lower Danube Sector Limnological Evolution According to the Archaeological Study with 
Remote Sensing Data, Delta Dunării VII - Studii și cercetări de științele naturii și 
muzeologie, ICEM Tulcea, 2018: 125-138; 

73. Panait, V., Stănică, A.D., Mierlă, M., The Danube evolution within the Romanian 
sector Cotul Pisicii - Ceatal Izmail based on the archaeological discoveries and remote 
sensing, Scientific Annals of the Danube Delta Institute, vol. 23, "Danube Delta 
Technological Information Center", Tulcea, Edit. Dobrogea, Constanţa, 2018: 89-
98; 

74. Panait, V., Stănică, A.D., Mierlă, M., 2018, The Danube River evolution within Danube 
Delta based on the archaeological discoveries and remote sensing, INCDD: 45, IN: Deltas 
and Wetlands (Book of Abstract), vol. 5, 54 pp, Tulcea, Romania, ISSN 2344-3766; 

75. Petrescu, M., Contribuții la cunoașterea florei și habitatelor din situl de importanță 
comunitară Dealurile Agighiolului, județul Tulcea, Delta Dunării VII - Studii și 
cercetări de științele naturii și muzeologie, ICEM Tulcea, 2018: 83-94; 

76. Petrescu, M., Observaţii preliminare privind habitatele din situl Pădurea Hagieni-Lacul 
Limanu-Cotul Văii, Acta Botanica Horti Bucurestiensis, 44, Edit. Universităţii din 
Bucureşti, 2017: 57-69 (publicată online în decembrie 2017, după transmiterea către 
conducerea ICEM a raportului de activitate pentru anul 2017 

77. Titov I., „Mutații în arhitectura tradițională din zonele protejate ale jud. Tulcea”, 
în Revista Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, ISSN 1584-563X, pp. 175-189. 

78. Titov I., „Expoziția Portul popular – valoare identitară un discurs de tip 
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storytelling”, în vol. Museum - Studii și comunicări XVII, Pitești, Ed. Tiparg, 2018, 
ISSN 1842-4694. (sub tipar) 

79. Papa E.,  „Proiectul educativ Micii Etnografi”, în vol. Museum - Studii și comunicări 
XVII, Pitești, Ed. Tiparg, 2018, ISSN 1842-4694. (sub tipar) 

80. Chiselev A., „Rituri funerare contemporane. Două înmormântări din Dobrogea 
de Nord”, Narcisa Știucă, Adrian Stoicescu (ed.), Terenuri noi, metode noi. Mihai 
Pop 110 de la naștere, București, Editura Universității din București, 2018, ISBN 
978-606-16-0941-3, pp. 191-202. 

81. Chiselev A.,  „Valori ale patrimoniului imaterial la ucrainenii și rușii-lipoveni din 
Delta Dunării”, în Revista Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, ISSN 1584-563X, pp. 
163-174. 

82. Titov I., „Expoziția Icoana este viață – un exemplu de colaborare 
interinstituțională”, în vol. Îndrumător Pastoral, Sibiu, Ed. Andreiana, ISSN 1583-
168X, pp. 189-198. 

83. Titov I., „Preserving the Gastronomical Heritage in a Multiethnic Region. Case 
study: Tulcea County, Dobruja Region, Romania”, Cecilia L. Salvatore (ed.), 
Cultural Heritage Care and Management: Theory and Practice, Lanham, USA, 
Rowman & Littlefield, Maryland, 2018, ISBN 978-144227217-0 (Hardback), ISBN 
978-1-5381-1091-1 (Paperback), ISBN 978-1-4422-7218-7 (eBook), pp. 101-108  

84. Chiselev A., „The trilogy of cultural heritage. Preserving intangible heritage in an 
ethnographical museum”, Cecilia L. Salvatore (ed.), Cultural Heritage Care and 
Management: Theory and Practice, Lanham, USA, Rowman & Littlefield, Maryland, 
2018, ISBN 978-144227217-0 (Hardback), ISBN 978-1-5381-1091-1 (Paperback), 
ISBN 978-1-4422-7218-7 (eBook), pp. 95-100. 

85. Daniela Iacoblev Barău, TURCII DIN BABADAG, articol publicat în Dobro-Art, 
Anuarul Muzeului de Artă Tulcea, Nr. 2, 2018. 

86. Daniela Iacoblev Barău, POEZIA COASTEI DE ARGINT, articol publicat în 
Dobro-Art, Anuarul Muzeului de Artă Tulcea, Nr. 2, 2018. 

87. Alice-Georgiana Fănaru, ARTIȘTI DE AVANGARDĂ ÎN COLECȚIA MUZEULUI 
DE ARTĂ TULCEA, în Dobro-Art, Anuarul Muzeului de Artă Tulcea, Nr. 2, 2018. 

88. Alice-Georgiana Fănaru, Ana-Maria Dincu, CATALOGUL BIENALEI 
INTERNAȚIONALE DE GRAVURĂ CONTEMPORANĂ DANUBIUS - Ediţia a III-
a, 2018, Tulcea-România 

89. Alice-Georgiana Fănaru, Ana-Maria Dincu, PLIANTUL EXPOZIȚIEI CONCURS – 
BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE GRAVURĂ CONTEMPORANĂ DANUBIUS -  
Ediţia a III-a, 2018, Tulcea-România 

90. Gabriela Radu, RESTAURAREA A DOUĂ PIESE DE MOBILIER DIN COLECȚIA 
DE ARTĂ DECORATIVĂ A MUZEULUI DE ARTĂ TULCEA - în Dobro-Art, 
Anuarul Muzeului de Artă Tulcea, Nr. 2, 2018. 

91. Gabriela Radu, PATRIMONIUL CULTURAL ÎN RADIOGRAFIE - în Dobro-Art, 
Anuarul Muzeului de Artă Tulcea, Nr. 2, 2018. 
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Situația publicațiilor științifice la nivelul ICEM, pe anul 2018, se află în creștere față 
de anii precedenţi, ajungând aproape la nivelul anului 2014 (Grafic 6, Tabel 3). În 
același timp se poate observa că cea mai mare parte a publicațiilor sunt dedicate 
domeniului istorie-arheologie, acesta fiind urmat de etnografie, științele naturii, și 
artă (Grafic 7).   
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Grafic 6. Evoluția numărului de contribuții științifice publicate de specialiștii ICEM în perioada 2010-2018. 
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Grafic 7. Distribuția publicațiilor științifice ale specialiștilor ICEM în funcție de domeniu. 

Tabel 4. Publicaţiile specialiştilor ICEM, 2014-mai 2018 (centralizator). 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Monografii 3 7 2 0 1 
Cataloage/Ghiduri 1 2 2 1 1 
Volume editate 3 0 1 2 2 
Articole 73 46 56 47 75 
Rapoarte 8 9 9 5 9 
Recenzii si note bibliografice 3 5 2 6 3 
TOTAL 91 69 72 61 91 

* 
O altă modalitate de valorificare a activității științifice sunt participările la colocvii și 
conferințe naționale sau internaționale. În anul 2018, specialiștii ICEM au înregistrat 
62 de participări la manifestări științifice (6 în străinătate și 56 în România), după 
cum urmează: 
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Participări la manifestări științifice organizate în străinătate 

1. Ailincăi, S.C., Amenajări de habitat în zona Dunării de Jos la începutul mileniului I a.Chr., 
Complexe arheologie din aşezările epocii fierului în spaţiul tiso-nistrean, Saharna, Rep. 
Moldova, 12-15 iulie 2018, Universitatea de Stat din Moldova – ICEM-Tulcea. 

2. Dimitriu, R.G., Nuțu, G., Popa, A., Barbu, M.-B., High Resolution Geophysics off 
Danube Delta’s Shore Line for the Evaluation of Its Cultural Heritage Load. Case Study: 
The mouth of New Dunavat Paleo-Distributary, 18th International Multidisciplinary 
Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference Proceedings Volume 18. Science 
and Technology in Geology, Exploration and Mining 1.1. Geology, Applied and 
Environmental Geophysics, Proceedings of the Conference held in Albena 2 July – 
8 July 2018, Albena, Bulgaria. 

3. Dimitriu, R.G., Barbu, M.-B., Stanciu, I.-M., Nuțu, G., Pojar, I., Near-Surface 
Geophysics in the Extramural Area ot the Late Roman Settlement Halmyris, 18th 
International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference 
Proceedings Volume 18. Science and Technology in Geology, Exploration and 
Mining 1.1. Geology, Applied and Environmental Geophysics, Proceedings of the 
Conference held in Albena 2 July – 8 July 2018, Albena, Bulgaria. 

4. Petcu, R., Nuțu, G., Petcu-Levei, I., Rafailă (Stanc), S., Hellenistic and Roman 
Ceramic Unguentaria from Dobrudja: Contexts, Typology, Chronology, în cadrul 
Simpozionului Internațional – Unguentarium. A Terracotta Vessel Form and 
Other Related Vessels in the Hellenistic, Roman and Early Byzantine 
Mediterranean - An International Symposium, May 17-18, 2018 – Izmir, Turcia. 

5. Rafailă-Stanc, S.M., Nuțu, G., Malaxa, D., Cabat, A., Bejenaru, L., Archaeozoological 
data concerning the animal resources used in the settlement of Halmyris (Romania), în 
cadrul conferinței 13th ICAZ International Conference, Middle East Technical 
University, 2nd-7th September 2018, Ankara, Turkey. 

6. Streinu, M., Stănică, A.-D., Streinu, A., The last frontier. The extra muros civil 
settlement from Noviodunum. The beginning of a new research (poster), the 24Th 
International Limes Congress, 1-9 septembrie 2018, Belgrad (Serbia). 

Participări la manifestări științifice organizate în România 

Istorie-arheologie 

7. Ailincăi, S.C., Topoleanu, F., Mihail, F., Niculiţel – Cornet. O aşezare de la începutul 
mileniului I a.Chr., Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” 
„Metodă, teorie şi practică în arheologia contemporană” dedicată Centenarului 
Marii Uniri, 28-30 martie 2018.  

8. Dobrinescu, C., Ailincăi, S.C., Soroceanu, T., Bodolică, V., Cernavodă – km 152. Un 
sit de la sfârşitul epocii bronzului la Dunărea de Jos, Schimbare sau Continuitate? 
Civilizaţii de la sfârşitul mileniului II şi prima jumătate a mileniului I a.Chr. în 
spaţiul carpato-balcanic, Centrul de Studii Pre- şi Protoistorice de la celic Dere, 
Tulcea, 25-27 mai 2018. 

9. Ailincăi, S.C., Orizintul hallstattian timpuriu cu ceramică imprimată în sud-estul 
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Europei. Analiză, cronologie şi interpretare, Schimbare sau Continuitate? Civilizaţii 
de la sfârşitul mileniului II şi prima jumătate a mileniului I a.Chr. în spaţiul 
carpato-balcanic, Centrul de Studii Pre- şi Protoistorice de la celic Dere, Tulcea, 
25-27 mai 2018. 

10. Ailincăi, S.C., Bolohan, N.,Stamped pottery vs. Channelled Pootery. Some chronological 
Landmarks at the Beginning of the 1st Millenium BC in Southeast Europe, Local 
Traditions, Culture ot Migration? The Pottery-Belegis-Gava Type as a 
Chronological and Cultural Marker in Southeast Europe during the Late Bronze 
Age, Timişoara, 8th-11th October 2018. 

11. Micu, C., Carozza, L., Ailincăi, S., Bălășescu, A., Burens, A., Carozza, J.-M., Furestier, 
R., Haită, C., Mihail, F., Provenzano N., Radu, V., Danu, M., Taraschina 2017, 
Sesiunea de rapoarte arheologice organizată de Comisia Națională de Arheologie, 
Ministerul Culturii și Identității Naționale, București, 26 ianuarie 2018. 

12. Danu, M., Bejenaru, L., Cabat, A., Malaxa, D., Pîrnău, R., Nuțu, G., Stanc, S., 
Cercetări bioarheologice în Cetatea de secol IV–VI de la Ibida (judeţul Tulcea), în 
cadrul conferinței Zilele Academice Ieşene ediţia a XXXIII-a. Sesiunea de 
comunicări științifice Antropologia – o abordare interdisciplinară, 
Academia Română, Filiala Iași, 17 octombrie 2018. 

13. Mocanu, M., Nuțu, G., Cercetările arheologice de la Aegyssus, Aria C, Campania 2018, 
Noutăţi  arheologice la Institutul de Arheologie din Iaşi. Campania 2018, Iași, 2 
noiembrie 2018. 

14. Paraschiv, D., Chiriac, C., Mocanu, M., Ibida. Curtina G și Turnul 8. Campania 2018, 
Noutăţi  arheologice la Institutul de Arheologie din Iaşi. Campania 2018, Iași, 2 
noiembrie 2018. 

15. Panait, V., Stănică, A.-D., Mierlă, M., The Danube River evolution within Danube 
Delta based on the archaeological discoveries and remote sensing, The 26th Symposium 
‘Deltas and Wetlands’ 16-20 May 2018, Tulcea. 

16. Stănică, A.-D., Panait, V., Utilizarea GIS pentru delimitarea siturilor arheologice din 
teritoriul cetății Noviodunum, Simpozionul „Cercetări Arheologice și Numismatice”, 
ediția a IV-a, Organizat de: Muzeul Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu 
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române şi Muzeul 
Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, perioada 13-15 septembrie 2018, București. 

17. Honcu, Șt., Stănică, A.-D., Câteva amfore rare descoperite la Noviodunum, Sesiunea 
internațională a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Pontica 
2018, Ediția LI, 3-4 octombrie 2018, Constanța. 

18. Damian, O., Vasile, G., Samson, A., Stănică, A.-D., Nufăru 40. O cetate bizantină de 
la gurile Dunării, Sesiunea internațională a Muzeului de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța, Pontica 2018, Ediția LI, 3-4 octombrie 2018, Constanța. 

19. Stănică, A.-D., Vasile, G., Necropolele de perioadă medie bizantină de la Noviodunum, 
Sesiunea internațională a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, 
Pontica 2018, Ediția LI, 3-4 octombrie 2018, Constanța. 
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20. Honcu, Șt., Stănică, A.-D., Aprovizionând armata. Amforele romane descoperite la 
Noviodunum – Basilica 2, Noutăți  arheologice la Institutul de Arheologie din Iași. 
Campania 2018, (Zilele Academice Ieșene. Ediția a XXXIII-a, 2018), 2 noiembrie 
2018, Iași. 

21. Stănică, A.-D., Stănică, D., Unități militare și ofițeri tulceni din Primul Război Mondial 
decorați cu ordinul „Mihai Viteazul”, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice 
„Dobrogea şi Marea Unire la Centenar”, 26-28 aprilie 2018, Tulcea. 

22. Stănică, A.-D., Streinu, M., Streinu, A., Noviodunum 2017. Așezarea Civila Est, 
Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice – Ediția 52, 15-17 Noiembrie 2018, 
Cluj-Napoca. 

23. Stănică, A.-D., Mocanu, M., Streinu, M., Honcu, Șt., Noi date privind locuirea medio-
bizantina de la Noviodunum, Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice – Ediția 
52, 15-17 Noiembrie 2018, Cluj-Napoca. 

24. Ciulavu, F., Date noi privind activitatea monetăriei de la Alba Iulia la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea: documente și monede inedite, 
Conferința Națională Oltenia. Interferențe culturale, ediția a VIII-a, Muzeul 
Olteniei, Craiova, 9-11 mai 2018. 

25. Mureșan, I., Mureșan, L.M., Locuri publice sau loturi private? Conflictul dintre dreptul 
civil și sacru în practica funerară romană, Simpozionul internațional „ArheoVest”, 
Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie,  In Memoriam Marian Gumă (1951-1998), 
ediția a 6-a,  organizat de Asociația ArheoVest și Universitatea de Vest, 
Timișoara, 24 Noiembrie 2018. 

26. Mureșan, I., Mureșan, L.M., Legal Aspects Concerning Pottery Production in 
Provincial Territory – A Study of Ancient Sources, Congresul Internațional al Rei 
Cretariae Romanae Fautores, ediția a 31-a, Marketing Roman Pottery: Economic 
Relationship Between Local and Imported Products, Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 
Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Zalău, 
Sarmizegetusa, Alba-Iulia, 23-30 Septembrie, 2018. 

27. Mureșan, I., Mureșan, L.M., Excepții și privilegii în cadrul dreptului funerar roman – 
dreptul aplicabil militarilor cu studiul de caz sectorul inferior al limesului dunărean,  
Conferința internațională „Oltenia. Interferențe culturale”, ediția a 8-a, Muzeul 
Olteniei, Craiova, 9-11 mai 2018. 

28. Mureșan, I., Mureșan, L.M., Soldiers in the Time of Death – Aspects of Roman Law 
Concerning Military Personnel and Funerary Practice in the Danubian Provinces,  
Simpozionul Internațional In Memoriam Constantini Daicoviciu, ediția a 44 – a, organizat 
de Consiliul Județean Caraș-Severin și Muzeul de Etnografie și al Regimentului de 
Graniță Caransebeș, Băile Herculane, 28 februarie – 2 martie, 2018. 

29. Topoleanu, F., Sesiunea științifică Marea unire de la Marea neagră, MINA 
Constanța, 26-28.10.2018. 

30.  Manea, L., Revista Tranșeelor (1916-1918) – publicație de front a unităților militare 
dobrogene, Conferința internațională Cultura și presa în spațiul european, ediția a X-a 
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cu tema „Presa – participant activ la crearea României (1859-1878-1913-1918)”, 
Galați, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Asociația Română de Istorie a 
Presei, 25-26 mai 2018.    

31. Manea, L., Deținători, donatori, ex-librisuri și frecvența lor în colecții tulcene, Sesiunea 
anuală de comunicări științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din 
Deva, Deva, 14-15 iunie 2018.  

32. Manea, L., Manifestări cultural-artistice într-un spațiu sacru muzeal nord-dobrogean. 
Studiu de caz: Expoziție temporară de carte veche, Simpozionul internațional Drobeta, 
Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, 20-21 septembrie 2018.  

33. Manea, L., Câteva manuale pentru educație și sănătate din prima jumătate a secolului al 
XIX-lea. Elemente de conținut, Conferința națională „Bibliologie și Patrimoniu 
Cultural Național. Carte românească, carte europeană – manuale pentru copii și 
adulți (sec. XVI-XIX)”, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, ediția a XII-a, 
Alba Iulia, 25-26 octombrie 2018. 

34. Trif, F., The policy of the European Union and Romania concerning the protection of cultural 
heritage, 5th Edition The International Scientific Conference, ,,Communication, 
Context, Interdisciplinarity”, Târgu Mureș, 20- 21 october 2018. 

35. Trif, F., The potentiality of intercultural dialogue in the prospectus of promotion the 
fundamental values of the European Union, 6th  Edition The International Scientific 
Conference, ,,Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, Târgu Mureș, 8-
9 december 2018. 

36. Paraschiv, D., Chiriac, C., Iacob, M., Ibida en Ier-IIIème siècles. Archéologie et 
numismatique, la Conferința internațională Advances in Ancient Black Sea Studies, 
Constanța, august 2018.  

Etnografie 
37. Titov I., Portul popular în expozițiile tulcene, Simpozionul Național „Portul popular 

– valoare identitară”, Tulcea, organizator: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 
„Gavrilă Simion” Tulcea, 26-28 aprilie 2018 

38. Titov I., Expoziția Portul popular – valoare identitară un discurs de tip storytelling, 
Conferința Internațională „Tineretul și Muzeele”, Golești, organizator: Muzeul 
Viticulturii și Pomiculturii Golești, 28 iunie-1 iulie 2018 

39. Titov I., Câteva meșteșuguri dobrogene între trecut și prezent, Seminar Astra 
Multicultural, Sibiu, organizator: Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, 11-
14 iulie 2018 

40. Titov I., 100 de ani de practicare a meșteșugurilor în Dobrogea, Colocviile 
Patrimoniului Cultural Imaterial, Ediția a XXIV-a, Botoșani, organizator: 
Institutul Național al Patrimoniului, 23-25 octombrie 2018 

41. Papa E., Proiectul educativ Micii Etnografi, Conferința Internațională „Tineretul și 
Muzeele”, Golești, organizator: Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, 28 
iunie-1 iulie 2018 

42. Papa E., Cămașa dobrogeană – de la formă la detaliu, Simpozionul Național „Portul 
popular – valoare identitară”, Tulcea, organizator: Institutul de Cercetări Eco-
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Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, 26-28 aprilie 2018 
43. Chiselev A., Portul popular al turcilor și tătarilor, Simpozionul Național „Portul 

popular – valoare identitară”, Tulcea, organizator: Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, 26-28 aprilie 2018 

44. Chiselev A., Corbanul la grecii din Izvoarele – exemplu de emblemă identitară, 
Colocviile Doctoranzilor Anii II-III Studii literare și culturale, București, 
organizator: Facultatea de Litere, Universitatea din București, 11-12 mai 2018 

45. Chiselev A., Românii balcanici din Dobrogea de Nord: Aromânii și meglenoromânii, 
Simpozionul Internațional Istorie, cultură, patrimoniu, ediția a XI-a, Iași, 
organizator: Muzeul Național al Literaturii Române Iași, 23-25 mai 2018 

46. Chiselev A., Tradițiile de peste an în satul dobrogean. Permanență și dinamică, Seminar 
Astra Multicultural, Sibiu, organizator: Complexul Național Muzeal ASTRA 
Sibiu, 11-14 iulie 2018 

47. Chiselev A., Obiceiuri calendaristice din Dobrogea de Nord între trecut și prezent, 
Colocviile Patrimoniului Cultural Imaterial, Ediția a XXIV-a, Botoșani, 
organizator: Institutul Național al Patrimoniului, 23-25 octombrie 2018 

Ştiinţele naturii 

48. Cuzic V., Conferința științifică aniversară „60 de ani de muzeologie în domeniul 
științelor naturii la Muzeul Județean Mureș”, Tg. Mureș, 31 octombrie - 2 noiembrie 
2018, cu comunicarea ”Noi observații privind păsările din zona Grindului Chituc, 
Rezervația Biosferei Delta Dunării”. 

49. Cuzic, Mariana, Doxan, Laura-Gina, Conferinţei naţionale de pedagogie muzeală 
Realizări şi perspective în domeniul pedagogiei muzeale cu specific de ştiinte ale naturii 
din România, ediţia a VII-a, 31octombrie - 2 noiembrie 2018, la Muzeul Județean 
Mureș, cu comunicarea ”CMEDD – Proiect educațional Carnavalul copiilor, evoluție și 
transformări ”. 

50. Petrescu, M., Sesiunea de comunicări ştiinţifice  a Grădinii Botanice Dimitrie  
Brândză, ediţia a XXIII-a, Bucureşti, 9-10 noiembrie 2018, cu lucrarea Noi observaţii 
privind flora şi habitatele rezervaţiei naturale Muchiile Cernei – Iaila. 

51. Rădulescu, Adina, Maria, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice  a  Muzeului „Ion 
Borcea” Bacău 5-6 dec. 2018, cu lucrările: Influenţa factorilor fizici asupra speciilor de 
gastropode şi bivalve din lacul Furtuna (R.B.D.D.) și respectiv, The Unio pictorum (L., 
1758) importances in the bioeconomy of the Furtuna Lake (D.D.B.R.). 

Artă 
52. Radu, G., Participarea la Conferința Națională „Unitate dogmatică și specific 

național în pictura bisericească” ediția a VI-a (29-30 mai 2018); 
53. Radu, G.,Participare la Sesiunea Națională de Comunicări „Patrimoniul și 

Educația în Muzeele de artă din România” organizat de ICEM „Gavrilă Simion” 
Tulcea în perioada 8-9 noiembrie 2018 cu lucrările „Restaurarea a două piese de 
mobilier din colecția de artă decorativă a Muzeului de Artă Tulcea” și  
„Patrimoniu cultural în radiografie (Radiografierea a două icoane din colecția 
Muzeului de Artă Tulcea)”. 
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54. Radu, G.,Participare, în perioada 19- 21 septembrie 2018, la Simpozionul 
Internațional „Drobeta” cu lucrarea „Colecția de icoane a Mânăstirii Cocoș Tulcea 
– oglindă a mozaicului etnic Nord- Dobrogean”. 

55. Radu, G.,Participare în perioada 12 – 14 decembrie 2018 la „Atelier MobilitatE+ 
rezidențial, Educaţia Adulţilor, pentru biblioteci și muzee”, București; 

56. Dincu, A.M., Participarea la Simpozionul Internațional Drobeta-Ediția 2018, 
organizat de Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin, 20-
21 septembrie 2018. 

57. Fănaru, A., Participare la Sesiunea Națională de Comunicări „Patrimoniul și 
Educația în Muzeele de artă din România” organizat de ICEM „Gavrilă Simion” 
Tulcea în perioada 8-9 noiembrie 2018 cu lucrarea „Artiști de avangardă în 
colecția de grafică a Muzeului de Artă Tulcea”  

58. Fănaru, A., Participare, în perioada 19- 21 septembrie 2018, la Simpozionul 
Internațional „Drobeta” organizat de Muzeul Regiunii Porților de Fier din 
Drobeta Turnu Severin. 

59. Iacoblev Barău, D., Participare la Sesiunea Națională de Comunicări „Patrimoniul 
și Educația în Muzeele de artă din România” organizat de ICEM „Gavrilă 
Simion” Tulcea în perioada 8-9 noiembrie 2018 cu lucrarea „20 de ani de 
pedagogie muzeală în Muzeul de Artă al ICEM Tulcea”. 

Restaurare/Conservare 

60. Marcu L., ‘’VAS DE BĂUT ‘’(sub formă de berbec) nr. inv. 50483, Salonul 
Naţional de Restaurare, MuzeulOlteniei, Craiova, 18 – 22 septembrie 2018.  

61. Marcu L., ‘’ Consideraţiiprivindrestaurareaunor vase ceramice descoperite la 
Isaccea, jud. Tulcea ‘’, Ediţia a II-a a Sesiunii Naţionale de Comunicări  
PatrimoniuşieducaţieînMuzeelede ArtădinRomânia, Tulcea, 8-9 noiembrie 2018. 

62. Omeniuc M., ‘’Păundinmetal, restaurare-conservare’’, Editia a II-a a 
SesiuniiNaţionale de Comunicări Patrimoniu şi educaţie în Muzeele de Artă din 
România, Tulcea, 8-9 noiembrie 2018. 
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Grafic 8. Evoluția numărului de participări la manifestări științifice în perioada 2010-2018. 
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Grafic 9. Distribuția participărilor specialiștilor ICEM la manifestări științifice în funcție de domeniu. 

Participările la manifestări științifice a speciliștilor ICEM înregistrează o scădere față 
de anii precedenți (Grafic 8), domeniul tematic preponderent fiind ca și în cazul 
articolelor, istoria și arheologia (Grafic 9, Tabel 5). 
Tabel 5. Distribuţia publicaţiilor şi conferinţelor specialiştilor ICEM în anul 2018. 

Nume Secţia Cărţi Cataloage Volume 
editate 

Articole Rapoarte Recenzii Total 
publicatii 

Conferinţe 

Ailincăi S. MIA 0 0 1 3 2 1 6 6 
Bleoancă M MIA 0 0 0 2 3 0 5 0 
Chiselev A. MEAP 0 0 0 3 0 0 3 5 
Ciocoiu M. MIA 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ciulavu F. MIA 0 0 0 2 3 1 6 2 
Cuzic M. CMEDD 0 0 0 3 0 0 3 1 
Cuzic V. CMEDD 0 0 0 1 0 0 1 1 
Dima L. MIA 0 0 1 1 1 0 3 0 
Dincu A. CPCND 0 1 0 0 0 0 1 1 
Dincu G. CPCND 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dinu C. CMEDD 0 0 0 1 0 0 1 0 
Doxan L. CMEDD 0 0 0 2 0 0 2 1 
Fănaru A. CPCND 0 1 0 1 0 0 2 2 
Manea L. MIA 0 0 0 5 0 0 5 4 
Marcu L. LCR 0 0 0 0 0 0 0 2 
Micu C. MIA 0 0 0 2 0 0 2 3 
Mihail F. MIA 0 0 0 2 2 0 4 2 
Mocanu M. MIA 0 0 0 6 1 1 8 3 
Mureşan I MIA 0 0 0 3 0 0 3 4 
Mureşan L MIA 0 0 0 3 0 0 3 4 
Nuţu G. MIA 1 0 0 8 2 0 10 6 
Panait V.  CMEDD 0 0 0 6 1 0 7 2 
Paraschiv D. MIA 0 0 0 2 3 0 5 2 
Petrescu M. CMEDD 0 0 0 2 0 0 2 1 
Radu A. CMEDD 0 0 0 0 0 0 0 0 
Radu G. CPCND 0 0 0 2 0 0 2 3 
Stănică A. MIA 0 0 0 11 1 0 12 10 
Titov I. MEAP 0 0 0 6 0 0 6 4 
Topoleanu 
F. 

MIA 0 0 0 1 1 0 2 2 
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b.1.I-3. Activitatea editorială 

În anul 2018, ICEM Tulcea a editat două periodice ale sale Peuce și DobroArt, dar şi o 
serie de publicaţii ştiinţifice în Seria Biblioteca Istro-Pontica, după cum urmează: 
 
1. Revista Peuce, S.N. XVI, 2018. Responsabili volum: Sorin Ailincăi, Cristian Micu, 

Ioana Mureșan, Lucian Mureșan, Marian Mocanu. 
2. Dima, L., Dumitrașcu, L. (coord.) 2018, Dobrogea și Marea Unire la Centenar. 

Articole susținute în cadrul Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice „Dobrogea și 
Marea Unire la Centenar”, 27-29 aprilie, Tulcea, Biblioteca Istro-Pontica, Seria Istorie 
2, Editura Tipo Moldova. 

  
 

 

 

  

Fig. 2. Lucrări editate de ICEM în anul 2018. 

3. Zanoci, A., Băț, M., Ailincăi, S.C., Țârlea, A. (colegiul de redacție) 2018, Cercetări 
interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spațiul tiso-nistrean, Materialele 
colloquium-ului de vară de la Saharna 13-16 iulie 2017, Biblioteca Istro-Pontica, Seria 
Arheologie 17, Editura Mega. 

4. Mureșan, I., Mureșan, L. – Traducere în limba engleză realizată pentru The Supply 
of Ceramic Goods in Dacia and Lower Moesia: Imports and Local Developments. 
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Exhibition Catalogue, Viorica Rusu-Bolindeț, Florin-Ovidiu Botiș (eds.), Cluj-
Napoca, 2018.  

5. Mureșan, I., Mureșan, L. – Traducere în limba engleză realizată pentru Atlas of 
Roman Pottery Workshops from the Provinces Dacia and Lower Moesia/Scythia Minor 
(1st – 7th). Vol. II, Viorica Rusu-Bolindeț, Cristian-Aurel Roman, Monica Gui, Iulia-
Alexandra Iliescu, Florin-Ovidiu Botiș, Silvia Mustață, Dàvid Petruț (eds.), Cluj-
Napoca (sub tipar). 

6. Ciocoiu, M. (ed.) 2018, România mea. 
7. Revista Delta Dunării - Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, nr. VII, 

editori: dr. ing. Cristina Dinu, dr. ing. Mihai Petrescu. 
8. Revista DobroArt 2, 2018 – Anuarul Muzeului de Artă Tulcea; 
9. Catalogul Bienalei Internaționale de Gravură Danubius, ediția a III-a. 

b.1.I-4. Manifestări științifice organizate 

În cursul anului 2018, ICEM a contribuit la organizarea următoarele manifestări 
științifice: 

1. Sesiunea Națională de Comunicări Științifice „Dobrogea și Marea Unire la Centenar” 
(Tulcea, 27-29 aprilie 2018), în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța, Muzeul Național al Marinei Române Constanța. 
Responsabil ICEM Tulcea: Ligia Dima. 

2. Colocviul internațional „Schimbare sau continuitate? Civilizații de la sfârșitul 
mileniului II și prima jumătate a mileniului I a.Chr. în  spațiul carpato-balcanic” 
(Tulcea-Celic Dere, 25-27 mai 2018). Responsabil ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi. 

3. Colocviul „Nufăru 40”; organizat de  Muzeul Național de Istorie a Romaniei cu 
sprijinul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” București, al Primariei 
comunei Nufaru și al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrila Simion” 
Tulcea, 27 septembrie 2018, la Centrul de informare turistică din localitatea 
Nufaru. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

4. Simpozionul Național „Portul popular – valoare identitară”, Tulcea, 26-28 aprilie 
2018; 

5. Sesiunea Națională de Comunicări ”Patrimoniul și educația în muzeele de artă 
din România – ediția a II-a” - Tulcea, 8-9 noiembrie 2018; coordonare – Tocanie P. 

Totodată ICEM a mai organizat o serie de conferințe științifice a unor oameni de 
știință, precum Bartolomej Szmoniewski, Silvana Rachieru, Ioan Opriș, Valentin 
Ciorbea, Gheorghe Zbârnă ș.a. 
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Fig. 3. Conferințe științifice organizate în anul 2018. 

 

 

 

Fig. 4. Conferințe științifice organizate în anul 2018. 

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. 
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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 2018. 

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

Colecția de numismatică și medalistică. Responsabil: Florentina Trif 
-  preluarea gestiunii colecțiilor de numismatică și medalistică 
-  finalizarea inventarierii colecțiilor de numismatică și medalistică în vederea 

predării gestiunii către Florentina Trif. 
-  actualizarea registrului de evidență analitică a bunurilor culturale pentru 

colecțiile de numismatică și medalistică 
-  realizarea a 200 de fişe de conservare  
-  creșteri patrimoniu: 542 monede (nr. inv. 66558- 67100)  
-  s-a completat dosarul pentru bunurile culturale (147 monede) ce au fost predate 

Laboratorului de Restaurare-Conservare pentru restaurare 
-  conservarea preventivă pentru bunurile culturale  din expoziția de bază și  

depozitul colecţiei de numismatică și medalistică 
-  monitorizarea valorilor de temperatură şi umiditate din expoziţiile muzeului şi 

din depozitul de numismatică și medalistică și luarea măsurilor care s-au impus, 
în situația în care s-au constatat probleme specifice; 

- completarea a 150 de fișe analitice de evidență pentru monede romane, medievale 
și moderne din colecția ICEM Tulcea;  

- colaborare cu juristul ICEM Tulcea și cu gestionarul colecției de numismatică 
pentru soluționarea cererii adresate de către domnul Pestrițu Eugen către ICEM 
Tulcea, în vederea identificării bunurilor culturale predate instituției în perioada 
1989-1997 pentru achiziție. 

Colecția de arheologie. Gestionar: Adina Ailincăi  

- completarea a 242 fișe de conservare pentru bunurile culturale din colecție 
- înregistrarea bunurilor culturale pentru creșterea de patrimoniu pe anul 2018 (168 

bunuri culturale); 
- realizarea a două dosare de clasare (primul include 51 de bunuri culturale, cel de-

al doilea 5 bunuri culturale) 
- pregătirea dosarului depus la Ministerul Culturii și Identității Naționale în 

vederea obținerii avizului pentru exportul temporar 
- pregătirea materialului arheologic în vederea depozitării în spațiul amenajat în 

Pavilionul A („Depozitul de ceramică”). Depozitarea a fost realizată de Sorin 
Ailincăi, Florian Mihail, Florin Ciulavu, Marian Mocanu, Cristian Micu, Lucian 
Mureșan, Dorel Paraschiv, George Nuțu, Aurel Stănică, Mihaela Bleoancă, 
Florentina Trif, Valentina Sciotnic. 

- completarea a două de fișe analitice de evidență pentru bunurile culturale 
descoperite pe situl arheologic Maliuc, punctul „Taraschina” 
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- realizarea a două de rapoarte de expertiză pentru bunuri culturale descoperite pe 
situl arheologic Maliuc, punctul „Taraschina” 

- fișe de evidență: 46 fișe analitice de evidență pentru bunuri culturale atribuite 
Epocii Bronzului; 119 fișe analitice de evidență pentru bunuri culturale din 
colecție; completarea a 64 fișe analitice de evidență pentru bunuri culturale 
atribuite epocii romane. 

Colecția de carte veche – responsabil dr. Lăcrămioara Manea:  

- pregătire Dosar clasare (fișe, rapoarte expertiză, cereri), înaintat cu adresa nr. 
9781/07.12.2018 privind solicitarea de clasare în patrimoniul mobil a 18 cărți vechi 
și manuscrise (14 în categoria Tezaur și 4 în categoria Fond);  

- întocmire FAE (42) în Docpat;  
- creștere de patrimoniu: 4 cărți românești vechi și 17 manuscrise cu contracte de 

donație nr. 35/23.042018, nr. 36/23.04.2018, nr. 72/12.092018;  
- completarea registrului informatic (17 înregistrări) 
- întocmire fișe de evidență și de conservare pentru 9 colligate (periodice sec. XIX) 

care au fost restaurate și consolidate în Laboratorul de Restaurare-Conservare 
(comisia de recepție și predare în decembrie 2018). 

 
Colecția de istorie modernă și contemporană – gestionar Mădălina Ciocoiu  
- Fise conservare: - 30 fişe de conservare 
- conservarea preventivă, pentru documentele şi obiectele tridimensionale ale 

colecţiei de istorie modernă şi contemporană 
- Registru informatic: introducerea în registrul informatizat a 232 de bunuri 

culturale din colecția de istorie modernă și contemporană 

Colecția de hărți. Gestionar Cosmin Milian 

- monitorizarea stării de conservare a bunurilor culturale din colecție 

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

- înregistrarea în baza de date TinRead a unui număr de 4123 de unități bibliografice după 
cum urmează : 3314 periodice, 809 monografii; 

- cotarea și clasificarea exemplarelor introduse în baza de date TinRead după domeniu și 
numele de autor; 

- etichetarea exemplarelor cu coduri de bare; 
- Îmbogățirea fondului de carte a bibliotecii cu un număr total de 310 publicații, provenite 

din donații, schimburi interbibliotecare și achiziții,  din care: 199 periodice și 111 
monografii și înregistrarea lor în Registul Inventar corespunzător și în Registrul de 
Mișcări al Fondurilor; 

- Realizarea schimbului de carte. 
- Trecerea a unui număr de 1358 de numere de publicații din Registrul Inventar 

Externe în Registrul Inventar Periodice și Registrul Inventar Monografii, și 
generarea altor numere de inventar pentru acestea. 
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b.1.II-2. Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (CMEDD) 

Gestionarea patrimoniului muzeal a constat în activități de: documentare și 
evidență a colecțiilor muzeale (întocmirea fișelor de conservare/ fișelor analitice de 
evidență, înregistrare/ completare registre informatizate, acţiuni de inventariere, 
întocmire documente de scoatere bunuri din colecțiile științifice de: botanică, 
entomologie, preparate umede, ornitologie, mamalogie și osteologie), de conservare 
preventivă sau curativă a bunurilor culturale (monitorizarea condițiilor de 
microclimat/ mediu ambiant din depozite/ acvarii sau spații de expunere, acțiuni de 
igienizare a spațiilor de depozitare, acțiuni de dezinsecție a spațiilor de depozitare și 
a dioramelor, și monitorizarea stării de conservare/ sănătate a pieselor conservate/ 
organismelor acvatice vii), de pregătire a pieselor zoologice în vederea expunerii 
lor în expozițiile temporare proprii, fie împrumutării lor de la alte muzee (întocmire 
documentație de împrumut, ambalare, dezambalare). Gestionarii colecțiilor 
științifice și a colecției de organisme acvatice vii sunt: Marcela Tone, conservator IA 
S (botanică, malacologie, geologie-paleontologie), Maria Geru, conservator IA M/ Adina 
Radu, CȘ III (entomologie), Maria Geru/ Cristina Dinu, șef serviciu (preparate umede), 
Domnica Alexe, conservator IA M (ornitologie), Mariana Cuzic, muzeograf IA 
(mamalogie, osteologie), Cristina Dinu (pești indigeni și exotici dulcicoli), Adina Radu 
(pești și nevertebrate de recif).  S-au colectat cinci piese ornitologice pentru naturalizare 
(Viorel Cuzic).   

Date tehnice privind gestionarea patrimoniului muzeal din cadrul CMEDD: 

- Creşteri de patrimoniu: 6 piese zoologice, din care: trei piese naturalizate în 
colecția de ornitologie: Tachybaptus ruficolis, nr. inv. 811, Turdus pilaris, nr. inv. 
812, Buteo buteo, nr. inv. 813; trei piese naturalizate în colecția de mamalogie. 
Materialul biologic a fost preparat în laboratorul ICEM, de către restauratorul 
Nicolae Poștaru. 

- Inventariere colecții muzeale: s-au efectuat inventarieri de predare-primire la 
colecțiile gestionate de conservatorul Maria Geru, respectiv de entomologie 
(preluată de Adina Radu) și de preparate umede (preluată de Cristina Dinu), 
deoarece aceasta și-a încheiat raporturile de muncă cu ICEM Tulcea, în luna 
septembrie 2018. La aceste inventarieri au mai participat: Gabriel Maran, Adina 
Maria Rădulescu, Laura Gina Doxan,  Mariana Cuzic, Viorel Cuzic, Valentin 
Panait  

- Completarea registrului informatic: 1800 înregistrări, din care: 500 înregistrări 
colecția de botanică (MSNB1, Laura Gina Doxan), 100 înregistrări colecția de 
malacologie (Adina Maria Rădulescu), 100 înregistrări colecția de entomologie 
(Adina Radu), 300 înregistrări piese naturalizate din colecția de ornitologie (Viorel 
Cuzic), 800 înregistrări colecția de mamalogie (Mariana Cuzic) 

- Completarea de fişe de obiect în fomat DOCPAT 2012: 1800 FAE, din care: 500 
fișe colecția de botanică (MSNB1), 100 fișe colecția de malacologie, 100 fișe 
colecția de entomologie, 300 fișe colecția de ornitologie, 800 fișe colecția de 
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mamalogie. S-au fotografiat 320 de piese din colecția de malacologie a CMEDD 
(Adina Rădulescu Maria, fotografiile realizate de Dincu Gabriel). 

- Completarea de fișe de conservare: 650 fișe (100 fișe colecția geologie, 150 fișe 
colecția botanică; 100 fișe colecția malacologică, 300 fișe colecția de ornitologie). 

- Propuneri de clasare: 20 piese entomologice. Documentația nu s-a completat cu 
fișele expertului, întrucât nu s-a găsit expert disponibil pentru evaluarea acestora. 

- Întocmirea documentației necesare pentru reevaluarea colecțiilor de mamalogie, 
osteologie (Mariana Cuzic, acad, D-tru Murariu) și preparate umede (Cristina Dinu); 

- Reorganizarea colecției de Geologie-Paleontologie în cadrul depozitului și 
reactualizarea denumirilor specimenelor din Fișele Analitice de Evidență, în 
acord cu referințele din bazele de date internaționale – Clasificările Dana și IMA 
Database of Mineral (Valentin Panait); 

- Reorganizarea secțiunii de Paleontologie pe grupe sistematice, începând cu: Înc. 
Mollusca, cls. Cephalopoda, subcls. Ammonoidea, în acord cu datele înregistrate 
în baza de date DOCPAT (Valentin Panait). 

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

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

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

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

- Realizare 150 Fişe Analitice de Evidenţă, atât în format papetar cât şi electronic, 
acestea fiind introduse în programul DOCPAT. Un număr de 211 lucrări au fost 
expertizate și s-au trimis spre clasare un număr de 90 lucrări de pictură (s-a reușit 
transmiterea pentru clasare toate lucrările care aparțin colecției de pictură 
modernă). 

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

- Realizare fișe de obiect (anexe la fișele de conservare) pentru un număr de 306 de 
lucrări. 

- Arhivare fișe de conservare: 847 . 
- Realizare fotografii colecții în vederea definitivării arhivei digitale (alături de 

Gabriel Dincu). 

Gestionarea colecției de sculptură 

- Conservator : Rotărescu Anca, 
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- Continuarea procesului de inventariere şi de stabilire a stării de conservare 
(calificative) a lucrărilor, verificări si completări date din registrul de inventar, 
poziţionarea lucrărilor in depozit;  

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

- Realizare fișe de obiect (anexe la fișele de conservare) pentru un număr de 69 de 
lucrări. 

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

Gestionarea colecției de grafică 

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

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

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

- Realizarea a 117 Fişe Analitice de Evidenţă, atât în format papetar cât şi 
electronic, acestea fiind introduse în programul Docpat;  

- Realizarea a 575 de înregistrări în Registrul Informatizat al programului Docpat; în 
consecinţă, am ajuns, la finele anului 2018 la 1018 intrări în Registrul Informatizat, 
reprezentând 24,42 % din totalul necesar a fi înregistrat până în anul 2020;  

- Refacerea documentaţiei de clasare pentru un număr de 8 lucrări de grafică, aparţinând 
artistei Tia Peltz (iunie 2018); 

- consemnare 50 de stări de conservare pentru lucrări din colecția de grafică. 
Întocmire fișe de conservare în format digital și papetar; 

- fotografiere digitală lucrări din colecție de grafică, cu fotograf Gabriel Dincu. 
Identificarea lor în format electronic (nr inv, autor, titlul lucrării); 

- verificări în arhiva de documente a colecției pentru rezolvarea unor situații de 
gestiune, consemnate la inventarierea colecției de grafică din 2017. Întocmire de 
adrese pentru soluționare; 

- pregătire (ambalare) pentru evaluare, la un laborator de restaurare atestat din 
București, în vederea restaurării, a lucrării de grafică Curse de cai în Dobrogea – 
autor Iosif Iser – propusă pentru campania Adoptă o pictură 2; 

- pregătire (confecționat paspartuu, înrămare) lucrări de grafică, selectate pentru 
expunere ca Lucrarea lunii la Muzeul de Artă, după cum urmează: „Lupta”, autor 
Gavenea Stefan; „Labirint I”, autor Marcel Chirnoagă; „Gânduri pentru pace”, 
autor Olariu Iulian; „În portul Tulcea”, autor Emilia Dumitrescu. 

- Exemplificare tehnici de gravură prin prezentarea unor lucrări din colecția de 
grafică, în cadrul Atelierelor de linogravură, organizate în parteneriat cu școlile din județ. 
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- Selecție 30 fotografii, după lucrări de grafică din colecție, pentru ilustrare carte, 
autor Nicolae Rusalii. 

- verificare și consemnare date muzeotehnice pentru lucrări de grafică modernă ce 
vor fi incluse în „Repertoriul Graficii Moderne în Patrimoniul Muzeului de Artă 
Tulcea”. 

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

Gestionarea colecției de plăci de gravură 

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

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

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

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

Gestionarea colecției de icoane 

- Conservator : Dumitru Veronica,  
- Continuarea procesului de inventariere şi de stabilire a stării de conservare 

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

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

- 50 înregistrări în registrul informatizat al colecției de icoane. 
- Selectare date muzeo-tehnice și fotografii pentru publicații și pentru propunerile 

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

Gabriel Dincu). 

Gestionarea colecției de artă decorativă 

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

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

- verificări efectuate în registre și în acte (arhivă şi depozit) pentru calcularea 
soldului colecţiei de icoane; transcriere date muzeo-tehnice în registrul de donaţii 
artă decorativă; scrierea listelor de inventar; împachetare lucrărilor în hârtie 
neutră; tehnoredactarea raportului de inventariere. 
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- Continuarea completării registrului informatic. 
- Realizare 40 de fișe de conservare; 
- Selectare date muzeo-tehnice și fotografii pentru publicații și pentru propunerile 

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

Gabriel Dincu). 

Gestionarea colecției de artă orientală 
- Conservator : Mocăniță Raluca, cercetător științific: Daniela Barău 
- Continuarea procesului de inventariere şi de stabilire a stării de conservare 

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

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

- Continuarea completării registrului informatic. 
- Realizare 104 fișe analitice de evidență 
- Selectare date muzeo-tehnice și fotografii pentru publicații și pentru propunerile 

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

Gabriel Dincu). 
 
b.1.II-4. Muzeul de Etnografie şi Artă Populară   

Cuprinde activităţi de documentare şi evidenţă a colecţiilor muzeale 
(înregistrare/completare registru informatizat,  întocmirea fişelor analitice de 
evidenţă, clasarea bunurilor culturale, inventarierea), de conservare preventivă sau 
curativă a bunurilor culturale mobile (întocmire fişe de conservare, înregistrarea 
mişcărilor de bunuri culturale, monitorizarea condiţiilor de microclimat/mediu 
ambiant din depozite sau spaţii de expunere şi a stării de conservare/sănătate a 
pieselor conservate, selectarea bunurilor culturale mobile pentru restaurare), şi 
valorificarea acestora în cercetare, expoziţii sau publicaţii. 
 
Colecţiile din patrimoniului etnografic mobil şi imobil.  
- creștere de patrimoniu: 53 bunuri culturale (24 în colecția Textile: 6 prin donație și 

18 prin achiziție; 29 în colecția Lemn-Metal, prin donație)  
- actualizarea registrului informatic pentru colecțiile: Textile, Lemn-Metal, (Titov 

D., Papa E., Chiselev A., Dobre P., Vițulescu M.) 
- completarea în registrul Docpat a 50 piese din colecția Foto-Document (Vițulescu M.); 
- fotografierea a 3366 piese din care 2665 din colecția Textile (Papa E., Titov D., 

Negoiță A.) și 701 din colecția Lemn-Metal (Dobre P., Negoiță A.); 
- întocmirea unui număr de 50 fişe de conservare pentru colecția Textile (Papa E.). 
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- completare fișe analitice de obiect: 5 bunuri culturale (Port/ cămăși expuse în 
cadrul expoziției temporare Ia – simbol al culturii și creativității românești, realizată 
în colaborare cu Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galați) (Papa E.) 

- Inventarierea Colecției Foto-Document, finalizată pe 27.04.2018 (Titov I., Dobre 
P., Papa E., Vițulescu M.) 
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Grafic 10. Evoluția creșterilor de patrimoniu în perioada 2011-2018. 

În anul 2018, ICEM a înregistrat o creștere de patrimoniu de 790 unități de inventar, 
provenite din cercetări arheologice, donații și achiziții. Cele mai multe dintre acestea 
obiecte arheologice (720), carte veche (23), acestea fiind urmate de achiziţia a 6 piese 
în colecţia de zoologie și 53 de obiecte etnografice.  
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Grafic 11. Distribuția creșterii de patrimoniu al ICEM în anul 2018, 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 
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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 
obiectelor de patrimoniu cultural salvate de la distrugere și constă în: restaurarea 
bunurilor muzeale menita să îmbunătățească parametrii fizico-mecanici, să stopeze 
procesul de degradare, să stabilizeze obiectul și sa-i redea aspectul estetic necesar 
expunerii în muzeu. În prezent laboratorul desfășoară activităţi de restaurare a 
obiectelor din ceramică, metal, lemn, materii textile, restaurare şi legare carte veche şi 
de taxidermie. 

În cadrul Biroului de Restaurare – Conservare, s-au efectuat intervenții de 
restaurare – conservare asupra pieselor provenite din colecțiile muzeelor, 
componente ale ICEM Tulcea. Activitatea restauratorilor se reflectă prin restaurarea - 
conservarea unui nr. de 89 obiecte. 
 
Distribuția lucrărilor de restaurare–conservare: 
1. Laboratorul de restaurare lemn – restaurarea fragmentului de corabie; 
2. Laboratorul de restaurare-taxidermie – naturalizat 27 animale (15 păsări; 5 pești); 
3. Laborator de restaurare ceramică-metal: 48 obiecte ceramice întregi (14 vase tip 

borcan, 4 vase miniaturale, 4 vase bitronconice, 5 oale, 2 boluri, 2 vase carenate, 
4 vase bitronconice, 1 strachină, 1 pipă, 1 cahlă, 2 ceşti cu torţi supraînălţate, 1 
ulcior amforoidal, 3 suporţi dubli, 1 urcior, 1 amforă, 1 capac, 1 model locuinţă 
); 50 saci, 409 pungi, ( Tulcea, Dorobanţu, Topolog, Jijila, Conducta Trans Gaz, 
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Argamum, Enisala, Babadag, Noviodunum,); s-a curățat mecanic sticlă 
arheologică (fragmente sticlă de lampă). 

4. Laboratorul de restaurare textile: - 4  piese etnografice; 
5. Laboratorul de restaurare carte veche – 10 periodice. 

La nivelul secției s-au realizat dosare de restaurare pentru un număr de 56 bunuri 
culturale inventariate în colecțiiile muzeale. 

S-au efectuat deplasări în localitățile Mila 23, Beidaud, Somova, Parcheș, pentru 
colectarea materialului biologic și prepararea acestuia. Alte deplasări ale 
personalului implicat în activitatea de restaurare-dezvoltare s-au efectuat pe 
şantierele arheologice de la Aegyssus, Isaccea – Noviodunum şi Jurilovca – Portița. 

Operațiuni de restaurare (cercetător științific III Radu G.) 

- Consolidare strat pictural piese din colecția de icoane 
- Efectuare operațiuni de biocidare în colecția de icoane a Muzeului de artă Tulcea 

Documentare pe colecția de icoane a Mânăstirii Cocoș pentru identificarea 
particularităților iconografiei zonale ( depozitul mânăstirii este de concentrare pe 
spațiul nord-dobrogean). 

Lucrări restaurate în laborator specializat în cadrul proiectului ADOPTĂ O 
PICTURĂ! 

Pentru anul 2018 s-a reușit restaurarea a 12 lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Tulcea 
și care erau într-o stare avansată de degradare. Acestea sunt: 
Tabelul 6 
Nr. Denumire/Titlu Autor Tehnică Categoria PCN 
1. 

 Car cu boi 
Nicolae 
Grigorescu 

ulei pe lemn 
L: 170mm; LA: 348 mm 

Fond 

2. 
Portret de femeie 

Nicolae 
Grigorescu 

ulei pe pânză 
L: 328 mm.; LA; 245 mm. 

Fond 

3. 
Țărancă pe drum 

Nicolae 
Grigorescu 

ulei pe pânză 
L: 545 mm; LA: 653 mm 

Fond 

4. 
Spate de femeie Nicolae Tonitza 

ulei pe pânză 
L: 400 mm; LA: 300 mm 

Fond 

5. 
Băbuță tricotând 

Alexandru 
Ciucurencu 

ulei pe pânză cașerată pe 
carton 
L: 370 mm; LA: 300 mm 

Fond 

6. 
Portret de copil Sava Henția 

ulei pe pânză 
L: 570 mm; LA: 470 mm 

Fond 

7.  Portret de mulatră Nicolae Tonitza ulei pe carton 
L: 705 mm; LA: 500 mm 

Fond 

8. Balcic Victor Brauner ulei pe carton 
L: 440 mm; LA: 230 mm 

Tezaur 

9. Balerine și Arlechini Iosif Iser ulei pe carton 
L: 418 mm;  LA: 334 mm 

Tezaur 

10. Odaliscă Iosif Iser ulei pe carton 
L: 455 mm; LA: 336 mm 

Tezaur 

11. Autoportret Magdalena ulei pe pânză Tezaur 
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Rădulescu L: 923 mm; LA: 733 mm 
12. Stradă Mizeră Phoebus 

Alexandru 
ulei pe pânză 
L: 727 mm; LA: 554 mm 

Fond 

Operațiuni de conservare curativă (conservatori colecții și restaurator) 

- Tratarea plăcilor de xilogravură din colecția de grafică a Muzeului de Artă prin 
injectare și pensulare cu biocid; 

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

- Stabilizare strat pictural la icoane din colecția de icoane a Muzeului de Artă 
Tulcea;  

- Realizare tratament împotriva insectelor xilofage cu biocid prin injectare și 
pensulare la icoane din colecția de icoane a Muzeului de Artă Tulcea; 

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 „Mircea cel Bătrân și Dobrogea – istorie și artă. 600 de ani de la moartea 

domnitorului”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, colaborator 
Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea; Muzeul de Istorie și 
Arheologie/Parcul Monumentul Independenței, 30 ianuarie 2018. Responsabil 
ICEM Tulcea: Mădălina Ciocoiu.  

2. Expoziția „Exponat al lunii”, organizată cu prilejul împlinirii a 600 de ani de la 
mortea voievodului Mircea cel Bătrân. Cu aceeași ocazie Florin Ciulavu a susținut 
o prezentare despre domnia lui Mircea cel Bătrân copiilor de la Liceul de Arte 
„George Georgescu” Tulcea; Muzeul de Istorie și Arheologie/Parcul Monumentul 
Independenței, 30 ianuarie 2018. Responsabili ICEM Tulcea: Florin Ciulavu, 
Florentina Trif și Adina Ailincăi. 

3. Expoziția „Icoana – Cale spre Înviere”, în colaborare cu Complexul Muzeal de 
Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean; Monumentul Paleocreștin Niculițel, 1 
aprilie 2018. Responsabili ICEM Tulcea: Paul Tocanie, Gabriela Radu, Cornelia 
Odagiu, Eugenia Mititelu 
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Fig. 5. Afișe ale unor expoziții organizate în anul 2018 la Muzeul de Istorie și Arheologie. 

4. Expoziția „Entre terre et eau: crises sociales et environnementales dans le delta du 
Danube il y a 6200 ans”, în parteneriat cu Cité de la Préhistoire d’Orgnac-l’Aven 
(Franța); Cité de la Préhistoire d’Orgnac-l’Aven 25 mai 2018. Responsabili ICEM 
Tulcea: Cristian Micu – comisar de expoziție, Florian Mihail.  

5. Expoziția „Lumea minunată a jucăriilor”, în colaborare cu ONG Celisea și Asociația 
Muzeul Jucăriilor București; Muzeul de Istorie și Arheologie/Parcul Monumentul 
Independenței, 30 mai 2018. Responsabil ICEM Tulcea: Mădălina Ciocoiu. 
Colaboratori: Adina Ailincăi. 

6. Expozițiea de pictură „Paula Tudor”, organizată în parteneriat cu Primăria 
Comunei Niculițel; Monumentul Paleocreștin Niculițel, 3 iunie 2018. Responsabili 
ICEM Tulcea: Cornelia Odagiu, Eugenia Mititelu, Cristian Micu. 
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Fig. 6. Panouri realizate de specialiștii ICEM pentru expoziția 140 de ani de arheologie dobrogeană. 

7. expozițiile „Malul lacului Razelm” și „În căutarea certitudinii” (artist plastic Adrian 
Timar), în colaborare cu Primăria Comunei Jurilovca și Filiala Brașov a Uniunii 
Artiștilor Plastici din România; Punctul de informare Cetatea Orgame/Argamum, 
6 iulie 2018. Responsabil ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi. 

8. expoziția „Vechi cărți de cult călătoare în spațiul nord-dobrogean”, în colaborare cu 
Episcopia Tulcii și Mănăstirea Cocoș; Monumentul Paleocreștin Niculițel, 19 iulie 
2018. Responsabili ICEM Tulcea: Lăcrămioara Manea, Cornelia Odagiu, Eugenia 
Mititelu. 
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Fig. 7. Noaptea Muzeelor 2018, la Muzeul de Istorie și Arheologie. 

9. Expoziția „140 de ani de arheologie dobrogeană”, în colaborare cu Muzeul de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța; Muzeul de Istorie Națională și Arheologie 
Constanța, 3 august 2018. Responsabili ICEM Tulcea: Cristian Micu, Sorin 
Ailincăi, Aurel Stănică, Dorel Paraschiv. 

10. expoziția fotodocumentară „Nufăru 40”; organizată de  Muzeul Național de 
Istorie a Romaniei cu sprijinul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” 
București, al Primariei comunei Nufaru și al Institutului de Cercetări Eco-
Muzeale „Gavrila Simion” Tulcea; Centrul de informare turistică din localitatea 
Nufaru, 27 septembrie 2018. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

11. expoziţia „Carol I și Ferdinand I – Regii care au creat România”, organizată în 
colaborare cu Muzeul Național Peleș, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale 
Tulcea și Asociația Națională a Veteranilor de Război Tulcea. Manifestarea 
culturală s-a desfășurat pe 14 noiembrie 2018, începând cu ora 10, la Muzeul de 
Istorie și Arheologie/Parcul Monumentul Independenței, în prezența 
reprezentanților autorităților publice, cultelor, instituțiilor și asociațiilor 
partenere, precum și a unui numeros public. În acest context, doamna Macrina 
Oproiu, muzeograf Muzeul Național Peleș, a susținut o conferință având ca 
subiect rolul regilor Carol I și Ferdinand I în realizarea României Mari. 
Responsabil ICEM Tulcea: Mădălina Ciocoiu. Colaboratori: Camelia Geanbai, 
Florentina Trif, Adina Ailincăi. 
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12. Finalizarea expoziției permanente din Monumentul Paleocreștin Niculițel. 
Responsabili: Cristian Micu, Marian Mocanu, Florin Topoleanu, Ioana Mureșan, 
Lucian Mureșan, Camelia Kaim, Gabriel Dincu. 

13. expoziția „Centenarul Marii Uniri. 1918ˮ, în colaborare cu Asociația Ștefadina 
București. Manifestarea culturală s-a desfășurat la Casa Avramide/ Institutul de 
Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, pe 18 decembrie 2018. 
Responsabili ICEM Tulcea: Cristian Micu, Sorin Ailincăi. 

14. realizarea unei expoziții în cadrul Punctului de Informare de la Halmyris 
(Murighiol), pentru promovarea atât din punct de vedere istoric, cât și turistic și 
educațional a cetății și așezării antice de la Halmyris (în lucru). Responsabili: 
Ioana Mureșan, Lucian Mureșan. 

15. selectarea bunurilor culturale pentru expoziția prilejuită de Congresul 31 R.C.R.F. 
de la Cluj-Napoca. Responsabil ICEM Tulcea: Florin Topoleanu. 

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

Manifestări expoziționale organizate de CMEDD 

1. Dobrogea-Romania, între stepele iberice și anatoliene, expoziție de fotografie, iunie 
2017 – aprilie 2018 (coordonator: Mihai Petrescu; colaboratori: Ana Maria Biță, Maria 
Geru, Iuliana Poștaru; tehnoredactare: Camelia Kaim). 

2. Splendori ale naturii – Fluturii, expoziție de lepidoptere din patrimoniul CMEDD 
(noiembrie 2017 – septembrie 2018) (coordonator: Cristina Dinu, colaboratori: Adina 
Radu, Maria Geru, Laura Doxan, Gabriel Maran, Ana Maria Biță, Iuliana Poștaru, 
Domnica Alexe, Marcela Tone; tehnoredactare: Camelia Kaim, Carmen Simionescu). 

3. Zborul în lumea animală, expoziție tematică despre unul dintre cele mai studiate 
comportamente locomotorii din lumea animală – zborul, organizată în colaborare 
cu Muzeul Național de Istorie Naturală Gr. Antipa din București, de la care au fost 
împrumutate 11 piese zoologice pentru expunere (octombrie 2018 - octombrie 
2019). Expoziția este destinată în special publicului școlar, ea fiind inclusă în 
programul educativ al CMEDD. Cheltuielile generate de realizarea expoziției 
(materiale pentru realizare diorame, transport piese împrumutate, tipărire 
panouri explicative) au fost susținute din sponsorizarea acordată de S.C. Alum 
S.A. Tulcea. (coordonator: Viorel Cuzic; colaboratori: Cristina Dinu, Nicolae Poștaru, 
Laura Doxan, Mariana Cuzic, Iuliana Poștaru, Marcela Tone, Domnica Alexe, Ana 
Maria Biță, Mihai Petrescu, Adina Maria Rădulescu, Adina Radu; tehnoredactare: 
Camelia Kaim, Carmen Simionescu).  

4. Rolul albinelor în natură, expoziţie itinerantă împrumutată de la Complexul 
Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță din Galaţi, expusă în cadrul 
Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, în perioada octombrie 2018 - 
octombrie 2019. Expoziția este destinată publicului școlar, fiind inclusă în 
programul educativ al CMEDD. Cheltuielile generate de organizarea expoziției 
au fost suportate din sponsorizarea acordată de S.C. Magic Land SRL Tulcea, în 
valoare de 300 lei. (coordonator: Mariana Cuzic; colaboratori: Laura Doxan, Iuliana 
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Poștaru, Domnica Alexe, Ana Maria Biță; tehnoredactare: Carmen Simionescu). 

   
Fig. 8. Afișe ale unor expoziții organizate în anul 2018 la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării. 

5. Natura - izvor de inspirație și creativitate, expoziția temporară de pictură, cu lucrări 
realizate de elevii Școlii Gimnaziale Nr.12 și elevii Școlii Gimnaziale Alexandru 
Ciucurencu din Tulcea (coordonator: Mariana Cuzic; colaboratori: ) 

6. Natura, prietena mea, expoziție cu lucrările colective ale grădinițelor și școlilor ce 
au încheiat parteneriate cu CMEDD, în anul școlar 2017-2018, deschisă cu prilejul 
Zilei Mediului – 5 iunie 2018 (coordonatori: Mariana Cuzic, Laura Doxan; colaboratori: 
Carmen Simionescu Ana Maria Biță, Iuliana Poștaru);  

7. Magia Sărbătorilor de iarnă, noiembrie 2018 - ianuarie 2019, expoziție tematică și 
campanie cu scop umanitar de strângere de cărți, jucării și îmbrăcăminte pentru 
copiii nevoiași din loc. Pardina (coordonatori: Mariana Cuzic, Laura Doxan; 
colaboratori: Ana Maria Dincu, Iuliana Poltaru, Ana Maria Biță, Marcela Tone); 

Manifestări expoziționale/culturale găzduite şi itinerate de CMEDD 

1. Dunărea, Dobrogea, Delta, expoziția de fotografie realizată de CMEDD a fost 
itinerată la Muzeul Județean Neamț (15 martie 2017 – ianuarie 2018) și la 
Biblioteca Jean Bart din Sulina (29 nov. 2018-28 feb. 2019). (coordonator: Dinu 
Cristina; expozanți: Petrescu Mihai, Petrescu Daniel, Goean Iliuță, Baciu Mihai, Leonov 
Valeriu; tehnoredactare afiș expoziție: Kaim Camelia); 

2. Mirajul apelor, ediția a II a, expoziție de pictură și grafică realizată de artistul 
plastic Cicerone Ciobanu, cu teme din peisajul Deltei Dunării (noiembrie 2018 – 
aprilie 2018), (colaborator: Ana Maria Biță, Domnica Alexe, Marcela Tone, Laura 
Doxan, Adina Maria Rădulescu, Carmen Simionescu); 

Alte activități muzeale: 

1. Refacerea dioramelor Delta fluvio-maritimă, Delta fluvială, Pelicanii, Stepa Ponto-
sarmatică și Pădurea dobrogeană din expoziția de bază a CMEDD (septembrie 2018, 
participanți: Mihai Petrescu, Viorel Cuzic, Nicolae Poștaru, Cristina Dinu, Laura 
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Doxan, Maria Geru, Marcela Tone, Alexe Domnica, Ana Maria Biță, Iuliana Poștaru, 
Mihai Chiriac). 

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

Manifestări expoziționale organizate de CMPCND 

Muzeul de Artă 

1. Bienala Internațională de Gravură Contemporană Danubius ediția a III-a: 9 
august 2018; Curator: Alice Fănaru, Ana Maria Dincu. Participare: tot colectivul. 

2. „Dobrogea 140 de ani” - expoziție aniversară de artă plastică, realizată în 
parteneriat cu filiala Tulcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România: 14 
noiembrie 2018; Curator: Daniela Iacoblev Barău, Ana Maria Dincu. Participare: 
tot colectivul. 

Casa Avramide  
1. „Delta Dunării – Ambele maluri” expoziție de acuarelă a artiștilor Grigore Carată 

și Anatolie Gherasimov, eveniment în cadrul Festivalul de Carte Danubius 
Tulcea, 6-9 septembrie 2018: 7 septembrie 2018; 

2. Expoziția „12 lucrări restaurate din patrimoniul Muzeului de Artă Tulcea” - 
eveniment în cadrul Sesiunii naționale de comunicări ”Patrimoniul și educația în 
Muzeele de Artă din România”: 8 noiembrie 2018; 

 
Alte evenimente muzeale sau metamuzeale  

Casa Avramide 

1. Șuetele Avramizilor, ediția a XXXXIV-a - „Drag de muzică și poezie” - ediție 
specială dedicată poetului național Mihai Eminescu și Micii Uniri : 26 ianuarie 
2018; 

2. CONCERT „SPAM”: 3 februarie 2018; 
3. Lansarea anuarului Muzeului de Artă Tulcea „DOBROJAZZ”: 23 februarie 2018; 
4. Șuetele Avramizilor, ediția a XXXXV-a - „Drag de muzică și poezie” - ediție 

specială dedicată sărbătorii „De dragobete” : 23 februarie 2018; 
5. Șuetele Avramizilor, ediția a XXXXVI-a - „Întâlnire cu scriitorul Stelian Tănase” - 

ediție specială dedicată lansării în Tulcea a cărților „Nocturnă cu vampir, opus 1” 
și „Dinastia” : 9 martie 2018; 
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Fig. 9. Afișe ale unor expoziții organizate în anul 2018 la Muzeul de Artă și Casa Avramide. 

6. Șuetele Avramizilor, ediția a XXXXVII-a - „BASARABIEI, CU DRAG” - 
eveniment extraordinar dedicat împlinirii a 100 de ani de la actul istoric de la 27 
martie 1918 (Unirea Basarabiei cu România) : 27 martie 2018; 

7. LANSARE DE CARTE - „Votca-un thriller istoric”, autor Nicolae C. Ariton și 
„Republica piraților de Dunăre”, autor Tudose Tatu: 30 martie 2018; 

8. „PARABOLE” - eveniment prezentat de Asociația Centrul European pentru 
Diversitate: 30 martie 2018; 

9. Șuetele Avramizilor, ediția a XXXXVIII-a - „Te iubesc, femeie!” - eveniment 
dedicat femeii plină de poezie și cântec. Cu multă sensibilitate.: 30 martie 2018; 

10. Șuetele Avramizilor, ediția a XXXXIX-a - „Haz de necaz” - eveniment dedicat 
femeii plină de poezie și cântec. Cu multă sensibilitate.: 27 aprilie 2018; 

11. Expoziția și Gala Premiilor tinerilor participanți la concursurile „Unirea: Libertate 
și unitate” și „Pelerinaj spre înviere”, organizate de Episcopia Tulcii: 3 mai 2018; 

12. Caravana JOCURILE ȘTIINȚEI – expoziție interactivă și ateliere de știință pentru 
copii - parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Institutul de Cercetări 
Eco Muzeale „Gavilă Simion” Tulcea (ICEM) și Orășelul Cunoașterii din 
București: 7-25 mai 2018; 
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13. LANSARE DE CARTE - „Seara Artelor la Casa Avramide” Liviu Lungu 
„Prizonierul poetului Ovidius Naso. Furiile centurionului Rapax”; Bogdan Boeru 
„Șapte sute șaptezeci”: 11 mai 2018; 

14. Vernisajul expoziției de sculptură: Portrete și confuzii - Gabriel Lungu: 11 mai 
2018; 

15. Șuetele Avramizilor, ediția 50 - Include vernisajul expoziției ”Păpușile Dobrogei” 
- creator Elena Orbocea: 18 mai 2018; 

16.  Noaptea Muzeelor 2018; 19 mai 2018; 
17. Toată școala pictează – eveniment desfșurat cu ocazia sărbătoririi Zilei Școlii 

Gimnaziale „Constantin Găvenea”; 21 mai 2018; 
18. „Interculturalitate în spațiul dobrogean” - eveniment cultural organizat de Casa 

Corpului Didactic Tulcea: 24 mai 2018; 
19. Șuetele Avramizilor, ediția 51 - „Tată, sarut-mâna!”: 25 mai 2018; 
20. „Dialogul artelor” - expoziția absolvenților Liceului de Arte George Georgescu - 

promoția 2018: 30 mai 2018; 
21. CONCERT - „Ba în Vamă, Ba în Deltă” (Johann Sebastian Bach) - Radu Croitoru 

și Theodor Andreescu: 3 iunie 2018; 
22. LANSARE DE CARTE - „Caleidoscopul meu” autor Carol Feldman - eveniment 

organizat de Primăria Municipiului Tulcea în parteneriat cu Institutul de 
Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea: 4 iunie 2018; 

23. LANSARE DE CARTE – autor Nicolae Rusali: 15 iunie 2018; 
24. PELICAM - Festivalul Internațional de Film despre Mediu și Oameni, Ediția a 

VII-a: 21-24 iunie 2018; 
25. Șuetele Avramizilor, ediția 52 - lansare de carte „Teatru” autor Cătălina Florescu: 

22 iunie 2018; 
26. Șuetele Avramizilor, ediția 53 - „Drag de muzică și poezie” tema: „Redevenim 

copii”: 29 iunie 2018; 
27. Expoziție de pictură „Conflict de competență” autor Geanina Terci: 13 iulie 2018; 
28. Șuetele Avramizilor, ediția 54 - „Drag de muzică și poezie” tema: „Și totuși ... 

Adrian Păunescu”: 20 iulie 2018; 
29. Lansare de carte – „Scriitori tulceni din trecut și de azi. Perspective critice” autor 

prof. Gheorghe Bucur - prima carte de critică literară de sinteză din județul 
Tulcea: 14 august 2018; 

30. CONCERT - Dichis' n Blues 2018: 31 august – 01 septembrie 2018; 
31. Festivalul de Carte Danubius Tulcea, 6-9 septembrie 2018 – vernisaj expoziție „In 

Memoriam Valentin Șerbu”: 6 septembrie 2018; 
32. Festivalul de Carte Danubius Tulcea, 6-9 septembrie 2018 - lansare de carte 

Varujan Vozganian: 6 septembrie 2018; 
33. Festivalul de Carte Danubius Tulcea, 6-9 septembrie 2018 - lansare de carte și 

recital Nicu Alifantis: 6 septembrie 2018; 
34. Festivalul de Carte Danubius Tulcea, 6-9 septembrie 2018 - lansare de carte Suzan 

Mehmet: 7 septembrie 2018; 
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35. Festivalul de Carte Danubius Tulcea, 6-9 septembrie 2018 - lansare de disc și 
recital Paul Prisada: 7 septembrie 2018; 

36. Festivalul de Carte Danubius Tulcea, 6-9 septembrie 2018 - Șuetele Avramizilor, 
ediție specială de festival - „Drag de muzică și poezie”: 8 septembrie 2018; 

37. Festivalul de Carte Danubius Tulcea, 6-9 septembrie 2018 - lansare de carte Doina 
Păuleanu: 8 septembrie 2018; 

38. Festivalul de Carte Danubius Tulcea, 6-9 septembrie 2018 - lansare de carte 
Stelian Tănase: 8 septembrie 2018; 

39. Festivalul de Carte Danubius Tulcea, 6-9 septembrie 2018 – recital Mircea Vintilă: 
8 septembrie 2018; 

40. Expoziție personală de pictură – Eraclie Aslan: 3 octombrie 2018; 
41. Conferința: „DE LA ȚARA TEZAURELOR (FULIN) LA ȚARA DRAGONILOR. 

DESCOPERIRI ROMANE TÂRZII ȘI BIZANTINE TIMPURII ÎN ESTUL ASIEI” 
susținută de dl. Bartłomiej Sz. Szmoniewski : 2 noiembrie 2018; 

42.  Conferința: ”Creștinismul ca sens al istoriei. Criza umanismului ateu”- susținută 
de Teodor Baconschi, eveniment organizat de Episcopia Tulcii și Institutul de 
Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea: 2 noiembrie 2018; 

43. Șuetele Avramizilor #56 - Drag de muzică și poezie, Tema: Melancolie de toamnă 
- Un spectacol de muzică și poezie: 2 noiembrie 2018; 

44. Sesiunea Națională de comunicări ”Patrimoniul și educația în Muzeele de Artă 
din România” ediția a II-a:  8-9 noiembrie 2018; 

45. Conferință/Lansare carte „Diplomați și supuși otomani în vechiul regat”, autor 
Lector univ. dr. Silvana Rachieru: 14 noiembrie 2018; 

46. Șuetele Avramizilor #57 - Drag de muzică și poezie, Tema: CĂLĂTORI ȘI 
CĂLĂTORII - ”Doi tulceni în România” - prof. Marilena și Petru ȘOLCĂ: 16 
noiembrie 2018; 

47. Șuetele Avramizilor #58 - Conferință susținută de prof. univ. dr Nuredin Ibram și 
expoziție de pictură la care expun artiști plastici de origine tătară: 23 noiembrie 
2018; 

48. LANSARE DE CARTE – „De vorbă cu Dumnezeu”, autor pr. Gabriel Constantin: 
22 noiembrie 2018; 

49. Șuetele Avramizilor #59 - Drag de muzică și poezie, Tema: VIN SĂRBĂTORILE!: 
23 noiembrie 2018; 

50. Campanie umanitară „DĂRUIEȘTE PENTRU UN CRĂCIUN FERICIT!” - 
microexpoziție și primire donații: 3 decembrie 2018; 

51. VERNISAJ - EXPOZIȚIE documente fotografice „CENTENARUL MARII UNIRI. 
1918ˮ. Domnul Mihai Nicolae (Director General ASOCIAȚIA ȘTEFADINA 
BUCUREȘTI) va face o prezentare a expoziției: 18 decembrie 2018; 

52. LANSARE DE CARTE: volumul „România în anul marii uniri. 1918ˮ, Editura 
Muzeul Național al Literaturii Române, coordonatori volum prof. univ. DR. 
GHEORGHE ZBÎRNĂ, PROF. UNIV. DR. IOAN OPRIȘ: 18 decembrie 2018; 
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53. CONFERINȚĂ - PROF. UNIV. DR. VALENTIN CIORBEA (UNIVERSITATEA 
„OVIDIUSˮ CONSTANȚA), „DOBROGEA SUB OCUPAȚIA PUTERILOR 
CENTRALE (1916-1918)ˮ: 18 decembrie 2018; 

54. Concert „PESTMANA PORCULUI 2018”: 28 decembrie 2018; 

Muzeul de Artă 

1. „EU NU SUNT O COPIE … SUNT ORIGINALUL” – concurs lunar de creație 
artistică – etapa lunii februarie: 22 februarie 2018; 

2. Noaptea Muzeelor 2018; 19 mai 2018; 
3. „EU NU SUNT O COPIE … SUNT ORIGINALUL - Duelul Școlilor” – concurs de 

creație artistică: 23 mai 2018; 
4. PELICAM - Festivalul Internațional de Film despre Mediu și Oameni, Ediția a 

VII-a: 21-24 iunie 2018; 

Fig. 10. Afișe ale unor expoziții organizate în anul 2018 la Muzeul de Artă Populară și Etnografie. 

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

1. Expoziția temporară Ia – simbol al culturii și creativității românești, în colaborare cu 
Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galați (iunie 2018). Responsabili MEAP Tulcea: 
Titov I., Papa E. 

2. Expoziția permanentă Multiculturalitate dobrogeană. Responsabili MEAP Tulcea: 
Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M., Titov Daniela. 

3. Expoziția pavilionară Ocupații și meșteșuguri. Responsabili MEAP Tulcea: Titov I., 
Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M., Titov Daniela.  

4. Expozițiile Casa Memorială “Panait Cerna“ din Cerna și Gospodăria țărănească 
conservată in situ Enisala. Responsabili MEAP Tulcea: Titov I., Papa E., Chiselev 
A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M. 

5. Expoziția temporară Magia sărbătorilor de iarnă (ianuarie-martie). Responsabili 
MEAP Tulcea: Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M. 
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6. Expoziția temporară Sărbătoarea Paștelui în ochii copiilor (martie-mai). Responsabili 
MEAP Tulcea: Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M. 

7. Expoziția temporară Portul popular – valoare identitară (aprilie 2018), în colaborare 
cu Muzeul Național al Viticulturii și Pomiculturii Golești. Responsabili MEAP 
Tulcea: Titov I., Papa E., Chiselev A., Negoiță A., Dobre P., Vițulescu M., Titov D. 

În anul 2018 ICEM a organizat sau a colaborat pentru organizarea a 33 de expoziții, 
situaţia fiind echilibrată între secţiile muzeale. Pe lângă acestea trebuie menționată 
montarea expoziției la Muzeul Bazilica Paleocreştină de la Niculiţel, amenajarea 
centrelor de informare de la Enisala, Murighiol şi Jurilovca, dar și cele peste 50 de 
activități metamuzeale. 

 

 

 

 

 

 

Grafic 12. Evoluția expozitiilor organizate de ICEM în perioada 2010-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 13. Distribuția pe domenii a expozițiilor organizate de ICEM în anul 2018. 

b.1.V.  Activitatea educaţională 

b.1.V-1. Muzeul de Istorie şi Arheologie / Serviciul Cercetare-Dezvoltare. În anul 
2018, în cadrul programului educațional al muzeului, au fost încheiate 67 de 
parteneriate pentru ciclul primar, gimnazial și liceal cu şcolile din oraşul şi judetul 
Tulcea. Responsabil program educațional MIA Tulcea: Mădălina Ciocoiu. 
Colaboratori: Camelia, Geanbai, Florentina Trif, Adina Ailincăi, Valentina Sciotnic. În 
acest context au fost desfășurate următoarele activități: „Mircea cel Bătrân și Dobrogea 
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– istorie și artă. 600 de ani de la moartea domnitorului” – atelier de creație cu elevii din 
ciclul gimnazial și liceal de la  Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea; „Europa și 
Centenarul Marii Uniri” – manifestări dedicate „Zilei Europei”, organizate în 
parteneriat cu Centrul Europe Direct Galaţi; participanți, preșcolari și elevi din ciclul 
primar și gimnazial de la Școala „Grigore Antipa” Tulcea, de la Şcoala Gimnazială 
Mihail Kogălniceanu și de la Școala Gimnazială Valea Nucarilor, jud. Tulcea; „File din 
istoria Marii Uniri” – workshop  cu elevii claselor primare de la Școala Gimnazială 
„Alexandru Ciucurencu” Tulcea; „Lumea minunată a jucăriilor” – atelier de creație cu 
elevii claselor primare de la Şcoala Gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea; „Vechi 
şi nou” – joc didactic;  participanţi, elevii claselor a IV-a de la Școala Gimnazială 
„Elena Doamna” ; Vizionări de filme – participanţi, elevi din ciclul primar şi 
gimnazial de la Şcoala Gimnazială „Ioan Neniţescu” Tulcea, Şcoala Gimnazială Nr. 
12 Tulcea, Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, Școla Gimnazială „Constantin 
Găvenea” Tulcea, Școala Gimnazială Valea Nucarilor; Atelierele „Micul olar” și 
„Olăritul un meșteșug străvechi”;  participanţi, elevi din ciclul primar și gimnazial de la 
Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea, Şcoala Gimnazială „Ioan Neniţescu” 
Tulcea, Şcoala Gimnazială Nr. 12 Tulcea, Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, 
Şcoala Gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea, Şcoala Gimnazială „Nifon 
Bălăşescu” Tulcea, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea, Şcoala 
Gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea, Şcoala Gimnazială „I.L. Caragiale” 
Tulcea, Școala Gimnazială Valea Nucarilor, Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, 
Școala Gimnazială Frecăței, Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Babadag. 

În afara programului educațional al muzeului, în anul 2018 au fost organizate 
următoarele activități: au fost materializate parteneriatele încheiate în anul precedent 
cu unitățile de învățământ din comuna Niculițel, în vederea promovării 
Monumentului Paleocreștin Niculițel. În acest context au fost organizate activitățile 
„Școala altfel la Monumentul Paleocreștin Niculițel” și „Meșteșugul olăritului în 
preistorie”. Responsabili: Camelia, Geanbai, Florentina Trif, Adina Ailincăi, Mihaela 
Bleoancă; „Școala altfel” – activitate de prezentare a șantierului arheologic Cetatea 
Noviodunum, introducere în arheologie, restaurare material ceramic organizată  în 
colaborare cu Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea; Baza arheologică 
Noviodunum, 25 mai 2018. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică; „Școala altfel la 
Muzeul de Istorie și Arheologie” – activități desfășurate de colectivele Muzeului de 
Istorie și Arheologie și Serviciul de Cercetare-Dezvoltare; „Cercul de Patrimoniu” – 
serie de activități adresate în special voluntarilor, organizate de ICEM Tulcea și 
Asociația Pro Noviodunum, ce au ca obiectiv promovarea și valorificarea 
patrimoniului. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică; „Picnic la Cetate. A doua 
ediție” – eveniment cultural, organizat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 
„Gavrilă Simion” Tulcea, Primăria orașului Isaccea, Asociația Pro Noviodunum și 
Asociația Culturală ”Tomis” Constanța. Programul evenimentului a cuprins activități 
nonformale și interactive, demonstrații de reconstituire istorică realizate de Asociația 
Culturală „Tomis”, precum și  prezentarea unei ambarcațiuni romane (liburnă) la 
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Noviodunum, sediul Classis Flavia Moesica, de către o echipă a Universității 
”Friedrich-Alexander” din Erlangen-Nürnberg, condusă de prof. univ dr. Boris 
Dreyer. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Sorin Ailincăi; coordonare practică 
de specialitate pe şantierul (L)Ibida pentru 40 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai 
Universității „Al. I Cuza” Iaşi și Universității din Ismail. Responsabil ICEM Tulcea: 
Dorel Paraschiv. 

 
Fig. 11. Atelier de olărit la Muzeul de Istorie și Arheologie. 

b.1.V-2. Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării 

a. Proiecte de educație muzeală derulate: „NATURA, PRIETENA MEA”. Număr de 
parteneriate încheiate : 103 activități la care au participat 2.590 de preșcolari și elevi. 
Activitățile educative au fost susținute de: Cuzic Mariana (preșcolari, școlari), Laura 
Doxan (elevi gimnaziu și liceeni), Adina Maria Rădulescu, Adina Radu. La realizarea 
materialelor didactice au participat: Iuliana Poștaru, Ana Maria Biță, Marcela Tone, 
Maria Geru, Domnica Alexe. 

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

b. Alte activități educative desfășurate în cadrul CMEDD (coordonatori: Mariana 
Cuzic, Laura Doxan; colaboratori: Viorel Cuzic, Iuliana Poștaru, Ana Maria Biță, Marcela 
Tone, Domnica Alexe – pentru realizarea materialelor didactice și a plachetelor pentru 
premierea elevilor,  montarea/ demontarea  expozițiilor temporare): Săptămâna „Şcoala 
altfel” (vizite ghidate şi ateliere cu elevii); Ziua Păsărilor 1 Aprilie – activitate 
educativă cu elevii; Splendori ale naturii – Fluturii – activitate educativă cu 
preșcolari și școlari; Expoziția Natura, prietena mea  (iunie 2018) însoțită de 
evenimentul de încheiere a parteneriatelor educaționale și premierea participanților; 
Păstrăm România verde!, aprilie 2018, proiect educațional dedicat Centenarului Marii 
Uniri organizat de  Școala Gimnazială nr.12 și CMEDD; Ziua Internațională a Mării 
Negre, 31 octombrie 2018, proiect educațional organizat de  Școala Gimnazială nr.12 
și CMEDD ce a cuprins: expuneri ale elevilor, expoziție de desene și un Carnaval al 
Mării Negre;  

c. Activități educative desfășurate în afara CMEDD(Mariana Cuzic,  Viorel Cuzic, 
Adina Maria Rădulescu): Ziua Păsărilor 1 Aprilie – activitate educativă desfășurată cu 
elevii Școlii Gimnazială nr.12 ; Vestitorii primăverii – lecție susținută cu ocazia Zilei 
internaţionale a păsărilor  la Grădinița nr. 4 Tulcea – pentru toate grupele de 
preșcolari; Toamna şi darurile ei – lecție tematică susținută la grupa mare – Grădinița 
nr.4 Tulcea; Celula vegetală – ora de microscop – lecție tematică susținută la grupa mare 
– Grădinița nr.4 Tulcea. 

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

Parteneriate cu unitățile școlare din municipiul și județul Tulcea (participarea 
muzeografilor și sprijin periodic din partea conservatorilor); 
 
- Inițierea contacte cu reprezentanții legali ai tuturor obiectivelor școlare din 

municipiul Tulcea în vederea dezvoltării de parteneriate educaționale; 
- Stabilirea de parteneriate educaționale cu cca. 100 de unități școlare în perioada 

noiembrie 2017 – decembrie 2018 care s-au concretizat cu vizite la Casa Avramide 
și la Muzeul de Artă și totodată cu acțiuni culturale specifice; în acest sens s-a 
dezvoltat pachetul de servicii ÎNVAȚĂ LA MUZEU adresat elevilor din 
municipiul și județul Tulcea care a constat în activități educaționale propuse 
pentru mai multe categorii de public școlar; 
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- Stabilirea de parteneriate educaționale pentru anul școlar 2017-2018 în perioada 1 
octombrie – 31 decembrie 2018 activitate ce va continua și pe parcursul anului 
2019, până la finalizarea anului școlar; pentru promovarea vânzărilor de bilete; 

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

 
Fig. 12. Atelierul de pictură de la Casa Avramide. 

Materiale didactice pentru buna derulare a parteneriatelor şcolare (diplome, 
decupaje film, planşe, chestionare, teste) (participarea muzeografilor și sprijin 
periodic din partea conservatorilor); 
- Realizare cel puțin 60 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; Responsabili: Daniela 
Iacoblev Barău, Alina saraev, Florența Gavrilă; 

Ateliere/proiecte speciale adresate elevilor, în afara celor clasice derulate în 
parteneriat cu unitățile de învățământ; 
- Atelierul Art@Mică desfășurat săptămânal, la Casa Avramide (Coordonator: 

Daniela Iacoblev Barău, a participat, prin rotație, tot colectivul); 
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- Atelierul de Joi desfășurat săptămânal, la Casa Avramide (Coordonator: Alina 
saraev și Florența gavrilă, a participat, prin rotație, tot colectivul); 

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

- b.1.V-4. Muzeul de Etnografie şi Artă populară 
- S-au încheiat 103 parteneriate “Micii Etnografi“ pentru anul școlar 2017-2018. În 

această perioadă s-au desfășurat 155 de ateliere pedagogice cu tematici diverse: 
jocuri de târg, cântărirea, încondeiat, țesut, cusut, prelucrarea lemnului etc. 

- S-au încheiat 60 parteneriate “Micii Etnografi“ pentru anul școlar 2018-2019. 
- La Gala Premiilor Micul Etnograf 2018, Ed. a X-a (12-13 iunie 2018), au 

participat elevi coordonați de doamnele și domnii: Georgeta NICHIFOR – Liceul 
de Arte „George Georgescu” Tulcea; Daniela JIPA – Ansamblul „Nuferii Deltei” 
Nufăru; Liliana LEFTER, Violeta-Carmen TĂLPĂU, Elena-Gabriela ENCIU, Silvia 
Ana PARASCHIV, Marcela STAMATE și Emilia COSTIN – Școala Gimnazială 
„Constantin Găvenea” Tulcea; Georgeta ZMEU, Alina GHERGHESCU, Ancuța 
DELIU, Daniela BUNDUC – Grădinița de Aplicație a Liceului Teoretic „Ion Creangă” 
Tulcea; Margareta EGOROF, Mariana CURLEANCĂ-NĂSTASE și Aurica 
TABANEȚ – Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea; Victoria CRISTIAN, 
Maria IONELE, Liliana FEDIUC și Rozeta IONIȚĂ – Şcoala Gimnazială „I. L. 
Caragiale” Tulcea; Ana LUNGU, Gica NEGRIȘAN, Silvia BUCĂ, Gabriela 
SULIMAN, Antoneta DAMEAN, Daniela ARAGEA – Școala Gimnazială 
Frecăței, Școala Gimnazială Cataloi; Gabriela Sanda ION, Angela MORUZOV, 
Anca SANDU, Gabriela BOABĂ, Ancuța COSTACHE, Florentina 
ROMANESCU – Grădinița cu P.P. Nr. 3 Tulcea; Sorina MANGU, Lavinia 
DOBRE – Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Nufăru; Maria Magdalena 
BUTURUGĂ, Daniela DUMITRU, Adina CANAREICA, Mariana DENISOV, 
Corina CHISLITSCHI, Gherghina IORDACHE, Marcela CERNENCU și Simona 
IORDACHE – Grădinița cu P.P. Nr. 17 Tulcea; Ileana NEPOTU și Georgeta 
SÎRBU – Grădinița „Dumbrava Minunată” Tulcea; Nicoleta BOITAN, Valeria 
LAZĂR, Paraschiva MUHULEȚ și Mariana ANTONOV – Şcoala Gimnazială 
„Nifon Bălășescu” Tulcea; Galina ȘOAVĂ, Verginica SAVENCU, Teodora 
CARPOV – Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Tulcea; Anisia EMILEAN, 
Mihaela Evelina CERNĂȚEANU, Jenica BATISTE, Viorel CARACOSTEA, 
Otilia VLADU, Mihaela Gabriela BĂLDĂU și Georgeta SPANGHE – Şcoala 
Gimnazială Nr. 12 Tulcea; Despina DASCĂLU, Laura ANDREI, Carmen 
ROȘCA și Elena FICA – Grădinița cu P.P. Nr. 2 Tulcea; Evdochia PAVEL – 
Grădinița Sarichioi; Liliana PETRICHEI – Grădinița Liceului de Arte „George 
Georgescu” Tulcea; Anișoara ANDREI – Grădinița Școlii Gimnaziale Slava Cercheză; 
Valentina IVAN – Școala Primară Slava Rusă. 

- La concursul internațional Sărbătoarea Paștelui în ochii copiilor 2018 au 
participat  92 grupuri de preșcolari, elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal 
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din România, Republica Moldova, Bulgaria și Spania.   

 
Fig. 13. Activități educative la Muzeul de Etnografie și Artă Populară. 

În anul 2018 ICEM-Tulcea a încheiat nu mai puțin de 373 de parteneriate cu unitățile 
de învățământ mai ales cele din Municipiul Tulcea, cele mai multe în domeniile 
etnografie și științele naturii (Grafic 14). Creșteri din acest punct de vedere, sau cel 
puțin stagnări, se pot observa la aproape toate secțiile instituției (Grafic 15). 

MIA

CMEDD

MEAP

CMPCND

 
Grafic. 14. Distribuţia parteneriatelor încheiate cu unităţi de învăţământ în anul 2018. 
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Grafic 15. Situaţia parteneriatelor cu şcolile în perioada 2012-2018. 

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

b.1.VI.1 Cea mai mare parte a temelor de cercetare desfășurate sub egida ICEM se 
desfășoară în afara sediului instituției. Din acest punct de vedere putem menționa că 
în anul 2018 colectivul ICEM a participat la mai multe proiecte de cercetare 
arheologică sistematică, după cum urmează:  
1. proiectul „Taraschina (com. Maliuc, jud Tulcea)”. Proiectul este realizat în 

colaborare cu UMR 5602 Geode Toulouse, UMR 5140 Lattes, Muzeul Național 
de Istorie a României București, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” 
București, Universitatea „Al. I. Cuza Iași”, Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan” București, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării. În 2018 a 
fost depusă Fişa cadru pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării 
proiectelor de cercetare arheologică, Programul național de finanțare a 
cercetării arheologice sistematice, Ministerul Culturii și Identității Naționale. În 
urma evaluării s-a aprobat finanțarea cercetărilor. Au fost continuate săpturile 
arheologice din Zona 3. Responsabili ICEM Tulcea: Cristian Micu (responsabil 
științific), Florian Mihail, Sorin Ailincăi, Mihaela Bleoancă, Florin Ciulavu. 

2. proiectul „Noviodunum – Isaccea (Noviodunum 2020)”. Proiectul are ca obiective: 
cercetarea şi valorificarea științifică a sitului arheologic Noviodunum 
(recuperarea informațiilor şi prelevarea materialelor arheologice); degajarea 
segmentelor de SE și E ale cetății Noviodunum; restaurarea vestigiilor 
arheologice şi înscrierea lor într-un circuit cultural-turistic; cercetarea și 
degajarea monumentelor aflate în așezarea civilă și stabilirea etapelor de 
locuire; identificarea siturilor arheologice din teritoriu și relația acestora cu 
fortificația. În 2018 a fost depusă Fişa cadru pentru solicitarea de fonduri 
destinate finanţării proiectelor de cercetare arheologică, Programul național de 
finanțare a cercetării arheologice sistematice, Ministerul Culturii și Identității 
Naționale. În urma evaluării s-a aprobat finanțarea cercetărilor. Responsabili 
ICEM Tulcea: Florin Topoleanu (responsabil științific), Aurel Stănică, Marian 
Mocanu, Florin Ciulavu, Mihaela Bleoancă, Camelia Geanbai. 
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Fig. 14. Șantiere arheologice sistematice: 1. Taraschina; 2. Noviodunum; 3. Argamum; 4. Ibida. 

3. proiectul „Orgame/Argamum”.  În 2018 a fost depusă Fişa cadru pentru solicitarea 
de fonduri destinate finanţării proiectelor de cercetare arheologică, Programul 
național de finanțare a cercetării arheologice sistematice, Ministerul Culturii și 
Identității Naționale. În urma evaluării s-a aprobat finanțarea cercetărilor. 
Responsabili ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv (responsabil științific), Marian 
Mocanu, George Nuțu. 

4. proiectul „[L]Ibida”. În 2018 a fost depusă Fişa cadru pentru solicitarea de 
fonduri destinate finanţării proiectelor de cercetare arheologică, Programul 
național de finanțare a cercetării arheologice sistematice, Ministerul Culturii și 
Identității Naționale. În urma evaluării s-a aprobat finanțarea cercetărilor. 
Responsabili ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, George Nuțu 

5. Proiectul „Orașul Roman Aegyssus”. În 2018 a fost semnat acordul de asociere 
dintre Consiliul Local Tulcea și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 
Simion” Tulcea în vederea finanțării cercetărilor arheologice (proiectul „Parcul 
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arheologic Aegyssus”). Responsabili ICEM Tulcea: George Nuțu (responsabil 
științific), Marian Mocanu. 

  
1 

 
2 

Fig. 15. Șantiere arheologice sistematice: 1. Argamum; 2. Epava Rusu. 

6. proiectul „Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre între Golful 
Musura la nord și Gura Portiței la sud. Punct: Epava Rusu”. În 2018 a fost depusă 
Fişa cadru pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării proiectelor de 
cercetare arheologică, Programul național de finanțare a cercetării arheologice 
sistematice, Ministerul Culturii și Identității Naționale. În urma evaluării s-a 
aprobat finanțarea cercetărilor. Responsabil: George Nuțu.  

7. proiectul „Nufăru. Cetatea bizantină Proslavița” (proiect aflat sub 
responsabilitatea dr. Oana Damian, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” 
București). În 2018 a fost depusă Fişa cadru pentru solicitarea de fonduri 
destinate finanţării proiectelor de cercetare arheologică, Programul național de 
finanțare a cercetării arheologice sistematice, Ministerul Culturii și Identității 
Naționale. Reprezentant ICEM Tulcea: Aurel Stănică (membru în colectivul de 
cercetare). 

8. proiectul „Vânători – La Jolică, jud. Galaţi”. În 2018 a fost depusă Fişa cadru 
pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării proiectelor de cercetare 
arheologică, Programul național de finanțare a cercetării arheologice 
sistematice, Ministerul Culturii și Identității Naționale. În urma evaluării s-a 
aprobat finanțarea cercetărilor. Responsabil ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi 
(responsabil științific). 
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Proiecte de cercetare arheologică preventivă – sunt coordonate de biroul de Arheologie 
Preventivă. Pe lângă contribuția importantă la bugetul ICEM, activitățile de arheologie 
preventivă au ca scop: creșterea  numărului  de  bunuri  culturale  intrate  în  colecțiile  
Muzeului  de Istorie și Arheologie; realizarea unei baze de date a siturilor arheologice 
identificate ca urmare a desfășurării proiectelor de arheologie preventivă; realizarea 
suportului cartografic pentru rapoartele de diagnostic arheologic. 

Săpături arheologice preventive:  

1. Denumirea proiectului/investiţiei: Servicii de cercetare arheologică a terenului afectat 
de construirea obiectivului de infrastructură rutieră „Pod suspendat peste Dunăre în 
zona Brăila” (secțiunea aferentă jud. Tulcea) Servicii de cercetare arheologică a terenului 
afectat de construirea obiectivului de infrastructură rutieră „Pod suspendat peste Dunăre 
în zona Brăila” (secțiunea aferentă jud. Tulcea). Denumirea sectorului de cercetare: 
localitatea Jijila, com. Jijila, jud. Tulcea. Beneficiar: Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere din România – C.N.A.I.R. S.A. Responsabili 
ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi, Florin Ciulavu, Aurel Stănică, Florian Mihail, 
Mihaela Bleoancă, Marian Mocanu, Ioana Mureșan, Lucian Mureșan. 

2. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: municipiul Tulcea, județul Tulcea. Beneficiar: Nicolae 
Iuliana. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu. 

3. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: municipiul Tulcea, județul Tulcea. Beneficiar: Lungu 
Mihaela. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu. 

4. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: municipiul Tulcea, str. Prislav, nr. 29. Beneficiar: Velea 
Elena. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Ioana Mureșan, Lucian Mureșan. 

 
Fig. 16. Cercetări arheologice preventive la Jijila. 
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Fig. 17. Cercetare arheologică preventivă la Tulcea, 2018 (foto I. Mureșan). 

5. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: oraș Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: Maxim Luminița 
Constanța. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

6. Denumirea proiectului/investiţiei: Interconexiune SNG Isaccea. Denumirea 
sectorului de cercetare: oraș Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: S.C. TOTAL 
BUSINESS LAND S.R.L. Responsabili ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi, Florian 
Mihail, Aurel Stănică, Florin Ciulavu. 

7. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: localitatea Nufăru, județul Tulcea. Beneficiar: Stan Cecilia 
– Stan Cristian Leonard. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

8. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: oraș Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: Grigoraș Stelian. 
Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

9. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: oraș Măcin, județul Tulcea. Beneficiar: S.C. RCS-RDS S.A. 
– MACIN. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

10. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: oraș Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: Parohia Ortodoxă 
“Sf. Mc. Gheorghe”. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

11. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: municipiul Tulcea, str. Timișoarei, nr. 4. Beneficiar: Guriță 
Adrian. Responsabil ICEM Tulcea: Florin Ciulavu. 
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12. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: municipiul Tulcea, str. Grădinari, nr. 42. Beneficiar: S.C. 
PROMOTION GRUP S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Florin Ciulavu. 

13. Denumirea proiectului/investiţiei: Noviodunum – Teren Sediu nou Poliția de 
Frontieră Isaccea. Denumirea sectorului de cercetare: orașul Isaccea, județul Tulcea. 
Beneficiar: Poliția de Frontieră. Responsabil ICEM Tulcea: Florin Topoleanu. 

 
Fig. 18. Cercetare arheologică preventivă la Noviodunum – Poliția de frontieră, 2018 (foto F. 

Topoleanu). 

14. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea 
sectorului de cercetare: localitatea Mahmudia, com. Mahmudia, județul Tulcea. 
Beneficiar: Filip. Responsabil ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv. 

Supravegheri arheologice 

1. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: municipiul Tulcea, județul Tulcea. Beneficiar: Cornelia Fruntelată. 
Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu. 

2. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: municipiul Tulcea, județul Tulcea. Beneficiar: Aquaserv S.A. 
Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu. 

3. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: municipiul Tulcea, județul Tulcea. Beneficiar: Episcopia Tulcii. 
Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu. 

4. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitare iluminat public. Denumirea sectorului 
de cercetare: municipiul Tulcea, județul Tulcea. Beneficiar: Primăria Municipiului 
Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu. 
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5. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Sarighiol de Deal, com. Beidaud, județul Tulcea. 
Beneficiar: Primăria Comunei Beidaud. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu. 

6. Denumirea proiectului/investiţiei: Lucrări executare rețele canalizare și branșamente 
aferente str. Stejarului, str. Rahovei, str. Gării, str. Ion Nițescu, oraș Babadag, jud. 
Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: orașul Babadag, județul Tulcea. 
Beneficiar: Primăria Orașului Babadag. Responsabil ICEM Tulcea: Marian 
Mocanu. 

7. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință parter și împrejmuire stradală. 
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Visterna, com. Sarichioi, județul 
Tulcea. Beneficiar: Cioc Dumitru. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu. 

8. Denumirea proiectului/investiţiei: Desființare construcție existentă. Denumirea 
sectorului de cercetare: localitatea Niculițel, com. Niculițel, județul Tulcea. 
Beneficiar: Dobre Mihai. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu. 

9. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință parter. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Malcoci, com. Nufăru, județul Tulcea. Beneficiar: 
Dumbravă Gabriela. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu. 

10. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire împrejmuire imobil. Denumirea 
sectorului de cercetare: oraș Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: Parohia Ortodoxă 
“Sf. Mc. Gheorghe”. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Marian Mocanu. 

11. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere și schimbare acoperiș construcție 
existentă (intrare în legalitate). Denumirea sectorului de cercetare: localitatea 
Frecăței, com. Frecăței, județul Tulcea. Beneficiar: Orghei Nicu. Responsabil 
ICEM Tulcea: Marian Mocanu. 

12. Denumirea proiectului/investiţiei: RO-NET – construirea unei infrastructuri 
naționale de broadband în zonele defavorizate – localitatea Smârdan. Denumirea 
sectorului de cercetare: localitatea Smârdan, com. Smârdan, județul Tulcea. 
Beneficiar: S.C. Telekom Romania Communications SA. Responsabil ICEM 
Tulcea: Marian Mocanu. 

13. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință parter + mansardă și gard 
stradal. Denumirea sectorului de cercetare: oraș Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: 
Tudor Paul. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Marian Mocanu. 

14. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitare sistem rutier străzile Walter, Chindiei, 
Cicerone. Denumirea sectorului de cercetare: municipiul Tulcea, județul Tulcea. 
Beneficiar: UAT Municipiul Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu. 

15. Denumirea proiectului/investiţiei: Realizare lucrări de iluminat public în Municipiul 
Tulcea – intrare sat pescăresc – iluminat totem – intrare Municipiul Tulcea dinspre 
localitatea Malcoci. Denumirea sectorului de cercetare: municipiul Tulcea, județul 
Tulcea. Beneficiar: UAT Municipiul Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: Marian 
Mocanu. 



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

 

 81 

16. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: orașul Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: S.C. FRUVINIS S.A. 
Isaccea. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

17. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Nufăru, județul Tulcea. Beneficiar: Zavetcu Laurențiu 
Sorin. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

18. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: orașul Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: S.C. NICAFOR EXPERT 
S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

19. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: orașul Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: Amet Aise Responsabil 
ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

20. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: orașul Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: Ivanov Dan. Responsabil 
ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

21. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Niculițel, județul Tulcea. Beneficiar: P.F.A. GRIGORAS 
ION. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

22. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: orașul Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: S.C. NEW-SOLITON S.R.L. 
Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

23. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Sarinasuf, com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: S.C. 
ANDRASUFSARINA S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

24. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Iazurile, com. Valea Nucarilor, județul Tulcea. Beneficiar: 
PFA ANDREI MARIAN AGRO. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

25. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: orașul Isaccea, județul Tulcea. Beneficiar: S.C. ENGIE ROMANIA 
S.A. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

26. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: municipiul Tulcea, jud. Tulcea Beneficiar: S.C. CARNIPROD. 
Responsabil ICEM Tulcea: Florin Ciulavu. 

27. Denumirea proiectului/investiţiei: Introducere conducte de apă. Denumirea 
sectorului de cercetare: localitatea Niculițel, str. Abruptă și str. Morii, jud. Tulcea 
Beneficiar: UAT Comuna Niculițel. Responsabil ICEM Tulcea: Florin Ciulavu. 

28. Denumirea proiectului/investiţiei: Locuire elenistică, locuire romană, situl TL-XXXIII 
studiu istoric PUG. Denumirea sectorului de cercetare: Municipiul Tulcea, km 4-5, 
jud. Tulcea Beneficiar: S.C BIOCARNIC ESCO. S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: 
Mihaela Bleoancă. 
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29. Denumirea proiectului/investiţiei: Branșament gaze naturale presiune redusă. 
Denumirea sectorului de cercetare: municipiul Tulcea, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, 
jud. Tulcea Beneficiar: -. Responsabil ICEM Tulcea: Mihaela Bleoancă. 

30. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Topolog, com. Topolog, jud. Tulcea Beneficiar: P.F.A. 
HERDA CONSTANTIN. Responsabil ICEM Tulcea: Mihaela Bleoancă. 

31. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Beștepe, com. Beștepe, jud. Tulcea Beneficiar: Mocanu 
Ștefan. Responsabil ICEM Tulcea: Mihaela Bleoancă. 

32. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Agighiol, com. Valea Nucarilor, jud. Tulcea Beneficiar: 
Lola Dimi. Responsabil ICEM Tulcea: Mihaela Bleoancă. 

33. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Nufăru, com. Nufăru, jud. Tulcea Beneficiar: Militaru 
Liviu Constantin. Responsabil ICEM Tulcea: Mihaela Bleoancă. 

34. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare și reabilitare cămin cultural. 
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Iazurile, com. Valea Nucarilor, jud. 
Tulcea Beneficiar: Primăria Comunei Valea Nucarilor. Responsabil ICEM Tulcea: 
Mihaela Bleoancă. 

35. Denumirea proiectului/investiţiei: Realizare sistem alimentare cu apă în localitatea 
Calfa. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Calfa, com. Topolog, jud. 
Tulcea Beneficiar: UAT Comuna Topolog. Responsabili ICEM Tulcea: Mihaela 
Bleoancă, Lucian Mureșan. 

36. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitare bloc farmacie. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Iazurile, com. Valea Nucarilor, jud. Tulcea Beneficiar: 
Primăria Comunei Valea Nucarilor. Responsabil ICEM Tulcea: Mihaela Bleoancă. 

37. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Sarinasuf, com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: 
Drăguță Stelian PFA. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

38. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Murighiol, com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: 
Boghean Mirela Simona. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

39. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Murighiol, com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: 
Ivanov Lucian. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

40. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Murighiol, com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: 
Maxim Andreea. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

41. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Murighiol, com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: 
Neculcea Florentin. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 
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42. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Murighiol, com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: 
Pavlov Anca Florentina. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

43. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Murighiol, com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: 
Tesluță Constantin. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

44. Denumirea proiectului/investiţiei: Iluminat stradal zona 62 loturi – locuințe. 
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Murighiol, com. Murighiol, județul 
Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Murighiol. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana 
Mureșan. 

45. Denumirea proiectului/investiţiei: Iluminat stradal zonă camping. Denumirea 
sectorului de cercetare: localitatea Murighiol, com. Murighiol, județul Tulcea. 
Beneficiar: UAT Comuna Murighiol. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

46. Denumirea proiectului/investiţiei: Amenajare străzi localitatea Murighiol (tronson 3, 
zona 62 loturi). Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Murighiol, com. 
Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Murighiol. Responsabil 
ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

47. Denumirea proiectului/investiţiei: Creștere nivel de siguranță zona Delta Murighiol-
Dunavăț, jud. Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Murighiol, 
com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A. 
Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

48. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Nufăru, com. Nufăru, județul Tulcea. Beneficiar: Iscrev 
Adrian. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

49. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Aigighiol, com. Valea Nucarilor, județul Tulcea. 
Beneficiar: Ciocîrlan Nicu-Teodor. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

50. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Dunavățul de Sus, com. Murighiol, județul Tulcea. 
Beneficiar: Guriță Andrei. Responsabil ICEM Tulcea: Lucian Mureșan. 

51. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Murighiol, com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: 
Caramangiu Lăcrămioara. Responsabil ICEM Tulcea: Lucian Mureșan. 

52. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere si modernizare alimentare cu apa in 
localitatile Sarinasuf si Colina, com. Murighiol, jud. Tulcea. Denumirea sectorului de 
cercetare: com. Murighiol, județul Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Murighiol. 
Responsabil ICEM Tulcea: Lucian Mureșan. 

53. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Niculițel, com. Niculițel, județul Tulcea. Beneficiar: 
Anghelache Ion. Responsabil ICEM Tulcea: Lucian Mureșan. 
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54. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Niculițel, com. Niculițel, județul Tulcea. Beneficiar: Carp 
Radu. Responsabil ICEM Tulcea: Lucian Mureșan. 

55. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Agighiol, com. Valea Nucarilor, județul Tulcea. 
Beneficiar: Lefter Florin. Responsabil ICEM Tulcea: Lucian Mureșan. 

56. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Valea Nucarilor, com. Valea Nucarilor, județul Tulcea. 
Beneficiar: Bănescu Lucia. Responsabil ICEM Tulcea: Lucian Mureșan. 

57. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea sectorului 
de cercetare: localitatea Băltenii de Sus, com. Beștepe, județul Tulcea. Beneficiar: 
Giurgiuculesei. Responsabil ICEM Tulcea: Lucian Mureșan. 

Diagnostic arheologic 
1. Denumirea proiectului/investiţiei: Studiu istoric și arheologic al comunei Topolog. 

Denumirea sectorului de cercetare: UAT Comuna Topolog. Beneficiar: SC 
Simproiect SRL. Responsabili ICEM Tulcea: Cristian Micu, Florian Mihail, George 
Nuțu, Marian Mocanu, Mihaela Bleoancă, Florin Ciulavu, Dorel Paraschiv, 
Valentin Panait. 

2. Denumirea proiectului/investiţiei: Studiu istoric și arheologic al comunei Dorobanțu. 
Denumirea sectorului de cercetare: UAT Comuna Dorobanțu. Beneficiar: SC 
Simproiect SRL. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Cristian Micu, Florian 
Mihail, George Nuțu, Marian Mocanu, Mihaela Bleoancă, Florin Ciulavu, Ioana 
Mureșan, Lucian Mureșan, Valentin Panait. 

3. Denumirea proiectului/investiţiei: Studiu istoric și arheologic al comunei Stejaru. 
Denumirea sectorului de cercetare: UAT Comuna Stejaru. Beneficiar: SC 
Simproiect SRL. Responsabili ICEM Tulcea: George Nuțu, Florian Mihail, Marian 
Mocanu, Dorel Paraschiv, Valentin Panait. 

4. Denumirea proiectului/investiţiei: Investiții la Soare Dobrogean. Denumirea 
sectorului de cercetare: UAT Comuna Turcoaia. Beneficiar: SC Soare Dobrogean 
SRL. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Cristian Micu, Valentin Panait. 

5. Denumirea proiectului/investiţiei: Amplasament Stație fixă Sulina – Staționarul 
Academiei Române, oraș Sulina. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea 
Sulina, jud. Tulcea. Beneficiar: INCDDD Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: 
Cristian Micu. 

6. Denumirea proiectului/investiţiei: Amplasament stație fixă Grindu, Extravilan, loc. 
Grindu, T7, N110/1. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Grindu, com. 
Grindu, jud. Tulcea. Beneficiar: INCDDD Tulcea. Responsabili ICEM Tulcea: 
Aurel Stănică, Marian Mocanu, Cristian Micu. 

7. Denumirea proiectului/investiţiei: Amplasament stație fixă Tulcea, suburbia Tudor 
Vladimirescu, zona plajă, municipiul Tulcea, județul Tulcea. Denumirea sectorului de 
cercetare: Tulcea (Tudor Vladimirescu), jud. Tulcea. Beneficiar: INCDDD Tulcea. 
Responsabil ICEM Tulcea: Florian Mihail. 
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8. Denumirea proiectului/investiţiei: Amplasament stație fixă Caraorman. Denumirea 
sectorului de cercetare: localitatea Caraorman, com. Crișan, jud. Tulcea. 
Beneficiar: INCDDD Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu. 

9. Denumirea proiectului/investiţiei: Amplasament stație fixă Sfântu Gheorghe. 
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Sfântu Gheorghe, com. Sfântu 
Gheorghe, jud. Tulcea. Beneficiar: INCDDD Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: 
George Nuțu. 

10. Denumirea proiectului/investiţiei: Amplasament stație fixă Chilia Veche. Denumirea 
sectorului de cercetare: localitatea Chilia Veche, str. Principală, T4, A58, com. 
Chilia Veche, jud. Tulcea. Beneficiar: INCDDD Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: 
Florin Ciulavu. 

11. Denumirea proiectului/investiţiei: Amplasament Stație fixă Dunavățu de Sus. 
Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Dunavățul de Sus, com. Murighiol, 
jud. Tulcea. Beneficiar: INCDDD Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: Ioana 
Mureșan. 

12. Denumirea proiectului/investiţiei: Amplasament Stație fixă Jurilovca. Denumirea 
sectorului de cercetare: localitatea Jurilovca, com. Jurilovca, jud. Tulcea. 
Beneficiar: INCDDD Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv. 

13. Denumirea proiectului/investiţiei: Diagnostic arheologic. Denumirea sectorului de 
cercetare: localitatea Plopu, com. Murighiol, jud. Tulcea. Beneficiar: Vocturs SRL. 
Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu. 

14. Denumirea proiectului/investiţiei: Complex recreativ-distractiv Aquapark Tulcea. 
Denumirea sectorului de cercetare: municipiul Tulcea, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. 
DELTA REAL INVEST S.R.L. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Stănică, Marian 
Mocanu. 

15. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire pensiune agroturistică. Denumirea 
sectorului de cercetare: Mahmudia, com. Mahmudia, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. 
MAVIS UNIVERSAL S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu. 

16. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire unitate turistică. Denumirea 
sectorului de cercetare: Dunavățul de Jos, com. Murighiol, jud. Tulcea. Beneficiar: 
PITA AUGUSTIN NICOLAS. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu. 

17. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire hipermarket P+1E+2E (parțial), 
container imbiss grill, amenajări exterioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații 
verzi, drumuri, trotuare, rețele din incintă, rezervă PSI, post trafo, împrejmuire, 
racorduri auto, totemuri, elemente de semnalistică și reclame, organizare șantier. 
Denumirea sectorului de cercetare: municipiul Tulcea, jud. Tulcea. Beneficiar: 
PITA AUGUSTIN NICOLAS. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu. 

18. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitare Școala nr. 13. Denumirea sectorului 
de cercetare: municipiul Tulcea, jud. Tulcea. Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN 
TULCEA. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 
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19. Denumirea proiectului/investiţiei: Diagnostic arheologic. Denumirea sectorului de 
cercetare: orașul Isaccea, jud. Tulcea. Beneficiar: O.U.A.I. FRUVINIS. Responsabil 
ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

20. Denumirea proiectului/investiţiei: Diagnostic arheologic. Denumirea sectorului de 
cercetare: municipiul Tulcea, str. Portului, nr. 20. Beneficiar: S.C. TULCO S.A. 
Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

21. Denumirea proiectului/investiţiei: Diagnostic arheologic. Denumirea sectorului de 
cercetare: municipiul Tulcea, județul Tulcea. Beneficiar: S.C. HOTEL DELTA S.A. 
Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică. 

22. Denumirea proiectului/investiţiei: Diagnostic arheologic. Denumirea sectorului de 
cercetare: municipiul Tulcea, str. Prislav, f.n. Beneficiar: S.C. Marinescu Trading 
Company Tulcea S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Florin Ciulavu. 
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Grafic 16. Evoluţia numărului de contracte de arheologie preventivă în perioada 2011-2018. 

Alte cercetări de teren 

1. Denumirea proiectului/investiţiei: Scanare cu sonarul lateral și magnetometrie la 
Gura Portiței pe platforma continentală a României, zona aferentă jud. Tulcea (în 
colaborare cu GeoEcoMar și Respiro Diving). Denumirea sectorului de cercetare: 
Platforma continentală a României, zona aferentă jud. Tulcea. Beneficiar: -. 
Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu. 

2. Denumirea proiectului/investiţiei: Constatare și semnalare a unor descoperiri 
arheologice către Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, la limita dintre satele Valea 
Nucarilor și Iazurile, com. Valea Nucarilor. Denumirea sectorului de cercetare: UAT 
Comuna Valea Nucarilor. Beneficiar: Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea. 
Responsabil ICEM Tulcea: Ioana Mureșan. 

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

Pe parcursul anului 2018, ICEM a fost implicat în calitate de aplicant sau asociat la 
desfăşurarea mai multor proiecte cu finanţare naţională şi internaţională: 

1. „Delta du Danube” – proiect finanțat de Ministére des Affaires Etrangères et du 
Développement International Franța (2014-2017). Parteneri: UMR 5602 Geodé 
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Toulouse, Administraţia Biosferei Delta Dunării Tulcea, UMR 5140 Archéologie 
des Sociétés Méditerranéennes, Muzeul Naţional de Istorie a României 
Bucureşti, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” București, Institutul 
de Arheologie „Vasile Pârvan” București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
Iași. Membri echipă de proiect ICEM Tulcea: Cristian Micu (co-responsabil), 
Sorin Ailincăi, Florian Mihail, Florin Ciulavu, Mihaela Bleoancă.  

2.  „CHRISTO – Crises Hydro-sédimentaires et gestion des RISques dans un petit bassin 
versant connecté au Danube : crues éclairs et régime de TOrrentialité dans la vallée de 
la Cetatuia (Dobroudja, Roumanie) durant les 5 derniers siècles”, CNRS Appel a 
projets emergents « GEODE » 2018. Membru al echipei de proiect ICEM Tulcea: 
Cristian Micu. 

3. „Laboratoire International Associé « LIA – Geoarchaeology of Environmental 
Changes in Lower Danube and Delta »˝, CNRS Franța 2018. Parteneri: UMR 5602 
Géographie de l’Environnement, UMR 7266 LIENSs de la Rochelle, Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan” București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
Iași, Universitatea București, Woods Hole Oceanographic Institut. Membri 
echipă de proiect ICEM Tulcea: Cristian Micu (responsabil echipă de proiect 
ICEM Tulcea), Sorin Ailincăi, Florian Mihail, Florin Ciulavu, Mihaela Bleoancă< 

4. „ (L)Ibida. Una città ai confini dell`Impero”, finanţat de către Ministerio degli 
Affari Esteri, Ministerio dell`Istruzione dell`Università e della Ricerca, Regione 
Autonoma della Sardegna, din 2013. Membri echipă de proiect ICEM Tulcea: 
Dorel Paraschiv (co-responsabil) 

5. „BIOARHEOROMAN [2017-2019] – Colonizarea periferiei (Moesia Inferior și 
Scythia Minor – secolele I-VI p.Chr.): o abordare bioarheologică a romanizării”, 
finanțat de UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0852 (în PNCDI III). Membri 
echipă de proiect ICEM Tulcea: George Nuțu; 

6. „Dobrogea în contextul Marii Uniri de la 1918” – proiect finanțat prin programul 
„Centenar”, Ministerul Culturii și Identității Naționale. Membri echipă de 
proiect: Mădălina Ciocoiu (responsabil proiect), Lăcrămioara Manea, Florentina 
Trif, Adina Ailincăi, Camelia Geanbai.  

7. «Sesiune Națională de Comunicări Științifice dedicată sărbătoririi Centenarului 
României și Primului Război Mondial cu titlul „Dobrogea şi Marea Unire la 
Centenar”» – proiect finanțat prin programul „Centenar”, Ministerul Culturii și 
Identității Naționale. Membri echipă de proiect: Ligia Dima (responsabil 
proiect). 

8. „Parcul Arheologic Aegyssus IV” – proiect de cercetare  cofinanțat din bugetul 
local al Municipiului Tulcea. Responsabil proiect: George Nuțu. Membrii 
echipei de proiect: Marian Mocanu, Florin Topoleanu. 

9. „Istoria retrăită, ediția a III-a”. Proiect cultural cofinanțat din bugetul local al 
Municipiului Tulcea, realizat în colaborare cu Asociația Pro Noviodunum. 
Responsabil proiect: Aurel Stănică. 

10. „Centenar prin ochi de copil”. Proiect cultural cofinanțat din bugetul local al 
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Municipiului Tulcea, realizat în colaborare cu ONG  Celiseea și Asociația 
Muzeul Jucăriilor București. 

11. proiectul HERICOAST – Managementul patrimoniului cultural din zonele costiere – 
Programul INTERREG, derulat de Consiliul Județean Tulcea în care ICEM 
Tulcea este principalul stakeholder. Specialiștii din partea ICEM Tulcea sunt: 
Cristian Micu, Cristina Dinu (participare la al treilea workshop al partenerilor 
de proiect, Valladolid, Spania, 02-06 Mai 2017; participare la al treilea 
workshop al stakeholderilor, Chilia, 23 august 2017). 

b.2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

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

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

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

Activitatea de cercetare efectuată de specialiştii ICEM are pe de o parte rolul de 
a forma noi specialişti (a se vedea protocoalele de colaborare cu unităţile de 
învăţămând superior) dar şi de a produce „bunuri” ştiinţifice de calitate (studii, 
publicaţii, conferinţe, colocvii) benefice comunităţii academice.   
 
b.3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

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

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

Ultimul stat de funcţii, aprobat prin HCJ 226/2018 prevedea 102 posturi, dintre 
care 7 vacante. 

c.1. măsuri de organizare internă  

La nivelul ICEM, anul 2018, au funcţionat două sisteme care reglementează 
funcţionarea instituţiei: 

1. Sistemul de control intern managerial (SCIM): Monitorizarea eficacității și 
eficienței SCIM la nivelul ICEM Tulcea; Adaptarea documentației SCIM la 
modificările legislative; Documentarea și elaborarea de proceduri de sistem și 
operaționale necesare bunei funcționări a SCIM. În ceea ce privește funcționarea 
SCIM, s-au efectuat următoarele: Monitorizarea eficacității și eficienței SCIM la 
nivelul ICEM Tulcea. S-a efectuat și raportat autoevaluarea anuală a instituției, s-
au organizat Ședințele Comisiei de monitorizare conform Graficului anual, s-au 
efectuat modificări de planificare necesare generate de schimbarea cadrului 
legislativ; Adaptarea documentației SCIM la modificările legislative. În anul 2018 
s-a elaborat: revizia 1 a procedurii PS-09. Elaborarea procedurilor,  Codul de 
conduită al personalului contractual din cadrul ICEM Tulcea, Regulamentul 
Comisiei de monitorizare 2018; Documentarea, elaborarea și formalizarea 
procedurilor de sistem și operaționale necesare bunei funcționări a SCIM.  

În anul 2018 s-au elaborat: PO-GC-01. Efectuarea achizițiilor bunurilor 
culturale mobile, PO-CAP-01. Efectuarea achizițiilor publice prin cumpărare 
directă, PO-CRU-01. Întocmirea și depunerea documentelor justificative necesare 
elaborării statelor de plată pentru convențiile civile, PO- CDA-01. Arhivarea 
documentelor, PO-CAS-01. Organizarea și funcționarea casieriei, precum și 
Procedura referitoare la cadrul și modalitatea de funcționare a controlului 
financiar preventiv propriu. 

2. Sistemul de management al calităţii (SMC): Documentare și colectare date 
asupra serviciilor/produselor oferite de ICEM Tulcea și proceselor desfășurate 
pentru furnizarea acestora; Monitorizarea proceselor și studiul în vederea 
îmbunătățirii SMC; Modificarea documentației SMC ICEM prin adaptarea 
acesteia la modificările frecvente interne legate de structura organizatorică a 
ICEM; Instruire personal (auditori) cu privire la SMC; Întocmirea Planului de 
audit anual, a Programului de măsuri pentru îmbunătățirea SMC și a 
Programului anual de instruire cu privire la SMC; Organizarea auditului intern 
general pe 2018 și ședințelor de Analiza de management; Susținerea auditului 
extern anual. În privința sistemului de management al calității s-au efectuat 
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următoarele: Documentare și colectare date asupra serviciilor/produselor oferite 
de ICEM Tulcea și proceselor desfășurate pentru furnizarea acestora; 
Monitorizarea proceselor și studiul în vederea îmbunătățirii SMC; Instruire 
personal (auditori) cu privire la SMC; Întocmirea Planului de audit anual, a 
Programului de măsuri pentru îmbunătățirea SMC și a Programului anual de 
instruire cu privire la SMC; Organizarea auditului intern general pe 2018 si 
ședințelor de Analiza de management; Documentare în scopul îmbunătățirii 
SCIM al ICEM Tulcea prin aducerea la zi a documentației în conformitate 
reglementările legale în vigoare. 

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității în 
perioada raportată: 
In cursul anului 2018, în urma propunerilor efectuate de Consiliul de Administraţie 
al ICEM au fost obținute modificări la nivelul actelor normative de funcţionare ale 
instituţiei după cum urmează: 
 HCJ nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a 

ICEM pe anul 2018; 
 HCJ nr. 79/21.05.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli a ICEM pe anul 2018; 
 HCJ nr. 103/29.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli a ICEM pe anul 2018; 
 HCJ nr. 147/29.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli a ICEM pe anul 2018; 
 HCJ nr. 226/19.12.2018 privind modificarea statului de funcții al ICEM; 
 HCJ nr. 218/19.12.2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor. 

 c.3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere:  

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

 Consiliul de Administraţie a fost întrunit într-un număr de 10 şedinţe ordinare și 
extraordinare (29.01.2018; 26.02.2018; 09.05.2018; 14.06.2018; 15.06.2018; 
22.08.2018; 13.097.2018; 10.10.2018; 06.11.2018; 11.12.2018;). După fiecare şedinţă 
au fost emise hotărâri, în număr de 21. 

 Consiliul Ştiinţific a fost întrunit într-o şedinţă ordinară ordinară, în data de 
03.02.2018 - ocazie cu care a fost prezentat raportul de activitate al ICEM şi 
planul de activităţi. În aceeaşi şedinţă au fost aprobate şi o serie de regulamente 
şi teme de cercetare.   

c.4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei 

Pe parcursul anului 2018 un număr de 6 angajați ai ICEM au urmat cursuri de 
specializare și instruire, după cum urmează: 
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Tabelul 7 
 Numele 

participanților 
Tematica Locul de 

desfășurare 
Responsabil 
organizare curs 

Durata Observații 

1 Postaru 
Iuliana 

Gestionar 
custode sala 

Bucuresti Ministerul 
Culturii 
INCFC 

16 zile Certificat nr. 
5791/19.06.2018 

2 Stefanov 
Anca 

Restaurator 
textile 

Bucuresti Ministerul 
Culturii 
INCFC 

3 zile Certificat nr. 
4164/26.11.2018 

3 Garip 
Florentina 

Achizitii 
publice 

Brasov Adminpedia 8 zile Certificat nr. 
3859/08.07.2018 

4 
 

Mocanu 
Daniela 

Contabilitate Baile Felix Centrul 
APSAP 

8 zile Certificat nr. 
015185/15.07.201
8 

5 
 

Ailincai 
Sorin 

Manager 
cultural 

Bucuresti Ministerul 
Culturii 
INCFC 

12 zile Adeverinta nr. 
3079/07.09.2018 

6 Ene Anca Operator de 
transport 
rutier 

Tulcea Autoritatea 
Rutiera 
Romana 

30 zile Certificat nr. 
0020290/11.08.20
18 

- promovarea personalului din instituție:  
În 2018 au avut loc 11 promovări pe posturi de Muzeograf, Conservator, Gestionar-
custode, Fotograf,  după cum urmează: 
Tabelul 8 

 Nume Post Data promovării 
1 Negoita Alexandru Muzeograf I 10.12.2018 
2 Vitulescu Marian Conservator IA 10.12.2018 
3 Mocanita Raluca Conservator II 05.12.2018 
4 Teodorescu Petre Muzeograf I 07.12.2018 
5 Voinea Jeni Muzeograf I 07.12.2018 
6 Dumitru Veronica Conservator I 05.12.2018 
7 Negru Veronica Gestionar custode I 03.12.2018 
8 Cononov Liliana Gestionar custode I 03.12.2018 
9 Dincu Gabriel Fotograf IA 11.12.2018 
10 Postaru Iuliana Gestionar custode IA 01.11.2018 
11 Ene Anca Referent de specialitate  III 26.04.2018 

- au fost organizate 8 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante 
Tabelul 9 

 Nume Post Data 
1 Omeniuc Mariana Restaurator IA 09.07.2018 
2 Danilov Tihon Muncitor I 23.08.2018 
3 Briceag Viorel Muncitor I 20.09.2018 
4 Saraev Alina Muzeograf II 01.02.2018 
5 Gavrila Florenta Muzeograf II 01.01.2018 
6 Chiriac Mihai Muncitor I 01.02.2018 
7 Titov Daniela Conservator II 15.02.2018 
8 Paraschiv dorel CS I 26.03.2018 
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- au încetat 7 Contracte Individuale de Muncă: 
Tabelul 10 

 Nume Post Dată 
1 Omeniuc Mariana Restaurator IA  14.05.2018 
2 Geru Maria Conservator IA 21.09.2018 
3 Demidov Olimpia Referent I 12.09.2018 
4 Vasiliev Maria Muncitor I 12.09.2018 
5 Saraev Alina Muzeograf II 20.10.2018 
6 Minea Stefana Ingrijitor  16.11.2018 
7 Petcu petre Muncitor I 18.12.2018 

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

În general, spaţiile destinate publicului sau personalului ICEM sunt folosite la nivel 
maxim, cu excepţia Casei Panaghia Babadag – închisă din lipsă de personal dar şi 
datorită stării de degradare fizice a clădirii. Probleme se înregistrează și în cazul 
Farului din Sulina, unde o bună parte a spațiului nu poate fi folosit datorită 
degradării clădirii. 

Gospodăria Țărănească conservată in situ de la Enisala se afă de asemenea într-
o stare avansată de degradare, datorată mai ales celor 3 ani de închidere pentru 
public. Necesitatea unor reparații majore au fost semnalate și la alte clădiri aflate în 
patrimoniul ICEM, precum: sediul MEAP, MIA (pavilionul B) și chiar CMEDD unde 
sunt înregistrate probleme la acoperiş şi sală acvariu. 

Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate următoarele lucrări destinate 
îmbunătățirii spațiilor aflate în administrare:  

 verificări anuale la instalațiile de climatizare, centrale termice și ascensor;  
 amenajarea depozitului de ceramică din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie – 

Tulcea. 

c.6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau 
ale altor organisme de control, în perioada raportată: auditarea a avut loc în 
perioada septembrie – octombrie 2017, cu tema Analiza financiar-contabilă pentru anul 
2015 și anul 2016, fiind ulterior redactat raportul de audit I.3/14583/17.11.2017. Acesta 
conținea 31 de recomandări care trebuiau soluționate pe parcursul anului 2018. 
Pentru o parte dintre acestea s-a solicitat o modificare a calendarului de 
implementare pentru anul 2019.  
Tabelul 11 

Nr
. 

Crt
. 

RECOMANDARE PLAN DE ACTIUNE CALENDARUL 
IMPLEMENTARII 

RESPOSABILUL CU 
IMPLEMANTAREA 

1. 
Inregistrarea debitelor in 
conformitate cu prevederile 
legale in vigoare 

Se vor înregistra debitele în 
conformitate cu prevederile 
legale în vigoare 

implementat Alina COZOROVSCHI 

2. Completarea 
regulamentului de 

Se va reface ROF în conformitate 
cu recomandările Raportului de 

Decembrie 2019 Sorin-Cristian 
AILINCĂI 
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organizare si functionare al 
institutiei cu atributiile 
functiilor suport 

Audit Intern 14583/17.11.2017 

3. 

Respectarea prevederilor 
legale si medodologice ale 
OMFP 1.917/2005 referitoare 
la evidentierea distincta a 
investitiilor in curs, a 
garantiilor de buna executie 
in conturile 
corespunzatoare, precum si 
respectarea intocmai a 
prevederilor referitoare la 
receptia bunurilor din 
categoria monumente, 
ansambluri si situri 
arheologice 

Se vor respecta prevederile 
legale şi metologice ale OMFP 
1917/2005  

permanent Alina COZOROVSCHI 

4. 

Completarea procedurii 
operationale de lucru 
specifice, scrisa si 
formalizata privind 
activitatea de organizare si 
functionare a casieriei 
aprobata prin Decizia 
managerului institutiei nr. 
38/15.04.2015, cu prevederi 
referitoare la verificarile 
periodice si inopinate 
efectuate, la modul de 
intocmire, verificare si 
inregistrare a Rapoartelor 
de gestiune periodice, 
precum si respectarea 
termenului legal de 
depunere in casierie a 
sumelor incasate din 
vanzarea biletelor si a 
obiectelor de stand 

Se va completa procedura 
operaţională de lucru privind 
activitatea de organizare si 
functionare a casieriei aprobata 
prin Decizia managerului 
institutiei nr. 38/15.04.2015, cu 
prevederi referitoare la 
verificarile periodice si inopinate 
efectuate, la modul de intocmire, 
verificare si inregistrare a 
Rapoartelor de gestiune 
periodice, precum si respectarea 
termenului legal de depunere in 
casierie a sumelor incasate din 
vanzarea biletelor si a obiectelor 
de stand 

implementat Alina COZOROVSCHI, 
Alexandru ROIBU, 
Cătălina POPA, 
Anca ENE 

5. 

Constituirea unei comisii, 
prin act administrativ al 
ordonatorului de credite, 
pentru efectuarea de 
controale periodice (lunare) 
si inopinate (cel putin o data 
la trimestru) a 
documentelor justificative 
pentru incasarile din 
vanzarea biletelor si 
depunerile de numerar la 
casieria institutiei de catre 
persoanele care au si 
calitatea de gestionari 

Se va constitui o comisie pentru 
efectuarea de controale 
periodice (lunare) si inopinate 
(cel putin o data la trimestru) a 
documentelor justificative 
pentru incasarile din vanzarea 
biletelor si depunerile de 
numerar la casieria institutiei de 
catre persoanele care au si 
calitatea de gestionari 

implementat Sorin-Cristian 
AILINCĂI,  
Alexandru ROIBU 

6. 

Intocmirea de fise analitice 
pentru fiecare gestiune in 
care se incaseaza venituri 
proprii din vanzarea de 
bilete, care sa contina 
informatii necesare, 
suficiente si pertinente 
pentru efectuare 
controlalelor periodice 
(gestiunea, numar curent, 
data eliberarii din magazia 
entitatii a biletelor, seria si 

Se vor intocmi fise analitice 
pentru fiecare gestiune care sa 
contina informatii necesare, 
suficiente si pertinente pentru 
efectuare controlalelor periodice 
(gestiunea, numar curent, data 
eliberarii din magazia entitatii a 
biletelor, seria si numarul, 
numar topuri/cupoane, valoare, 
data restituirii cotoarelor 
cupoanelor/topurilor, numarul 
si seria cotoarelor biletelor 

implementat Alina COZOROVSCHI, 
Daniela MOCANU, 
Mariana LAZĂR, 
Anca ENE 
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numarul, numar 
topuri/cupoane, valoare, 
data restituirii cotoarelor 
cupoanelor/topurilor, 
numarul si seria cotoarelor 
biletelor restituite, valoarea 
sumelor incasate, numarul 
si data documetelor 
justificative de plata catre 
casieria institutiei, soldul 
biletelor ramase spre 
vanzare – cantitativ si 
valoric, semnaturile 
persoanelor responsabile cu 
efectuarea verificarilor) 

restituite, valoarea sumelor 
incasate, numarul si data 
documetelor justificative de 
plata catre casieria institutiei, 
soldul biletelor ramase spre 
vanzare – cantitativ si valoric, 
semnaturile persoanelor 
responsabile cu efectuarea 
verificarilor) 

7. 

Toate biletele puse in 
vanzare, pentru vizitarea 
obiectivelor turistice ale 
entitatii, vor avea aplicata 
data si ștampila institutiei 

Toate biletele puse in vanzare de 
catre entitate vor fi stampilate cu 
ștampila isntitutiei si vor avea 
aplicata data in momentul 
vanzarii 

permanent Anca ENE 

8. 

Toate deciziile emise de 
catre conducerea institutiei 
vor fi insotite de un referat 
justificativ de specialitate, 
aprobat, in care sa se 
prevada necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea 
emiterii deciziei 

Se va intocmi justificativ de 
specialitate, aprobat, in care sa 
se prevada necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea 
emiterii fiecarei deciziei 

Permanent / 
implementat 

Alexandru ROIBU 

9. 

Stabilirea, potrivit 
prevederilor legale, a 
intinderii prejudiciului 
(paguba efectiva si beneficiu 
nerealizat), creat prin plata 
unor drepturi salariale 
nelegale (spor de control 
financiar preventiv 
propriu), recuperarea 
prejudiciului in conditiile 
legii precum si reincadrarea 
doamnei Cozorovschi Alina 
in conformitate cu 
prevederile legale.  

Se va stabili potrivit 
prevederilor legale, a intinderii 
prejudiciului (paguba efectiva si 
beneficiu nerealizat), creat prin 
plata unor drepturi salariale 
nelegale (spor de control 
financiar preventiv propriu), 
recuperarea prejudiciului in 
conditiile legii precum si 
reincadrarea doamnei 
Cozorovschi Alina in 
conformitate cu prevederile 
legale 

implementat Alexandru ROIBU, 
Maria LAZAR,  
Daniela MOCANU 

10. 

Toate deciziile emise de 
managerul institutiei, care 
privesc drepturile salariale 
ale personalului, vor contine 
nivelul salariului de baza 
lunar brut, stabilit in 
conformitate cu prevederile 
legale in vigoare precum si 
nivelul venitului lunar brut, 
care sa contina toate 
elementele constitutive ale 
salariului si care se vor 
regasi in acelasi cuantum si 
in statele de plata 

In toate deciziile emise de  
emise de managerul institutiei, 
care privesc drepturile salariale 
ale personalului, se vor 
mentiona toate elementele 
constitutive ale salariului si care 
se vor regasi in acelasi cuantum 
si in statele de plata 

permanent Adina PARASCHIVOIU 

11. 

Efectuarea corespunzatoare 
a actiunii de inventariere in 
conformitate cu prevederile 
Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 
2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind 
organizarea şi efectuarea 

Actiunea de inventariere se va 
desfasura in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare 

implementat Alina COZOROVSCHI 
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inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii si a 
legislatiei specifice 
inventarierii bunurilor 
culturale 

12. 

Aplicarea intocmai a 
prevederilor OMFP nr. 
1917/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice 
privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul 
de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia 

Se vor folosi toate conturile 
corespunzatoare prevazute de 
legislatia in vigoare pentru buna 
desfasurare a activitatii 
institutiei (inclusiv ct 581) 

Imlementat parțial, 
prelungire până la 30 

martie 

Alina COZOROVSCHI 

13. 

Completarea procedurii 
operationale scrisa si 
formalizata pentru 
activitatea de casierie care 
sa cuprinda metode de 
control intern pentru a 
preintampina eventualele 
neconformitati de la cadrul 
legal aplicabil (Procedura va 
cuprinde si monografii 
privind inregistrarile 
contabile pentru fiecare tip 
de operatiuni privind 
activitatea de casierie) 

Se va completa procedura 
operationala pentru activitatea 
de casierie care sa cuprinda 
metode de control intern pentru 
a preintampina eventualele 
neconformitati de la cadrul legal 
aplicabil (Procedura va cuprinde 
si monografii privind 
inregistrarile contabile pentru 
fiecare tip de operatiuni privind 
activitatea de casierie) 

implementat Alina COZOROVSCHI 

14. 

Foile de parcurs vor fi 
completate corespunzator la 
toate rubricile, iar persoana 
responsabila pentru 
verificarea, urmarirea si 
evidentierea consumului de 
combustibil va certifica 
realitatea datelor inscrise in 
foile de parcurs prin 
semnatura 

Se vor completa corespunzator 
toate foile de parcurs si vor fi 
certificate de catre persoana 
responsabila cu aceasta 
activitate 

implementat Alina COZOROVSCHI 

15. 

Completarea fisei postului 
persoanei din cadrul 
Serviciului Financiar – 
Contabil, Administrativ si 
Achizitii Publice, cu sarcini 
privind verificarea, 
urmarirea si evidentierea 
consumului de combustibil 
pentru autovehiculele din 
dotarea entitatii, sau 
emiterea unui act 
administrativ prin care sa se 
dispuna efectuarea acestor 
sarcini de serviciu unei alte 
persoane din cadrul 
institutiei 

Se va completa fisa postului 
persoanei responsabile din 
cadrul SFCAAP cu sarcini 
privind verificarea, urmarirea si 
evidentierea consumului de 
combustibil pentru 
autovehiculele din dotarea 
entitatii, si/sau se va va emite 
unui act administrativ prin care 
sa se dispuna efectuarea acestor 
sarcini de serviciu unei alte 
persoane din cadrul institutiei 

implementat Alina COZOROVSCHI, 
Alexandru ROIBU 

16. 

Elaborarea si aprobarea unei 
proceduri de lucru, scrisa, 
formalizata si dezvoltata 
privind modul de stabilire, 
plata, verificare şi 
raportarea impozitelor şi 
taxelor datorate bugetului 
general consolidat de stat 

Se va elabora si aproba o 
procedura de lucru, scrisa, 
formalizata si dezvoltata privind 
modul de stabilire, plata, 
verificare şi raportarea 
impozitelor şi taxelor datorate 
bugetului general consolidat de 
stat 

Prelungire termen – 30 
martie 2019 

Alina COZOROVSCHI, 
Alexandru ROIBU,  
Adina PARASCHIVOIU 
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17. 

Elaborarea si aprobarea unei 
proceduri de lucru, scrisa, 
formalizata si dezvoltata 
privind modul de intocmire 
si depunere a documentelor 
justificative necesare 
elaborarii statelor de plata 
pentru conventiile civile 
incheiate de institutie, in 
care sa se prevada termene 
de depunere a 
documentelor justificative 
(conventii civile, pontaje, 
etc.). 

Se va elabora si aproba o 
procedura de lucru, scrisa, 
formalizata si dezvoltata privind 
privind modul de intocmire si 
depunere a documentelor 
justificative necesare elaborarii 
statelor de plata pentru 
conventiile civile incheiate de 
institutie, in care sa se prevada 
termene de depunere a 
documentelor justificative 
(conventii civile, pontaje, etc.) 

implementat Adina 
PARASCHIVOIU, 
Alexandru ROIBU 

18. 

Persoana care exercita viza 
de CFPP pe documentele 
care stau la baza efectuarii 
platilor in contul obligatiilor 
datorate bugetului de stat, 
va proceda la verificarea 
concordantei dintre sumele 
stabilite prin 
centralizatoarele statelor de 
plata, sumele declarate prin 
Declaratia 112 si sumele de 
plata catre bugetul de stat 

Se va proceda lunar la 
verificarea platilor in contul 
obligatiilor datorate bugetului 
de stat, de catre Persoana care 
exercita viza de CFPP 

implementat Adina PARASCHIVOIU 
 

19. 

Actualizarea procedurii 
privind exercitarea 
controlului financiar 
preventiv propriu 
particularizata, dezvoltata 
în funcţie de specificul 
institutiei, precum si a 
Deciziei nr. 2/12.01.2015 
privind organizarea 
exercitarii controlului 
financiar preventiv propriu 
avand in vedere cadrul 
normativ si metodologic 
aplicabil, stabilind si 
limitele de competenta in 
acordarea vizei de control 
financiar preventiv pentru 
persoanele care exercita 
aceasta activitate 

Se va actualiza procedura 
privind exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu 
particularizata, dezvoltata în 
funcţie de specificul institutiei, 
precum si a Deciziei nr. 
2/12.01.2015 privind organizarea 
exercitarii controlului financiar 
preventiv propriu avand in 
vedere cadrul normativ si 
metodologic aplicabil, stabilind 
si limitele de competenta in 
acordarea vizei de control 
financiar preventiv pentru 
persoanele care exercita aceasta 
activitate 

implementat Alina COZOROVSCHI, 
Adina PARASCHIVOIU 

20. 

Evaluarea activitatii 
persoanelor care exercita 
viza de CFPP, se va face de 
catre conducatorul 
institutiei, cu acordul 
entitatii publice care a avizat 
numirea 

Pentru evaluarea persoanelor 
care exercita CFPP se va solicita 
in prealabil acordul 
ordonatorului principal de 
credite 

Prelungire până la 30 
martie 2019 

Sorin-Cristian 
AILINCĂI 

21. 

Elaborarea unei proceduri 
operationale, scrisa si 
formalizata privind 
activitatea de achizitii 
publice din cadrul institutiei 

Se va elabora si aproba o 
procedura operationala privind 
activitatea de achizitii publice 
din cadrul institutiei 

implementat Florentina GARIP,  
Alexandru ROIBU, 
Catălina POPA 

22. 

Documentatia de atribuire 
se va intocmi in 
conformitate cu prevederile 
legale in vigoare si va 
contine si cantitatile maxime 
pentru bunurile 
achizitionate care fac 

Documentatia de atribuire va 
respecta prevederile legale in 
vigoare si va contine si 
cantitatile maxime pentru 
bunurile achizitionate care fac 
obiectul contractului (caietul de 
sarcini si contractul de 

implementat Florentina GARIP 
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obiectul contractului (caietul 
de sarcini si contractul de 
furnizare) 

furnizare) 

23. 

Dosarul de achizitie publica 
va contine toate 
documentele prevazute de 
cadrul legislativ, normativ si 
procedural aplicabil acestui 
domeniu de activitate 

Dosarul de achizitie publica va 
contine toate documentele 
prevazute de cadrul legislativ, 
normativ si procedural aplicabil 
acestui domeniu de activitate 

implementat Florentina GARIP 

24. 

Exercitarea vizei de CFPP se 
va efectua in conformitate 
cu cadrul general si specific 
metodologic aplicabil, in 
sensul ca se vor efectua 
verificari asupra tuturor 
documentelor prevazute in 
listele de verificare (check-
list) aferente fiecarui tip de 
operatiune (toate contractele 
vor fi vizate de catre 
persoana responsabila cu 
activitatea de control 
financar preventiv propriu, 
prin aplicarea vizei cfpp; 
toate preturile bunurilor si 
serviciilor achizitionate si 
facturate de catre furnizori, 
vor fi verificate cu preturile 
din ofertele financiare) 

Viza  de CFPP se va aplica in 
conformitate cu cadrul general si 
specific metodologic aplicabil, in 
sensul ca se vor efectua verificari 
asupra tuturor documentelor 
prevazute in listele de verificare 
(check-list) aferente fiecarui tip 
de operatiune (toate contractele 
vor fi vizate de catre persoana 
responsabila cu activitatea de 
control financar preventiv 
propriu, prin aplicarea vizei 
cfpp; toate preturile bunurilor si 
serviciilor achizitionate si 
facturate de catre furnizori, vor 
fi verificate cu preturile din 
ofertele financiare) 

implementat Alina COZOROVSCHI, 
Adina PARASCHIVOIU 

25. 

Toate documentele 
justificative care privesc 
incasarile din veniturile 
proprii ale institutiei, vor 
avea aplicata viza de control 
financiar preventiv propriu 
prin care se confirma 
legalitatea incasarii acestora 
(Rapoarte de gestiune 
periodica) 

Se va aplica viza de CFPP pe 
toate documentele justificative 
care privesc incasarile din 
veniturile proprii ale institutiei 

implementat Alina COZOROVSCHI, 
Anca ENE 

26. 

Cheltuielile cu deplasarile 
personalului institutiei in 
strainatate, vor fi 
avansate/decontate in valuta 
tarii respective unde se 
efectueaza deplasarea, 
respectandu-se 
reglementarile legale in 
vigoare. 

Toate cheltuielile cu deplasarile 
personalului institutiei in 
strainatate, vor fi 
avansate/decontate in valuta 
tarii respective unde se 
efectueaza deplasarea, 
respectandu-se reglementarile 
legale in vigoare 

Cu prima deplasare in 
strainatate (data 

plecarii in strainatate a 
primei persoane) 

Alina COZOROVSCHI 

27. 

Acordarea de recompense 
banesti, ca urmare a 
incheierii unor contracte de 
achizitie a unor bunuri cu 
valoare istorica incheiate cu 
persoane fizice, se va face 
respectand procedurile 
prevazute de legislatia 
specifica referitoare la 
protejarea patrimoniului 
cultural national mobil 

Se va respecta legislatia in 
vigoare pentru bunurile mobile 
culturale achizitionate de la terte 
persoane fizice sau juridice 

implementat Cristian Micu 

28. 

Documentele create in 
cadrul entitatii vor fi 
arhivate si predate in 
conformitate cu prevederile 
legale, in anul urmator celui 

Documentele create in cadrul 
entitatii vor fi arhivate si predate 
in conformitate cu prevederile 
legale 

implementat Oana MIHAIL,  
Carmen SIMIONESCU 
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in care au fost create si vor 
contine in mod obligatoriu 
urmatoarele elemente: 
denumirea entitatii si 
compartimentul creator, 
anul, indicativul din 
nomenclator, datele de 
inceput si de sfarsit, 
numarul de file, termenul 
de pastrare si un opis cu 
toate documentele arhivate 

29. 

Actualizarea 
Nomenclatorului arhivistic 
in conformitate cu structura 
organizatorica actuala a 
institutiei si aprobarea 
acestuia in conditiile legii 

Nomenclatorul arhivistic se va 
actualiza si aproba in 
conformitate cu structura 
organizatorica a institutiei  

implementat Oana MIHAIL,  
Carmen SIMIONESCU 

30. 

Stabilirea la nivelul entităţii, 
prin decizie a managerului, 
a persoanei responsabile 
pentru actualizarea 
procedurii operationale 
privind arhivarea 
documentelor 
create/detinute in cadrul 
institutiei 

Se va emite o decizie de catre 
managerul institutiei prin care 
se va desemna o persoana care 
sa actualizeze procedura 
operationala privind arhivarea 
documentelor institutiei 

implementat Sorin-Cristian 
AILINCĂI 

31. 

Completarea procedurii de 
lucru, scrisa, formalizata si 
dezvoltata privind 
arhivarea documentelor cu 
persoana responsabila 
pentru actualizarea ei, 
precum si revizuirea 
acesteia sau elaborarea unei 
noi editii, in conformitate cu 
prevederile metodologice si 
legislative in vigoare 

Se va completa procedura 
operationala privind arhivarea 
documentelor cu persoana 
responsabila pentru actualizarea 
ei 

implementat Oana MIHAIL,  
Carmen SIMIONESCU 

 
c.7. activitatea compartimentului juridic 

Activitatea Compartimentului Juridic din cadrul I.C.E.M. “Gavrila Simion” Tulcea 
pentru anul 2018 a constat in principal, atat in demararea, cat si in continuarea unor 
actiuni pe rolul diferitelor instante de judecata, constituindu-se urmatoarele dosare: 
Nr.  
crt. 

Numar dosar Parti Stadiul dosarului Mentiuni 

 1. 7239/118/2016 Eolica Dobrogea Two 
(Parata) 

Inscriere masa credala - 
faliment 

Termen: 
21.01.2019 

 2. 36/327/2017 Roibu Pascale 
(Reclamant) 

Fond Termen: 
14.02.2018 

 3. 3083/327/2017 Primaria Nufaru 
(Parata) 

Dosar solutionat Recuperata creanta 

 
 4. 

 
4646/327/2017 

 
S.C. Best Fly S.R.L. 

(Parata) 

 
Dosar solutionat 

In curs de recuperare 
creanta prin intermediul 

BEJ Cojocaru Mihai 
Bogdan 

  
 5. 

 
5415/327/2017 

 
S.C. Agroturism Center 

(Parata) 

 
Dosar solutionat 

In curs de recuperare 
creanta prin intermediul 
BEJ Dumbrava Dumitru 

 6. 165/88/2017 IACOB MIHAELA 
(Reclamanta) 

Finalizat in 2018 Respingere actiune 

 7. 1123/179/2017 S.C. RAMALI CONSTRUCT S.R.L. Finalizat in 2018 Revendicat bunul mobil 
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(Parata) (LUNETA) 
 8. 2180/88/2017 CIOCOIU MADALINA 

(Reclamanta) 
Finalizat in 2018 Admitere actiune la 

Curtea de Apel 
Constanta 

 9. 2097/253/2017 CRISTIAN MARIAN IULIAN 
(Inculpat) 

Finalizat in 2018 Recuperare paguba – 
furt spalieri Isaccea 

10. 978/P/2016 BURGHELEA VALERIU 
GABRIEL (Inculpat) 

Finalizat in 2018 Renuntare urmarire 
penala 

11. 507/327/2018 PARTNOI RALUCA 
FLORENTINA 

(Parata) 

Finalizat in 2018 Recuperata creanta 

12. 512/327/2018 DACHE FLORICA DANIELA 
(Parata) 

Finalizat in 2018 Recuperata creanta 

13. 8947/300/2018 INCD URBAN INCERC 
(Parata) 

Finalizat in 2018 Recuperata creanta 

14. 508/327/2018 TUDOSE ALINA-CRISTINA 
(Parata) 

Finalizat in 2018 Recuperata creanta 

15. 15608/212/2018 S.C. TEHNOCONSUL PROIECT 
S.R.L. 

(Parata) 

Finalizat in 2018 Recuperata creanta 

 
16. 

 
15613/212/2018 

 
S.C. TEHNOCONSUL PROIECT 

S.R.L. 
(Parata) 

 
In curs de solutionare 

Admisa actiunea in data 
de 13.12.2018 pe fondul 
Judecatoriei Constanta 

 
17. 

 
1010/179/2018 

 
UAT COMUNA SLAVA 

CERCHEZA 
(Parata) 

 
In curs de solutionare 

Admisa actiunea in data 
de 13.11.2018 pe fondul 

Judecatoriei Babadag 

18. 4164/327/2018 DUMITRACHE DANIEL Finalizat in 2018 Recuperata creanta 
 
 
19. 

 
 

510/327/2018 

 
CALINESCU FLORENTINA 

(Parata) 

 
In curs de solutionare 

Admisa actiunea in data 
de 04.12.2018 pe fondul 

Judecatoriei Tulcea 
 
20. 

 
513/327/2018 

 
GRECU GEORGE 

(Parat) 

 
In curs de solutionare 

Admisa actiunea in data 
de 04.12.2018 pe fondul 

Judecatoriei Tulcea 
 

21. 506/327/2018 NEGRUT MARIAN 
(Parat) 

Finalizat in 2018 Recuperata creanta 

22.  2513/88/2017 Ailincai S., Ailincai A., Cozorovschi 
A. (Reclam) 

Finalizat in 2018 Necomunicata Decizie 
Curtea de Apel 

Constanta 
23. 1592/327/2018 S.C. FIL CONSTRUCT S.R.L. 

(Parata) 
In curs de solutionare Judecatoria Tulcea 

24. 7874/327/2018 Asociatia Prom Tour Delta Dunarii 
(Parata) 

In curs de solutionare Judecatoria Tulcea 

25. 1814/327/2018 S.C. AGROTURISM CENTER 
S.R.L. 

(Parata) 

In curs de solutionare – 
Termen: 09.01.2019 

Judecatoria Tulcea 

26. 4180/327/2018 CHIMINGICA MARIANA 
(Parata) 

In curs de solutionare – 
Termen: 15.01.2019 

Judecatoria Tulcea 

27. 20242/300/2018 S.C. MAURICE TEATRO CLUB 
S.R.L. 

(Parata) 

In curs de solutionare – 
Termen: 18.01.2019 

Judecatoria Sector 2 
Bucuresti 

28. 1686/327/2018 PANICA MARCEL, POPAENE 
FLORIN 

(Reclamanti) 

In curs de solutionare – 
Termen: 26.02.2019 

Judecatoria Tulcea 

29. 3465/327/2018 S.C. UNIQA ASIGURARI S.A. 
(Parata) 

In curs de solutionare – 
Termen: 26.02.2019 

Judecatoria Tulcea 

De asemenea, in privinta arheologiei preventive, in urma documentatiilor 
depuse, au fost intocmite un numar de 145 de contracte arheologice si acte aditionale. 
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c.8. Activitate Serviciului Financiar-contabil, administrativ, achiziții publice 

Serviciul Financiar – Contabilitate 

Activitatile preponderente executate în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate în 
perioada de referinţă au avut în vedere în principal îmbunătăţirea activitatii de 
gestionare a fondurilor publice la nivelul  institutiei, fiind vizate următoarele aspecte:  
1)  Administrarea conturilor de cheltuieli şi efectuarea înregistrărilor contabile 

zilnice aferente operaţiunilor de încasări şi plãţi aprobate de conducerea 
instituţiei, precum şi efectuarea altor operaţiuni dispuse de ordonatorul de 
credite pe bază de documente justificative şi aprobate de persoanele 
împuternicite;  

2)  Analizarea conţinutului angajamentelor legale si a altor documente primite 
pentru stabilirea plăţilor urgente în scopul evitării întârzierii acelor plăţi care 
pot constitui potenţiale baze de calcul de majorări pentru întârziere şi/sau 
penalităţi, precum şi respectarea termenelor de plată contractuale a tuturor 
plăţilor, în limita veniturilor încasate şi a prevederilor bugetare aprobate;  

3)  Întocmirea zilnică a documentelor pentru plăţile dispuse de conducerea 
instituţiei din bugetul institutiei pentru activitatea curenta, verificarea şi 
avizarea acestora pentru Controlul Financiar Preventiv şi efectuarea tuturor 
operaţiunilor de încasări şi plăţi cu numerar, pentru activitatea de bază a 
instituţiei cât şi pentru activitatea finanţată din sponsorizări şi donaţii, la 
Trezoreria Tulcea, cu respectarea plăţilor planificate;  

4)  Verificarea şi urmărirea zilnică a respectării plafonului de casă stabilit, 
efectuarea depunerilor sau ridicărilor de numerar la, respectiv de la Trezoreria 
Tulcea; 

5)  Urmărirea, îndrumarea şi controlul activităţii casieriei instituţiei şi verificarea 
zilnică a documentelor de încasări şi plăţi, a documentelor justificative anexate 
precum şi a registrului de casă, pentru operaţiunile în lei;  

6)  Întocmirea, verificarea şi avizarea deconturilor de cheltuieli pentru deplasari 
interne;  

7) Evidenţa, înregistrarea şi urmărirea utilizării fondurilor cu destinaţie specială şi a 
sponsorizărilor în concordanţă cu scopurile pentru care au fost constituite şi în limita 
sumelor disponibile, precum şi solicitarea documentelor justificative prevăzute de lege 
avizate şi aprobate de persoanele cu atributii specifice acestei activităţi ;  

8)  Întocmirea lunară a notelor contabile, totalizarea rulajelor lunare, debitoare şi 
creditoare din fişele de cont, stabilirea soldurilor pentru toate conturile, 
verificarea operaţiunilor înscrise în aceste documente, introducerea lor în 
calculator şi editarea balanţei lunare de verificare, verificarea concordanţei 
soldurilor din fişele de cont cu cele din balanţele de verificare şi efectuarea 
eventualelor modificări ;  

9)  Întocmirea şi depunerea dării de seamă trimestriale şi anuală la Consiliul 
Judetean Tulcea în termenele stabilite prin adresele primite;  
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10) Participarea salariaţilor serviciului în comisiile de inventariere, recepţie, scoaterea 
din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate atât în 
administrarea ICEM;  

11) Indosarierea lunară a documentelor justificative, notelor contabile, balanţelor de 
verificare şi a altor documente financiar contabile în vederea legării şi arhivării 
acestora;  

12)  Acordarea vizei de control financiar preventiv pentru toate operaţiunile de 
încasări şi plăţi care produc modificări în cadrul patrimoniului instituţiei, 
conform dispoziţiei emise de ordonatorul de credite;  

13)  Organizarea, instruirea membrilor comisiilor şi efectuarea inventarierii anuale a 
patrimoniului instituţiei, acordarea de consultanţă pe parcursul desfăşurării 
lucrărilor şi înregistrarea rezultatelor inventarierii în scopul punerii de acord a 
fapticului de pe teren cu evidenţa contabilă, urmărirea respectării Ordinului nr. 
2861/2009 al ministrului finantelor publice, pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
si capitalurilor proprii;  

14)  Întocmirea ordonanţărilor pentru toate operaţiunile de plăţi desfăşurate în 
cadrul serviciului pentru care în prealabil au fost întocmite propuneri de 
angajare şi angajamente individuale, vizarea acestora pentru CFPP;  

15)  În perioada de raportare salariaţii serviciului financiar au mai executat şi alte 
sarcini de serviciu încredinţate de şeful ierarhic superior sau de conducerea 
instituţiei;  

16)  Evidenţa mijloacelor fixe aparţinând domeniului public şi privat ; 
17) Evidenţa furnizorilor aferenţi activităţii curente şi a furnizorilor aferenţi 

investiţiilor;  
18)   Întocmirea la cerere a tuturor situaţiilor cerute de conducerea unităţii, organelor 

de control etc.  
19)  Rezolvarea corespondenţei specifice Serviciului Financiar.  
20)  Întocmirea, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2018 si a rectificărilor din cursul anului.  
21)  Întocmirea contului de execuţie al instituţiei  lunar, trimestrial si anual: incasari 

la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe bugetare si plati la cheltuieli pe 
capitole, subcapitole, paragrafe si detalieri pe capitole, titluri, articole si alineate;  

22)  Pentru a se putea efectua plati conform prevederilor bugetare aprobate, in urma 
fiecarei rectificari bugetare, s-au intocmit  cereri pentru deschideri de credite, 
care sunt prezentate trezoreriei.  

23)  Aplicarea unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului 
naţional de raportare - FOREXEBUG , transmitere anexe lunare in sistem, 
precum si BVC cu rectificarile in cursul anului. 

24)  Intocmirea notelor de intrare și recepție a materialelor achiziţionate şi intrate în 
magazia instituţiei (consumabile, tipizate), înregistrate în fişele de magazie;  
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25)  Intocmirea de bonuri de consum/transfer, precum și eliberarea de materiale, 
echipamente de lucru și protecție, mijloace fixe, obiecte de inventar, 
consumabile din magazia centrală, cu respectarea termenelor de acordare a 
acestora şi în baza referatelor întocmite de persoanele abilitate şi aprobate de 
conducerea instituţiei;  

26)  Confruntarea fiselor de magazie cu stocurile afişate în programul de evidenta, 
precum şi cu cele din magazia instituţiei, efectuarea închiderii de lună privind 
gestiunea centrală, precum şi predarea tuturor documentelor către Serviciul 
Financiar și Contabilitate; 

27)  Intocmirea de raportari financiare pentru proiectele din cadrul institutiei, 
inclusiv a sumelor primite de la MCIN pentru santiere arheologice; 

28)  S-a tinut evidenta combustibilului pe fiecare autoturism in parte; 
29)  S-au inregistrat in evidenta contabila un numar de 1.181 de facturi fiscale, 1.339 

de ordine de plata, 49 de cecuri numerar, 1.339 de ordonantari, 638 de 
deconturi, 791 chitante. 

Serviciul Achizitii Publice 

1)  S-a solicitat serviciilor din cadrul institutiei propuneri pentru întocmirea 
Programului Anual al Achiziţiilor Publice. Pe baza propunerilor primite, s-a 
elaborat Programul Anual al Achiziţiilor Publice cuprinzând informaţiile 
prevăzute de legislatia in vigoare, structurat pe trei capitole: produse, servicii şi 
lucrări. Programul a fost actualizat ca urmare a rectificărilor de buget, precum şi 
a necesităţilor ulterioare transmise de celelalte servicii.  

2)  În urma Referatelor de necesitate primite s-a verificat îndeplinirea condiţiilor 
impuse de legislaţia aplicabilă pentru iniţierea procedurilor de achiziţie publică 
şi atunci când a fost necesar s-a solicitat completarea informaţiilor din acestea.  

3)  S-au efectuat un numar de  509 de achiziţii publice, conform codurilor CPV, 
achiziţii de produse, achiziţii de servicii şi achiziţii de lucrări, pentru fiecare 
dintre acestea efectuându-se studiu de piaţă sau achizitionate prin catalogul 
electronic SICAP sau prin anunt publicitar; 

4)  S-au  elaborat  Note Justificative in numar de 10, pentru  achiziţie directă ; 
5)    S-au incheiat un numar de 30  contracte de achizitie publica; 
6)  S-au intocmit caiete de sarcini pentru achizitii, in colaborare cu personalul de 

specialitate; 
7)  S-a intocmit documentatia necesara in vederea demararii procedurii de achizitie 

publica.  
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D. EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI 
 
d.1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul 
contabil al perioadei raportate 

Bugetul de venituri pe anul 2018 s-a constituit din subventia acordata de Consiliul 
Judetean Tulcea , în calitate de ordonator principal de credite si din veniturile proprii 
ale institutiei. Pe parcursul anului, bugetul de venituri a suferit cinci rectificări 
bugetare, prin suplimentarea subventiei acordata de ordonatorul principal de credite 
si a veniturilor proprii, precum si  virari de credite, respectiv diminuarea si 
suplimentarea anumitor articole de cheltuieli si/sau titluri de cheltuieli.                                                                                                  
 Tabelul 12.                                                                                                                                                                                                        
-     Lei 

Nr 
crt 

Categorii 
 

 
 

Proiect 
mangement 

 
 

HCJTL 
24/ 

16.02.2018 

 
 

HCJTL 
78/ 

21.05.201
8 

 
 

HCJTL 
130/ 

29.06.2018 

 
 

HCJTL 
135/ 

31.08.2018 

 
 
 

HCJTL 
147/21.09.
2018 

 
HCJTL 

196/29.11.2018 
 

 

 
2018 Prevăzut 

an 

 
Prevăzut 

an 
Prevăzut 

an 

 
Prevăzut 

an 

 
Prevăzut 

an 
Prevăzut 

an 

Realizat 
la 

31.12. 
2018 

1. 
SUBVENTIE 

 
4.991.000 

 
2.950.000 

 
3.160.000 

 
4.060.000 

 
4.095.000 

 
4.215.000 

 
4.215.000 

 
4.048.910 

2. VENITURI 
PROPRII 

 
1.918.000 

 
1.928.000 

 
1.928.000 

 
1.928.000 

 
2.110.500 

 
1.990.500 

 
2.140.500 

 
1.991.942 

3. DONATII SI 
SPONSORIZARI 

 
10.000 -  

6.000 
 

6.350 
 

6.350 
 

15.350 
 

15.350 
 

15.350 
TOTAL venituri 6.919.000 4.878.000 5.094.000 5.994.350 6.211.850 6.220.085 6.370.850 6.056.202 
 

În urma analizării bugetului de venituri se constată următoarele: 
 faţă de bugetul de venituri iniţial aprobat în februarie 2018, până la sfârşitul 

anului  bugetul de venituri  a crescut cu aproximativ 24%, aceasta creştere s-a 
datorat creşterii subvenţiei acordate si a cresterii veniturilor proprii; 

 subvenţia acordată de ordonatorul principal de credite a crescut până la finele 
anului cu aproximativ 43%; 

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

 veniturile proprii prevazute s-au realizat in procent de  aproximativ 93%; 
 

Veniturile prevazute in bugetul previzionat pentru anul 2018 din proiectul de 
management s-au realizat in procent de 87,53 %, astfel: 
 subventia s-a realizat in procent de 81,12%, veniturile proprii s-au realizat în 

procent de 104,11  %, 
 

Bugetul de cheltuieli pentru perioada 01.01.-31.12.2018 a avut următoarea 
configuratie prezentată în Tabelul 4: 
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Tabel 13 - lei 
Nr 
crt 

Categorii 
 

 
 

HCJTL 
24/ 

16.02.2018 

 
 

HCJTL 
78/ 

21.05.2018 

 
 

HCJTL 
130/ 

29.06.2018 

 
 

HCJTL 
135/ 

31.08.2018 

 
 

HCJTL 
147/21.09.2

018 

 
 

BVC 2018 
DEFINITIV 

 
Prevăzut an 

 
Prevăzut  an 

 
Prevăzut an 

 
Prevăzut 

an 

 
Prevăzut 

an 

 
Definitiv 

1. cheltuieli de personal 3.304.000 3.304.000 4.206.000 4.241.000 4.241.000 4.241.000 

2. bunuri si servicii 1.505.000 1.569.000 1.565.350 1.747.850 1.756.850 1.879.850 

3. alte cheltuieli 41.000 41.000 45.000 45.000 45.000 45.000 
4. plati efectuate  in anii 

precedenti 
0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

5. cheltuieli de capital 28.000 180.000 180.000 180.000 180.000 207.000 

TOTAL cheltuieli 4.878.000 5.611.000 5.994.350 6.211.850 6.220.850 6.370.850 
 

 
Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 
În urma analizării bugetului de cheltuieli se constată că până la sfârşitul anului, 
cheltuielile totale au crescut  cu aproximativ 31 %, astfel: 

 cheltuielile bunuri si servicii au crescut până la sfârsitul anului cu aproximativ 
25%, crestere rezultată a sumelor acordate de Ministerul Culturii prin 
contractele de finantare pentru sapaturile arheologice pe santiere, precum si a 
cheltuielilor cu diverse materiale intretinere; 

 cheltuielile de personal au crescut pana la finele anului cu aproximativ 28%, 
crestere rezultata ca urmare a acordarii de cresteri salariale pentru anul 2018, 
precum si a voucherelor de vacanta ; 

 alte cheltuieli , reprezentand sume aferente persoanelor cu handicap au crescut 
fata de inceputul anului cu aproximativ 8% ; 

După cum se poate vedea în tabelul 11 prezentat mai sus, cheltuielile totale 
prevăzute în anul 2018, în valoare de 6.370.850 lei, au următoarea structură: 

 cheltuieli de personal: 4.241.000 lei, reprezentând 66,57 % din total buget ( fiind 
ponderea cea mai mare din buget); 

 bunuri si servicii: 1.879.850 lei, reprezentând 29,51 % din total buget;  
 cheltuieli de capital in suma de 207.000 lei, reprezentând 3,24 % fată de buget;  
 alte cheltuieli in suma de 45.000 lei, reprezentand 0,71% din total buget; 
 plati efectuate in anii precedenti in suma de -2.000 lei, reprezentand -0,03% din 

total buget. 
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Tabelul 14 

Nr. crt. CATEGORII 
2018  

realizat prevazut 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL 

 
4.158.382 

68,66 % din total bvc realizat 
104,68 % din total subventie acordata 

pentru functionare 

4.241.000 
66,57 % din total buget 
105,05 % din total subventie 
acordata pentru functionare 

2. 

BUNURI SI SERVICII, din care : 1.779.429 
29,38% din total bvc realizat 

1.879.850 
29,51 % din total bvc 

 
- bunuri si servicii 1.273.169 1.277.850 
- reparatii curente 18.683 92.000 
- hrana animale 29.114 32.000 
- medicamente si materiale 
sanitare 2.963 4.000 

- bunuri de natura obiectelor de 
inventar 97.378 98.000 

- deplasari 25.351 32.000 
-materiale de laborator 14.840 15.000 
-carti,publicatii, materiale 
documentare 0 1.000 

-pregatire profesionala 8.380 12.000 
- protectia muncii 9.979 10.000 
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii 299.572 306.000  

3. ALTE CHELTUIELI (Sume  
aferente persoanelor cu handicap) 

43.464 
0,72 % din total bvc realizat 

 

45.000 
0,71 % din total buget 

 

4. 
PLATI EFECTUATE IN ANII 
PRECEDENTI (si recuperate in 
anul curent) 

-1.507 
-0,02% din total bvc realizat 

 

-2.000 
-0,03 % din total buget 

 

5. CHELTUIELI DE CAPITAL 

76.434 
1,26 % din total bvc realizat 

42,94 % din total subventie acordata 
pentru dezvoltare 

 

207.000 
3,24% din total bvc 

116,29 % din total subventie 
acordata pentru dezvoltare 

 TOTAL 6.056.202 6.370.850 

Cheltuielile prevăzute în bugetul institutiei în anul 2018 sunt realizate în proportie 
de aproximativ 95,06 % fată de estimarile din buget fiind prevăzute cheltuieli care au 
asigurat buna desfăsurare a activitătii institutiei, astfel: 

 cheltuielile de personal s-au realizat in procent de  98,05 %, 
 cheltuielile cu bunuri si servicii s-au realizat în procent de aproximativ 94,66%,  
 cheltuielile de capital s-au realizat în procent de 36,92%, 
 alte cheltuieli s-au realizat in procent de 96,59%, 

Cheltuielile prevazute in bugetul previzionat pentru anul 2018 din proiectul de 
management s-au realizat in procent de 87,53 %, astfel: 

 cheltuielile de personal s-au realizat in procent de 82,52 %, 
 cheltuielile cu bunuri si servicii s-au realizat în procent de 102,56 %,  
 cheltuielile de capital s-au realizat în procent de 52,71 %.  
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Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei (%): 

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

Veniturile proprii ale institutiei realizate în perioada 01.01.2087 -31.12.2018 in 
suma totala de 2.007.292 lei  (93,11% din total venituri previzionate), se  realizeaza 
din activitatea de bază, specifică institutiei,  pe categorii de bilete/tarife practicate si  
ponderea acestor venituri  din care: 

- taxe de vizitare muzee si obiective muzeale*: 1.194.064 lei ( 59,49%); 
- contracte de supraveghere/diagnosticare arhelogică: 307.173 lei (15,30 %); 
- precum si veniturile proprii realizate din alte activităti ale institutiei si  ponderea 

acestor venituri  realizate în perioada 01.01.2018-31.12.2018  in suma totala de 
506.055 lei reprezentand 25,21 % din total incasari realizate, respectiv: 

- obiecte de stand: 226.475 lei (11,28%); 
- proiecte: 25.000 lei (1,25%); 
- inchirieri +diverse:13.193 lei (0,66%); 
- publicatii: 53.189 lei (2,65%); 
- sponsorizare:15.350 lei (0,76 %) 
- venituri M.C.C. :172.848 lei ( 8,61% din total incasari); 

Din analiza acestor venituri se constată următoarele : 

- în anul 2018 veniturile proprii ale institutiei reprezintă 33,19% din total buget 
realizat, veniturile proprii realizate din activitatea de bază, respectiv bilete 
intrare, au fost în valoare de  1.194.064 lei, ceea ce reprezinta ( 59,40%) din total 
venituri extrabugetare realizate. 

- In cursul anului 2018 institutia a primit si bunuri cu titlu gratuit sub forma de 
donatii in suma de 2.774 lei.  

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

 în anul 2018 s-au prevăzut venituri totale în sumă de 6.370.850 lei, din care 
4.215.000 lei subventie si 2.155.850  lei venituri extrabugetare; 

  veniturile extrabugetare realizate la sfârsitul anului 2018 au fost în valoare de 
2.007.292 lei si au reprezintat 33,14 % din total venituri realizate si 31,51% din 
total venituri estimate. 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 
Ponderea cheltuielilor de personal realizate la finele anului 2018 din totalul 
cheltuielilor realizate este de 68,66 %.  
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Ponderea cheltuielilor de personal realizate din total cheltuieli de personal 
prevăzute este de 98,05%.  

Ponderea cheltuielilor de personal realizate din total buget aferent anului 2018 
este de 65,27 %.  

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 
Ponderea cheltuielilor de capital estimate din total buget  prevazut în anul 2018 este 
de 3,24 %, iar până la 31.12.2018 s-a realizat 1,26 % din total cheltuieli realizate  la 
31.12.2018. 

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

Ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele decât 
contractele de muncă, a fost de 2,38 % din total buget realizat. 

 Cheltuielile rezultate din contractele civile de prestări servicii au fost achitate 
din contractele de finantare a săpăturilor arheologice si a conservării primare, 
încheiate între ICEM si Ministerul Culturii si Cultelor. Aceste cheltuieli au fost 
prevăzute la Titlul I Cheltuieli de personal, la care s-a adaugat si o contributie proprie a 
institutiei de minim 5% din valoarea contractelor, conditie obligatorie prevazuta in 
contractele de finantare. 
 
Cheltuielile pe beneficiar: 
Situatia numărului de vizitatori   pe sectii muzeale:  
 
C.M.E.D.D. : 81.726 , din care: 
Platitori=  67.754 
Neplatitori= 13.972  
 
M.I.A. (inclusiv obiectivele muzeale): 88.114, din care: 
Platitori= 67.311, 
Neplatitori= 20.803      
 
C.M.P.C.N.D.: 26.670, din care: 
Platitori=6.760 
Neplatitori=19.910. 
 
Muzeul de Arta Populara : 16.854, din care: 
Platitori=9.433 
Neplatitori=7.421 
 
Total general = 213.364  vizitatori        

Cheltuielile totale realizate pe beneficiar sunt următoarele: 
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 din subventie: 4.048.910 lei  = 18,98 lei/an/pers. si 1,58 lei/lună/pers.; 
         din venituri proprii:2.007.292 lei = 9,41 lei/an si 0,78 lei/lună. 

d.2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 
criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 
Tabelul 15 
Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă 2018 

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

28,03 

3 Număr de activităţi educaţionale  
4 Număr de apariţii media  
5 Număr de beneficiari neplătitori 61.344 
6 Număr de beneficiari plătitori 147.241 
7 Număr de expoziţii / Frecvenţa medie zilnică  
8 Număr de proiecte 1 
9 Venituri proprii din activitatea de bază 1.194.064 
10 Venituri proprii din alte activităţi 813.228 
 
Tabelul 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 109 

E. SINTEZA PROGRAMELOR ŞI A PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE 
MANAGEMENT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În perioada 2017-2020 se urmăreşte crearea condiţiilor favorabile pentru 
materializarea ideilor specialiştilor din cadrul ICEM, în desfăşurarea activităţilor de 
cercetare ştiinţifică şi a manifestărilor culturale de înaltă ţinută informaţională şi 
profesională, şi pentru receptarea ofertelor culturale de către un public cât mai 
numeros şi divers din punct de vedere socio-profesional.  

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

Obiectivele prezentului proiect de management pentru perioada 2017-2020 
trebuie să aibă în vedere eficientizarea activităţilor de constituire, administrare, 
evidenţă, documentare, protejare, dezvoltare, conservare şi restaurare a 
patrimoniului muzeal, precum şi a activităţilor de cercetare ştiinţifică. În linii 
generale acestea trebuie să se suprapună cu principalele domenii de activitate ale 
institutului, după cum urmează:   

a.  Modernizarea instituţională şi perfecţionare profesională în scopul obţinerii 
unor performanţe profesionale optime.  

Direcţii de acţiune: 

-  îmbunătăţirea performanţelor prin perfecţionarea periodică a personalului;  
-  stabilirea clară a atribuţiilor fiecărui angajat; 
-  evaluarea anuală a activităţii angajaţilor;   
-  revizuirea şi actualizarea ROF conform cu organigrama şi ştatul de funcţii 

existent; 
-  revizuirea şi actualizarea procedurilor SCIM conform OM 946/2005; 
-  adoptarea unor structuri organizatorice şi a unui management performant; 

b.  Cercetarea patrimoniului cultural şi natural nord-dobrogean prin continuarea 
temelor de cercetare în derulare, cât şi prin implementarea altora noi, în cadrul 
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proiectelor tradiţionale de cercetare ale ICEM analizate în capitolul B: 
arheologie, istorie, ştiinţele naturii, etnografie şi artă;  

Direcţii de acţiune: 
-  continuarea proiectelor de arheologie sistematică existente, prin atragerea 

unor noi surse de finanţare în condiţiile sistării fondurilor de la Ministerul 
Culturii; 

-  implicarea activă în atragerea unor noi contracte de arheologie preventivă; 
-  continuarea proiectelor de cercetare a patrimoniului etnografic nord-

dobrogean; 
-  continuarea proiectelor de cercetare a patrimoniului natural nord-dobrogean; 
-  iniţierea de acţiuni privind ocrotirea mediului natural şi a patrimoniului 

cultural naţional de orice formă; 
-  valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare prin publicarea 

anuală a cel puţin 30 de articole şi prin cel puţin 20 de participări la sesiuni 
naţionale sau internaţionale; 

-  implementarea unui sistem eficient de recenzare a lucrărilor editate şi 
publicate de ICEM; 

-  publicarea anuală a revistei Peuce, Serie Nouă; 
-  publicarea o dată la doi ani a revistei Delta Dunării; 
-  publicarea a cel puţin unui volum pe an în colecţia Biblioteca Istro-Pontica; 
-  integrarea institutului în reţele de cercetare din ţară şi străinătate pentru 

susţinerea politicii de cercetare la nivel naţional; 
-  derulare anuală a cel puţin cinci proiecte finanţate din diverse surse, altele 

decât bugetul ICEM;  
-  organizarea anuală a cel puţin unei manifestări ştiinţifice importante la care 

să fie invitaţi specialişti din ţară şi străinătate; 
-  cartarea şi monitorizarea rezervaţiilor naturale şi peisagistice, a 

monumentelor istorice – situri arheologice, monumente etnografice şi de 
arhitectură urbană, a monumentelor artistice şi a celor de patrimoniu 
industrial; 

-  atestarea instituţiei ca unitate de cercetare, în conformitatea cu legislaţia în 
vigoare; 

c.  Cercetarea, evidenţa, documentarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal. 
Patrimoniul muzeal deţinut de ICEM este rodul unei activităţi intense 
desfăşurată pe o perioadă de mai bine de 60 de ani. Pe lângă implicaţiile 
pozitive pe care le are în plan muzeal, educaţional şi ştiinţific, patrimoniul 
deţinut necesită şi o activitate asiduă de evidenţă, conservare şi restaurare. 

Direcţii de acţiune: 
-  alocarea de fonduri pentru expertizări de bunuri culturale susceptibile a fi 

clasate, la colecţiile pentru care nu avem experţi proprii din ICEM (botanică, 
ornitologie, malacologie, geologie, etnografie, artă);  
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-  inventarierea colecţiilor în intervalele de timp prevăzute de lege; 
-  alocarea eşalonată de fonduri pentru asigurarea bunurilor clasate în 

categoria tezaur din colecţiile secţiilor de istorie şi arheologie, etnografie şi 
artă;  

-  alocarea de fonduri pentru restaurarea unor opere de artă deteriorate; 
-  alocarea de fonduri pentru legalizarea actelor de donaţie a unor bunuri 

culturale din patrimoniul ICEM; 
-  intensificare activităţii de clasare (cel puţin 50 de piese anual în categoria 

Fond sau Tezaur a Patrimoniului Cultural Naţional); 
-  perfecţionarea personalului de specialitate care lucrează cu patrimoniul muzeal;  
-  reevaluarea colecţiilor;  
-  finalizarea registrelor informatizate de evidenţă a bunurilor culturale 

organizate în colecţii şi accelerarea procesului de clasare pentru încheierea 
acestuia; 

-  achiziţionarea de bunuri culturale pentru îmbogăţirea patrimoniului muzeal mobil;  
-  amenajarea spaţiilor de depozitare a colecţiilor muzeale conform 

standardelor, sau cel puţin apropierea de acestea, în toate secţiile muzeale, 
inclusiv dotarea acestora cu instrumente de măsurare a parametrilor de 
microclimat (termohigrometre);  

-  achiziţionarea de materiale necesare conservării şi protejării bunurilor 
culturale împotriva degradării, alterării sau atacurilor dăunătorilor;  

-  întocmirea unei evidenţe informatizate a patrimoniului cultural administrat 
de ICEM;  

-  întocmirea planului de evacuare a bunurilor în caz de dezastre şi a 
procedurilor de securitate, pentru fiecare secţie muzeală;  

-   acreditarea muzeelor din componenţa ICEM, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

-   asigurarea condiţiilor optime de restaurare şi conservare a patrimoniului 
muzeal. 

 
d.  Activitatea expoziţională şi educaţională – este unul dintre cele mai vizibile 

aspecte ale activităţii ICEM datorită interacţiunii cu cea mai mare parte a 
beneficiarilor – publicul vizitator.  

Direcţii de acţiune: 

-  implementarea unei metode de monitorizare a gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor; 

-  organizarea unor expoziţii temporare de impact (minimum 5 expoziţii pe an); 
-  expunerea şi interpretarea patrimoniului muzeal într-o formă atractivă şi 

captivantă pentru public în cadrul expoziţiilor permanente;  
-  fidelizarea publicului prin calitatea şi diversitatea serviciilor oferite; 
-  perfecţionarea personalului de specialitate care desfăşoară activităţi 

educative şi de pedagogie muzeală;  
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-  elaborarea de materiale cu caracter cultural-educativ în scopul promovării 
valorilor culturale locale; 

-  organizarea de evenimente cu acces gratuit, altele decât vernisajele 
expoziţiilor, de tipul conferinţelor sau serilor muzeale, vizionări de filme-
document; 

-  dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii neguvernamentale culturale şi cu 
şcolile pentru realizarea unei educaţii pro-patrimoniu (minimum 40 de 
parteneriate pe an); 

-  atragerea de voluntari în activităţile muzeale ; 

e.5. strategie şi plan de marketing 

Strategia de dezvoltare a ICEM vizează valorificarea patrimoniului deţinut atât din 
punct de vedere al atragerii vizitatorilor, cât şi al dezvoltării capacităţii de cercetare, 
cu scopul de a-şi câştiga un loc mai important în rândul instituţiilor de profil din 
România şi străinătate.  

Acest obiectiv se poate obţine, prin: 

 promovarea activităţilor instituţiei în plan local, naţional şi internaţional; 

 promovarea obiectivelor turistice din administrare; 

 încheierea unor colaborări cu diverse instituţii naţionale şi internaţionale; 

 organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

 ocuparea locurilor vacante din organigramă cu specialişti bine pregătiţi; 

 participarea specialiştilor ICEM la diverse; 

 creşterea vizibilităţii în media şi în mediul virtual. 

e.6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

Programele propuse spre realizare în intervalul 2017-2020 au ca ţintă activităţile 
specifice instituţiei: Cercetare ştiinţifică (teme de cercetare); Gestionarea patrimoniului 
muzeal mobil şi imobil;  Activitatea expoziţională; Activitatea educaţională. 

 
e.6.I. Programe de cercetare ştiinţifică 
e.6.I.A. Cercetarea patrimoniului arheologic şi a istoriei locale:  

 continuarea şi diversificarea temelor de cercetare propuse spre realizare în anul 2019: 
Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei; Prelucrarea pietrei, silexului şi materiilor 
dure animale pentru obţinerea armelor şi uneltelor în preistorie în zona de nord 
a Dobrogei; Prima epocă a fierului în Dobrogea; Societate provincială romană la 
Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.); Aspecte ale vieţii economice în Dobrogea (sec. 
I – VII p. Chr); Aspecte ale vieții urbane în epoca romano-bizantină la Gurile 
Dunării, Producţie şi circulaţie monetară în Moesia Inferior (sec. I-VII p.Chr.), 
Polis şi teritoriu – studii de caz (L)Ibida şi Argamum, Iconografia monedelor 
provinciale romane din Moesia Inferior, Arta romană în Moesia Inferior – 
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Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate), Accesorii vestimentare şi piese de 
echipament militar în Dobrogea, Civilizaţia urbană din Dobrogea în secolele X-
XIV, Evoluţia oraşului şi portului Tulcea în perioada 1878 – 1948, Povestea 
familiei Avramide, Oraşe nord dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul 
sec. al XX-lea, Colecţii de carte veche în patrimoniul mănăstirilor Celic Dere şi 
Cocoş Tulcea; 

 Continuarea cercetărilor arheologice sistematice: Maliuc–Taraschina, Isaccea–
Noviodunum, Jurilovca–Argamum, Murighiol–Halmyris, Slava Rusă;  

 Continuarea proiectelor de cercetare internaţionale în care este implicată instituţia: Société 
et environnement durant le Néolithique et les âges des Métaux dans le delta du 
Danube (Roumanie); (L)ibida. Una città ai confini dell`impero (2013-2017);  

 Cercetările arheologice preventive reprezintă un concept care dovedește o 
dezvoltare remarcabilă, în mare parte și datorită marilor proiecte de investiții 
din județul Tulcea, care vizează zone cu patrimoniu arheologic reperat, cât și 
zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat. Va reprezenta în viitorul 
apropiat principala preocupare a colectivului de arheologi din cadrul 
institutului. Cercetările arheologice preventive și de salvare sunt parte 
componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă, economico-socială, turistică, 
urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel național și local. Astfel, 
datorită marilor proiecte ce vor cuprinde teritoriul județului, există 
oportunitatea de a înregistra, studia, valorifica și pune în valoare un patrimoniu 
arheologic puțin cunoscut și care poate completa acele necunoscute din evoluția 
istorică a comunităților umane din zona de nord a Dobrogei. 

Descrierea activităţilor: Cercetările arheologice din zona de nord a Dobrogei au o tradiţie 
ce depăşeşte un secol de existenţă. Datele avute în prezent la dispoziţie constituie un 
valoros fond documentar, cu relevanţă pentru studiile realizate la nivel naţional şi 
internaţional. Temele stabilite au ca obiectiv cunoaşterea unor aspecte importante din 
evoluţia istorică a spaţiului mai sus menţionat. Punerea lor în practică se desfăşoară în 
condiţiile aplicării unor noi strategii la nivelul organizării echipelor de proiect, a 
metodelor de cercetare, înregistrare şi interpretare. Niciun proiect serios de cercetare în 
domeniul arheologiei nu este pus în aplicare în absenţa formării unei echipe 
interdisciplinare, a unei strategii pe termen lung, cu termene şi obiective precise. 
Cercetarea arheologică se desfăşoară în acord cu tendinţele actuale pe plan european 
la nivelul tematicii. Fiecare proiect de anvergură beneficiază de o finanţare solidă 
asigurată prin programe naţionale şi internaţionale ori prin contribuţia unor parteneri 
de prestigiu. O atenţie deosebită este acordată modalităţilor de stocare şi valorificare a 
datelor obţinute. În acest context bazele de date constituite în cadrul fiecărui proiect 
reprezintă un suport pentru iniţiativele viitoare.  

Valorificarea cercetării din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie se 
realizează în cadrul lumii ştiinţifice (articole, studii în revista proprie şi în cele cu 
recunoaştere naţională şi internaţională, prezentări de lucrări în cadrul colocviilor de 
specialitate) şi în beneficiul comunităţilor locale (expoziţii, parteneriate, conferinţe 
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etc.). ICEM Tulcea acordă o atenţie deosebită arheologiei preventive care s-a impus 
în condiţiile dezvoltării accelerate a proiectelor de investiţii din România. Necesitatea 
punerii în acord a politicilor de protejare a siturilor istorice cu cele de dezvoltare 
urbanistică devine o sarcină a întregii comunităţi. În fapt, arheologia preventivă este 
în directă legătură cu conceptul de dezvoltare durabilă promovat în perioada 
contemporană în lumea civilizată. 

Scopuri: cercetarea patrimoniului arheologic nord-dobrogean în vederea 
cunoaşterii, conservării şi protejării acestuia; întocmirea bazei de date referitoare la 
siturile arheologice din judeţul Tulcea; prelucrarea materialului arheologic provenit 
din săpăturile de cercetare preventivă şi valorificarea ştiinţifică a acestora prin 
studii ; îmbogăţirea informaţiilor cu privire la siturile arheologice din judeţul Tulcea, 
prin intermediul săpăturilor arheologice preventive; întocmirea şi redactarea 
rapoartelor de săpătură; participare la sesiuni şi comunicări ştiinţifice ; stabilirea 
unor relaţii de colaborare cu departamente de arheologie preventivă din cadrul altor 
muzee de istorie şi arheologie din ţară; schimb de experienţă, organizarea unor 
sesiuni de comunicări privind rezultatele săpăturilor arheologice preventive; 
conştientizarea comunităţilor locale de bogăţia arheologică a Dobrogei şi de 
importanţa arheologiei preventive, în vederea salvării siturilor arheologice aflate sub 
aşezările rurale situri arheologice; realizarea de expoziţii temporare pentru 
valorificarea diferitelor categorii de piese ce constituie bunuri de patrimoniu; 
publicarea rezultatelor cercetării. 

Beneficiari: Ministerul Culturii, comunitatea ştiinţifică, întreprinzători privaţi şi 
de stat, comunităţile locale, autorităţile locale. 

e.6.I.B. Cercetarea patrimoniului natural nord-dobrogean 

 continuarea şi diversificarea temelor de cercetare propuse spre realizare în anul 2019:  
Cercetări privind speciile de floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de 
interes conservativ din cadrul siturilor Natura 2000 din Dobrogea; cercetări 
privind habitatele şi speciile de interes comunitar şi naţional din Dobrogea; 
Monitorizarea Rezervaţiilor naturale Beştepe şi Deniz-Tepe (2011-2015); 

Descrierea activităţilor: Din experienţa proiectelor anterioare la care specialiştii secţiei 
au fost cooptaţi s-a constat lipsa datelor şi informaţiilor (sau atunci când acestea au 
fost găsite, nu erau actualizate) privind cadrul natural, istoric şi etnografic a multor 
localităţi din judeţ. Baza de date ce se va constitui la finalul temelor de cercetare va 
furniza informaţii utilizabile în viitoarele proiecte ale ICEM, autorităţilor locale în 
elaborarea planurilor de urbanism, precum şi administratorilor şi custozilor de arii 
protejate ce utilizează datele în vederea întocmirii planurilor de management şi la 
adoptarea unor măsuri de conservare pe baze ştiinţifice. Având în vedere suprafeţele 
apreciabile ale habitatelor naturale şi ariilor protejate din Dobrogea, cercetările 
realizate până în prezent, inclusiv de către ICEM Tulcea, s-au concentrat în special 
asupra unor zone cheie, cunoscute pentru valoarea lor conservativă, cum sunt 
rezervaţiile naturale, zonele strict protejate din cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta 
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Dunării, sau din Parcul Naţional Munţii Măcinului. În majoritatea cazurilor datele 
existente în prezent nu sunt încă suficient de detaliate şi/sau actualizate pentru a se 
putea estima frecvenţa şi distribuţia spaţială a habitatelor/speciilor de interes 
conservativ, în special în ariile protejate/siturile Natura 2000 de mari dimensiuni. 
Prin aceste studii se urmăresc inventarierea şi estimarea frecvenţei habitatelor şi 
speciilor de interes comunitar/naţional (plante superioare, păsări, mamifere, peşti, 
moluşte, insecte), precum şi a unor elemente ale biotopului acestora (substrat 
geologic, tipuri de soluri), cu precădere a celor situate în afara rezervaţiilor naturale 
şi zonelor strict protejate (de protecţie integrală). Datele obţinute, după publicare, ar 
putea fi utilizate de către administratorii de arii protejate, administraţia publică 
locală şi autorităţile de mediu, pentru: fundamentarea pe baze ştiinţifice a unor 
măsuri de management conservativ, a zonelor respective; elaborarea unor propuneri 
de constituire a noi situri Natura 2000 sau extinderea celor existente, în contextul 
solicitărilor venite din partea C.E. pentru lărgirea suprafeţelor anumitor habitate 
insuficient reprezentate (ex. habitate de interes comunitar şi habitate ale unor specii 
de interes comunitar); valorificarea nedistructivă, ecologică, a resurselor naturale, a 
calităţilor estetice ale florei, faunei, a peisajului şi a substratului geologic, ca premise 
ale dezvoltării eco-turismului. 

Scopuri : Cercetarea patrimoniului natural nord-dobrogean în vederea 
cunoaşterii, conservării şi protejării acestuia: inventarierea patrimoniului natural al 
judeţului Tulcea; supravegherea evoluţiei stării de conservare a speciilor şi 
habitatelor protejate; elaborarea unei baze de date privind patrimoniul natural al 
judeţului Tulcea; dezvoltarea patrimoniului muzeal (colecţii şi fond documentar); 
promovarea patrimoniului şi cultural la judeţului Tulcea în vederea valorificării 
acestuia în scop ştiinţific, cultural şi turistic; actualizarea listelor de specii şi habitate 
şi a datelor privind frecvenţa acestora în cadrul rezervaţiilor respective; 
detalierea/completarea datelor existente sintetizate în cadrul temelor anterioare, ce 
au fost realizate de ICEM Tulcea. 

Beneficiari: administratorii ariilor protejate, comunitatea ştiinţifică, autorităţile 
publice. 

e.6.I.C. Cercetarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean 

 continuarea şi diversificarea temelor de cercetare propuse spre realizare în anul 2019: 
Relaţia majoritari – minoritari etnici în Dobrogea de Nord, Elemente de 
etnoiatrie dobrogeană, Creaţia populară contemporană. Reflexii ale tradiţiei şi 
reprezentării contemporane, Patrimoniul etnografic şi contextele culturale, 
Aspecte de antropologie culturală şi istorie a mentalităţilor, Magie albă-magie 
neagră; 

Descrierea activităţilor: Cercetarea patrimoniului cultural material şi imaterial în 
vederea conservării şi păstrării obiceiurilor, tradiţiilor şi credinţelor populare 
presupune efectuarea unor studii interdisciplinare. Aceasta presupune corelarea 
problemelor din domeniul etnologiei/antropologiei cu cele ecologice, ambientale, în 
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vederea relevării aspectelor esenţiale ale patrimoniului natural, material şi imaterial. 
Între condiţiile de habitat şi ocupaţie/meşteşug există o strânsă corelaţie. Dacă 
mediul geografic natural a oferit condiţii favorabile unei anumite ocupaţii/meşteşug, 
atunci întreaga evoluţie umană a decurs într-acel sens. Celălalt aspect al mediului 
geografic, factorul antropic, poate interveni în peisajul rural, modificând un mediu 
neprielnic unei anumite ocupaţii/meşteşug într-unul tolerabil sau chiar favorabil 
respectivei ocupaţii/meşteşug. Relaţia temporală dinamică trecut – prezent – viitor din 
spaţiul rural comportă o serie de componente, care pot fi cuantificate din punct de 
vedere matematico – statistic prin indicatorii ce definesc modernitatea localităţilor 
rurale (de exemplu: ocuparea populaţiei, caracteristicile etno - demografice, modul 
de locuire). Modalitate de prognoză a evoluţiei ruralităţii se poate realiza prin 
identificarea transformărilor şi tendinţelor din industria şi serviciile rurale sau prin 
evidenţierea mutaţiilor funcţiilor spaţiului rural (funcţia economică, funcţia ecologică 
şi funcţia social - culturală). Problematica creaţiei contemporane constituie una din 
problemele majore ale cercetării etnografice contemporane, având în vedere evoluţia 
mentalităţii asupra funcţionalităţii pieselor tradiţionale, mutaţia la nivelul 
materialelor şi tehnicilor tradiţionale. Cercetarea are în vedere permanenţa 
schimbărilor şi contribuţia noastră la dezvoltarea atelierelor de artizanat, în vederea 
păstrării identitarului cultural în procesul globalizării. Cercetarea se efectuează la 
nivelul întregului judeţ, dar şi ca fenomen general în spaţiul românesc. 

Scopuri : corelarea specificului habitatului nord-dobrogean cu practicarea 
ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale; observaţii asupra mutaţiilor în practicarea 
ocupaţiilor şi meşteşugurilor, a unor schimbări de structură şi textură a aşezărilor; 
evidenţierea mutaţiilor funcţiilor spaţiului rural în contextul europenizării şi 
globalizării; utilizarea indicatorilor localităţilor rurale (utilizarea terenurilor, forma 
de proprietate, ocuparea populaţiei, caracteristici demografice, modul de locuire, 
indicele LEVEL98) în realizarea unor fişe de sate şi a unei hărţi a dezvoltării rurale;  
prezentarea aspectelor psihosociale ale dezvoltării durabile rurale prin caracterizarea 
(din punct de vedere psihosocial) a ţăranului actual; întocmirea unei arhive şi a unei 
baze de date despre patrimoniul etnografic dobrogean. 

Beneficiari: Ministerul Culturii, comunitatea ştiinţifică, comunitatea locală, 
autorităţile locale. 
 
e.6.I.D. Manifestări ştiinţifice – organizarea la Tulcea a cel puţin unei conferinţe 
ştiinţifice anuale. 

Descrierea activităţilor: Aceste manifestări ştiinţifice constituie o carte de vizită 
pentru instituţie, prin modul de organizare, nivelul de participare şi valoarea 
profesională a participanţilor. Organizarea momentului aniversar constituie 
evenimentul principal al anului pentru ICEM, în care vor fi evocate principalele 
momente ale muzeologiei tulcene, în contextul naţional şi internaţional. Lucrările 
prezentate vor constitui nucleul materialelor pentru revistele Peuce, Delta Dunării sau 
Dobro Art, ori a unor volume editate în seria Istro-Pontica. 
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Scopuri: Valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare; schimb de informaţii 
şi idei între cercetătorii şi muzeografii implicaţi în activitatea de cercetare. 

Beneficiari: comunitatea ştiinţifică. 

e.6.I.E. Activitatea editorială trebuie să continue seria periodicelor Peuce, Dobro Art 
şi Delta Dunării dar şi a apariţiilor monografice din Colecţia Biblioteca Istro-Pontica 

Descrierea activităţilor: Revistele Peuce şi Delta Dunării sunt periodice ce oferă 
informaţii şi date actuale referitoare la descoperirile arheologice, probleme de 
muzeologie, ecologie, protecţia şi conservarea naturii. În seria Istro-Pontica au apărut 
de-a lungul timpului o serie de monografii sau volume de contribuţii dedicate 
diverselor domenii de activitate ale ICEM. 

Scopuri: valorificarea cercetărilor ştiinţifice, diseminarea informaţiilor. 
Beneficiari: comunitatea ştiinţifică. 

e.6.II. Gestionarea patrimoniului muzeal trebuie să se desfăşoare pe mai multe 
planuri: 

 Evidenţa şi documentarea informatizată a bunurilor culturale; 
 Conservarea, restaurarea bunurilor culturale; 
 Dezvoltarea colecţiilor (colectare, donaţii, achiziţii); 
 Securizarea bunurilor culturale;  

Descrierea activităţilor: realizarea unei evidenţe informatizate a patrimoniului 
deţinut. Această activitate trebuie să se desfăşoare în paralel cu monitorizarea şi 
dezvoltarea colecţiilor.  

Scopuri: o mai bună gestiune a patrimoniului, întocmirea unei baze de date, 
asigurarea integrităţii bunurilor culturale; 

Beneficiari: Ministerul Culturii, Patrimoniul Naţional, comunitatea locală, 
publicul. 

e.6.III. Programe expoziţionale: 
 întreţinerea expoziţiilor permanente la un nivel de interes ridicat; 
 organizarea a minimum 5 expoziţii temporare anual. 

Descrierea activităţilor: Concepute în concordanţă cu contextul social-cultural, în 
funcţie de cerinţele publicului vizitator, expoziţiile valorizează rezultatele activității 
de cercetare depuse în cadrul fiecărui segment de activitate din cadrul instituţiei. 
Potenţialul educativ înalt atins de mijloacele audio-vizuale, prin producţii 
documentare şi acces la internet face ca expunerea în muzeu să se concentreze asupra 
obiectelor şi atmosferei pe care acestea o generează prin prezenţa lor tridimensională 
în faţa vizitatorului. Expoziţiile completează informaţia pe care publicul o 
recepţionează prin sistemul educaţional şi mijloacele mediatice, aducându-l în 
contact direct cu domeniul reprezentat, la un nivel mult mai înalt şi de o calitate 
semnificativ superioară. Expoziţia de bază trebuie să fie reprezentativă, să exprime o 
idee tematică, iar piesele, autentice şi cu valoare reală sunt expuse într-o ordine 
sistematică, specifică domeniului pe care îl reprezintă (artă, civilizaţie urbană sau 
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arheologie). Expoziţiile itinerante sunt expuse în alte muzee din ţară şi prin 
intermediul lor se face cunoscut patrimoniul ICEM 

Scopuri: valorificarea patrimoniului muzeal; valorificarea patrimoniului cultural 
şi natural dobrogean; educarea publicului vizitator în spiritul aprecierii valorilor 
materiale şi spirituale autentice; promovarea turistică a Deltei Dunării; Promovarea 
relaţiilor de colaborare între muzee şi alte instituţii de cultură; Înregistrarea a cel 
puţin 60.000 de vizitatori plătitori/an în muzee şi obiectivele muzeale din teritoriu. 

Beneficiari: publicul vizitator, comunitatea locală, autorităţile locale. 

e.6.IV. Programe educaţionale 

 proiecte de educaţie pentru protejarea mediului; 
 proiecte de educaţie istorică; 
 proiecte de educaţie etnografică; 
 proiecte de educaţie artistică; 
 activităţi de formare profesională. 

Descrierea activităţilor: Activităţile cultural-educative urmăresc intensificarea 
relaţiei interactive cu publicul vizitator, în speţă cel şcolar, care are drept scop 
creşterea prezenţei acestuia în cadrul evenimentelor organizate de muzeu, iar pe de 
altă parte, formarea unui public - partener specializat, diferenţiat pe categorii, în 
funcţie de vârstă, statut familial, domenii de interes, care să vadă în muzeu o sursă 
de informare şi recreere, dar şi un loc în care să participe activ la acţiuni culturale şi 
de promovare a protejării patrimoniului cultural şi natural. Activităţile pedagogice se 
realizează într-o varietate de forme şi variante (vizite libere sau ghidate, lecţii, 
expoziţii, seri muzeale, carnavaluri, realizarea de diferite materiale didactice). 

Scop: educaţie. 
Beneficiari: elevi, cadre didactice, studenţi. 

e.6.V. Programe de reparaţii şi amenajări 

 Reabilitarea Muzeului de Etnografie şi Artă Populară – clădirea, care a 
funcţionat ca sucursală a BNR la Tulcea, trebuie reamenajată în sens muzeal; 

 Reabilitarea pavilionului B al Muzeului de Istorie şi Arheologie; 
 Reamenjarea depozitelor din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie; 
 Finalizarea amenajării sălii de lectură a bibliotecii ICEM – achiziţionarea de 

rafturi pentru depozitarea cărţilor, de mese şi scaune pentru utilizatori dar şi 
montarea unui sistem de încălzire; 

 Efectuarea de reparaţii curente la: Centrul de studii pre- şi protoistorice de la Celic 
Dere şi baza arheologică Noviodunum; 

 Efectuarea de reparaţii la hidroizolaţia acoperişului şi acvariul Centrului 
Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării;  

 Efectuarea de reparaţii curente la Muzeul Farul Vechi din Sulina. 
Descrierea activităţilor şi scop: întreţinerea clădirilor care adăpostesc patrimoniu, sau 
care ele însăşi sunt considerate monumente istorice. 
Beneficiar: publicul vizitator, Patrimoniul Naţional. 
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e.7. proiecte din cadrul programelor 

În cursul anului 2019 ICEM a desfășurat mai multe programe de cercetare 
anuale/multianuale (enumerate la capitolul B), vizând cele mai multe categorii de 
patrimoniu: arheologic/istoric, natural, etnografic și artistic. Numărul mare de 
publicații și participări la sesiuni științifice reprezintă un indiciu în privința eficienței 
acestor proiecte.  

Acestea sunt însoțite așa cum se poate observa și din cele menționate mai sus 
de numeroase manifestări expoziţionale şi cultural - educative gândite într-o manieră 
cât mai accesibilă şi atractivă publicului în scopul ridicării gradului de instruire și 
creşterii gradului de conştientizare a comunităţii locale asupra valorilor culturale 
deosebite deţinute de muzeele tulcene. 

Eficacitatea proiectelor realizate sau aflate în curs de desfășurare, în cadrul 
fiecărui program, se reflectă în numărul în creștere a participanților/vizitatorilor, în 
participarea la manifestări ştiinţifice sau evenimente culturale cu impact național, 
creșterea numărului de parteneriate cu unitățile de învățământ și a contractelor de 
arheologie preventivă. Aceste rezultate dovedesc că ICEM Tulcea şi-a atins în linii 
mari obiectivele propuse. 
Tabelul 15. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:  

Programul Tipul proiectului Număr de proiecte Beneficiari 
Cercetare arheologică 
sistematică 

Proiecte mari 8 MCPN, ICEM, 
comunitatea ştiinţifică, 
comunitatea locală 

Proiecte medii 101 

Manifestări ştiinţifice Proiecte mari 0 
comunitatea ştiinţifică, 
comunitatea locală 

 Proiecte mici 5 
comunitatea ştiinţifică, 
comunitatea locală 

Manifestări 
expoziţionale  

Proiecte mici și 
medii 

33 comunitatea locală, 
publicul vizitator 

 Proiecte mari 0 

Activitate editorială Proiecte medii 5 
comunitatea ştiinţifică, 
comunitatea locală 

 Proiecte mici 4 
comunitatea ştiinţifică, 
comunitatea locală 

Promovare Proiecte mici 1 comunitatea locală, turiştii 

Lucrări de reparaţii Proiecte mici 1 Baze arheologice 

Activitatea educațională 

Proiecte mici 
 

2 
comunitatea locală, 
publicul vizitator, unitățile 
de învățământ 
 Proiecte medii 4 

e.8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru anul 2019 

Activitatea ICEM propusă spre a fi realizată în anul 2019 a fost supusă spre aprobare 
Consiliul Științific în 1 februarie 2019. Obiectivele acestuia sunt în conformitate cu 
Planul de management al instituției pentru perioada 2017-2020. Bugetul necesar 
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realizării obiectivelor propuse depăşesc cu mult prognoza financiară, astfel încât 
acestea se vor realiza în măsura disponilităţilor financiare. 

e.8.1. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

e.8.1-1. Teme de cercetare 

Arheologie/Istorie 

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: 
Florian Mihail.  

3.  „Morminte tumulare din zona deluroasă nord-dobrogeană”. Responsabil: Mihaela 
Bleoancă. 

4.  Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil: Sorin Ailincăi; 

5.  „Societate provincială 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 provincia Scythia”. Responsabil: Dorel Paraschiv. 

10. „Structurile de tip «criptă» de la Dunărea de Jos – cu o aplecare deosebită asupra 
spațiului Dobrogean în secolele IV-VI p.Chr.”. Responsabil: Ioana Mureșan.  

11.  „Dreptul funerar roman la Dunărea de Jos – Conflictul dintre teorie și practică”. 
Responsabil ICEM Tulcea: Lucian Mureșan. 

12.  „Artefacte din materii dure animale în secolele X-XV la gurile Dunării. Context 
cultural-cronologic, resurse, tehnologie, relații de schimb”. Responsabil: Aurel 
Stănică.. 

13.  „Economie și relații comerciale în Dobrogea (sec. X-XIV). O reinterpretare a 
materialului ceramic”. Responsabil: Aurel Stănică. 

14.  „Circulația monetară în nordul Dobrogei în secolele XV-XIX”. Responsabil: Florin 
Ciulavu.. 

15.  „Cărți și periodice vechi, ex-librisuri, deținători și frecvența lor în colecții tulcene laice 
și ecleziastice”. Responsabil: Lăcrămioara Manea. 

17.  Oraşe nord-dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. 
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Responsabil: Mădălina Ciocoiu.  

Etnografie 

1. Comunitatea rurală tradiţională în contextul europenizării. Responsabil: Iuliana Titov. 

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

3. Practici tradiţionale în producția casnică textilă. Responsabil: Elena Papa  

4. Creaţia populară contemporană. Reflexii ale tradiţiei şi reprezentării contemporane. 
Responsabil: Elena Papa 

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

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

7. Magie albă-magie neagră. Responsabil:  Alexandru Chiselev 

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

Ştiinţele Naturii 

1. Cercetări privind speciile de floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de interes 
conservativ din cadrul siturilor Natura 2000 din Dobrogea (2019-2023) (Responsabil 
temă: dr. ing. M. Petrescu, colaborator: dr. ing. Viorel Cuzic). Prin aceste 
cercetări se urmăresc inventarierea şi estimarea frecvenţei habitatelor şi 
speciilor de interes comunitar/naţional (plante superioare, păsări, mamifere), 
precum şi a unor elemente ale biotopului acestora (substrat geologic, tipuri de 
soluri). Datele obţinute, după publicare, pot fi utilizate de către administratorii 
de arii protejate, administraţia publică locală şi autorităţile de mediu, pentru: 
fundamentarea pe baze ştiinţifice a unor măsuri de management conservativ în 
zonele respective; elaborarea unor propuneri de constituire a noi situri Natura 2000 
sau extinderea celor existente;  valorificarea nedistructivă, ecologică, a resurselor 
naturale, a calităţilor estetice ale florei, faunei, a peisajului şi a substratului 
geologic, ca premise ale dezvoltării eco-turismului.  

2. 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). Tema de cercetare îşi 
propune o valorificare complexă a informațiilor legate de patrimoniul natural şi de 
cel istoric şi arheologic, prin  corelarea evoluţiei spaţiale, de a lungul unor perioade 
istorice, a aşezărilor umane (reflectată în descoperirile arheologice, documente 
istorice, diferite materiale cartografice ş.a.) cu cea a cadrului natural.   Pe baza 
datelor existente în prezent, a fost luată în calcul o concentrare a studiilor, asupra 
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cursului inferior al Dunării (în zona siturilor arheologice Ostrov-Beroe (Piatra-
Frecăţei), Garvăn-Dinogetia, Isaccea-Noviodunum, Tulcea-Aegyssus), complexul 
lagunar Razim-Sinoe (Argamum, Enisala, Enisala-Palancă), precum şi asupra unor 
zone din Deltă, (Chilia Veche, Sf. Gheorghe). 

3. Cercetări privind biodiversitatea ecosistemelor acvatice lotice din Dobrogea de 
Nord (2018-2019) (coordonator: dr.ing. Cristina Dinu, colaboratori: dr. Adina 
Radu, dr.ing. Viorel Cuzic, dr. Mihai Petrescu, dr. Valentin Panait). 

4. Moluște exotice din colecția CMEDD (Responsabil tema: dr. Adina Rădulescu); 
Studiul are în vedere colecția de moluște exotice din patrimoniul muzeului. 

Artă 

1. Monade plastice, subiectul Punctul. Promovarea elementelor de limbaj plastic ale 
compoziţiilor pieselor colecţiilor Muzeului de Artă din Tulcea şi raportarea lor 
la valori naţionale şi internaţionale, la alte domenii de activitate – DANIELA 
IACOBLEV BARĂU – cercetător științific; 

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

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

4. 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; 

5. 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; 

6. Grafică modernă și contemporană în colecția Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea 
colecției de grafică  a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” 
Tulcea: Responsabil: Alice G. Fănaru; Colaboratori: ANA MARIA DINCU – 
conservator, PAUL LUCIAN TOCANIE – șef serviciu; 

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

8. „Chipul Maicii Domnului în colecția de icoane a Muzeului de Artă” – 
GABRIELA RADU (CS III); 
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9. „Pelicula cromatică în lumina ultravioletă” – GABRIELA RADU (CS III). 

e.8.1-2. Proiecte de cercetare arheologică sistematică 

1.   Proiectul de cercetare arheologică sistematică Taraschina (Maliuc, com. 
Maliuc). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Cristian Micu (responsabil științific), 
Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Instituții partenere: UMR 5602 GEODE Toulouse, 
GeoEcoMar București, MNIR București, Institutul de Antropologie „Francisc I. 
Rainer” București, ARBDD. Proiectul are ca obiectiv general studiul schimbărilor 
de mediu înregistrate în zona Dunării de Jos, în prima parte a Holocenului 
(intervalul de timp cuprins între începutul fenomenului neolitizării și debutul 
antichității). În acest context, o atenție deosebită este acordată cunoașterii 
impactului comunităților umane asupra mediului înconjurător (antropizare) și 
evaluării incidenței schimbărilor de mediu (factori climatici, evenimente extreme, 
crize ale mediului înconjurător) asupra comunităților umane. Programul 
minimal stabilit pentru anul 2017 este următorul: a. iunie-iulie 2017 (Baza 
arheologică Celic Dere): prelucrare material arheologic și pregătire volum de 
sinteză asupra cercetărilor din cadrul misiunii „Delta du Danube”; b. septembrie 
2017 – cercetări arheologice pe șantierul Taraschina. Surse de finanțare: a. 
Ministerul Afacerilor Externe din Franța, în cadrul misiunii arheologice „Delta 
du Danube” (suma nu a fost încă precizată); b. Ministerul Culturii, prin 
Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul 
pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); c. ICEM Tulcea – suma solicitată 
(10 000 lei) ar trebui repartizată pe câteva categorii de cheltuieli (contracte 
prestări servicii cu persoane necalificate pentru săpături arheologice – 6000 lei; 
transport echipă de cercetare pe șantierul arheologic – 1000 lei; diurnă echipă de 
cercetare – 1000 lei; contracte prestări servicii cu firme sau instituții – 2000 lei). 

2.  Proiectul de cercetare arheologică sistematică „Noviodunum 2020” (Isaccea). 
Colectiv cercetare ICEM Tulcea: Florin Topoleanu (responsabil științific), Aurel 
Stănică, Marian Mocanu, Valentin Panait. Instituții partenere: Complexul Cultural 
Callatis Mangalia, Institutul de Arheologie Iași, MNIR București, Muzeul Brăilei 
„Carol I” Brăila. Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu 
obligațiile asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul 
Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice 
(apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. 
Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu firme sau 
instituții specializate (prospecțiuni geofizice, analize depozite vase sferoconice, 
analize material ceramic și identificare surse de aprovizionare). 

3.   Proiectul de cercetare arheologică sistematică [L]Ibida (Slava Rusă, com. Slava 
Cercheză). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv, George Nuțu, 
Marian Mocanu, Diana Andreea-Mocanu. Instituții partenere:  Institutul de 
Arheologie Iași, Universitatea „Al. I. Cuza Iași”, Muzeul de Istorie Națională a 
Moldovei Chișinău, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” București, 
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Università degli Studi di Sassari, Universitatea Dunării de Jos Galați. 
Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile 
asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, 
prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul 
pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. 
Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu persoane 
necalificate ce realizează săpături arheologice. 

4.  Proiectul de cercetare arheologică sistematică Argamum/Orgame (Jurilovca, 
com. Jurilovca). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv (responsabil 
științific), Florin Topoleanu, George Nuțu, Marian Mocanu, Diana Andreea-
Mocanu. Instituție parteneră: Universitatea Ludwig-Maximilians din München. 
Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile 
asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, 
prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul 
pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. 
Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu persoane 
necalificate ce realizează săpături arheologice. 

5. Proiectul de cercetare arheologică sistematică „Nufăru. Cetatea bizantină 
Proslavița”. Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Aurel Stănică. Instituții 
partenere: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București). Reprezentantul 
MIA Tulcea își va desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin 
protocolul de colaborare. 

6.  Proiectul de cercetare arheologică sistematică Halmyris (Murighiol, com. 
Murighiol). Proiectul are în vedere continuarea cercetării arheologice 
sistematice demarată în anii anteriori atât pentru așezarea civilă (secțiunile V1-
V3 situate la 800 m vest de cetatea Halmyris) cât și a turnului T11, cercetare 
efectuată în mai multe campanii cu efortul și concursul studenților de la 
Facultatea de Istorie, Universtatea din București. Cercetarea din așezarea civilă 
are ca obiectiv delimitarea structurii identificate în campaniile trecute, a 
determinării legăturii acesteia cu fortificația romană târzie și a diseminării 
rezultatelor prin intermediul publicării rapoartelor de la finalul campaniei. 
Cercetarea turnului T11 a beneficiat în anul 2016 de susținere financiară din 
partea Ministerului Culturii din cadrul Programului național de finanțare a 
cercetării arheologice sistematice pe 2016, fapt ce a permis continuarea 
săpăturilor arheologice în lipsa studenților anterior menționați. Obiectivele ce au 
ca punct central turnul T11 în campania 2018 sunt continuarea adâncirii în 
interiorul turnului pentru a determina succesiunea stratigrafică a acestuia, ce 
poate apoi fi coroborată cu cea a întregii așezări, desființarea martorilor dintre 
S1 și S3 pentru a identifica calea de acces în turn și delimitarea paramentului 
exterior a acestuia, pentru o mai bună valorificare din punct de vedere turistic a 
acestui element de fortificație, ce se bucură de o poziție ideală pentru a fi 
vizionat de potențialii vizitatori. De adăugat este totodată și faptul că se va 
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realiza un proiect de cercetare amplu a acestor obiective pentru a putea fi 
înaintat Ministerului Culturii pentru a beneficia de finanțare a campaniei de 
anul acesta. Responsabili ICEM Tulcea: Ioana Mureșan și Lucian Mureșan. 

7.  Proiectul de cercetare arheologică sistematică Aegyssus (Tulcea). Colectiv de 
cercetare ICEM Tulcea: George Nuțu (responsabil științific), Marian Mocanu. 
Instituții partenere: Academia Română – Filiala Iași. Reprezentanții MIA Tulcea 
își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de 
colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de 
finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul pentru depunerea 
proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi 
destinată contractelor de prestări servicii cu persoane necalificate ce realizează 
săpături arheologice; c. Consiliul Local al Municipiului Tulcea. 

8.  Proiectul de cercetare arheologică sistematică „Platforma continentală a 
litoralului românesc al Mării Negre între Golful Musura la nord și Gura 
Portiței la sud. Punct: Epava Rusu”. Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: George 
Nuțu (responsabil științific). Instituții partenere: Bayerische Gesellschaft für 
Unterwasserarchäologie e.V. Kempten, Germania. Reprezentanții MIA Tulcea își 
vor desfășura activitatea, în perioada august-noiembrie 2017, în acord cu 
obligațiile asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. 
Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice 
sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM 
Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări 
servicii cu persoane fizice autorizate pentru transportul naval. 

9.  Proiectul „Vânători–La Jolică, jud. Galaţi”. În 2018 va fi depusă Fişa cadru 
pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării proiectelor de cercetare 
arheologică, Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice, 
Ministerul Culturii și Identității Naționale. Responsabil ICEM Tulcea: Sorin 
Ailincăi (responsabil științific). 

e.8.1-3. Proiecte de cercetare arheologică preventivă 
 
 Realizarea  proiectelor  de  cercetare  arheologică  preventivă,  supraveghere 

arheologică și diagnostic arheologic încredințate de conducerea ICEM Tulcea 
 Eficientizarea activității Biroului de Arheologie Preventivă 
 Creșterea  numărului  de  bunuri  culturale  intrate  în  colecțiile  Muzeului  de 
 Istorie și Arheologie; 
 Realizarea unei baze de date a siturilor arheologice identificate ca urmare a 

desfășurării proiectelor de arheologie preventivă; 
 Realizare suportului cartografic pentru rapoartele de diagnostic arheologic. 

Responsabili: Aurel Stănică, George Nuțu, Marian Mocanu, Camelia 
Geanbai. Colaboratori: Florin Topoleanu, Florian Mihail, Dorel Paraschiv. 
Perioada de realizare: anul 2018.  

 În anul 2018 vor fi realizate proiecte de cercetare arheologică preventivă în 



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

 

 128 

acord cu prevederile contractelor încheiate în mare parte cu beneficiari din 
județul Tulcea. Sunt avute în vedere zonele arheologice Tulcea (situl Aegyssus), 
Malcoci (com. Nufăru), Isaccea, Mahmudia, Nufăru, Topolog, Dorobanțu și 
Murighiol. În acest context, trebuie menționate trei proiecte de cercetare 
determinate de actualizarea planurilor de urbanism general în UAT Comuna 
Topolog, UAT Comuna Dorobanțu, UAT Comuna Ciucurova şi UAT Comuna 
Stejaru. ICEM Tulcea va colabora cu Institutul Național al Patrimoniului 
pentru completarea Repertoriului Arheologic Național cu noile situri 
descoperite în cadrul celor mai noi cercetări arheologice preventive. 
 
 

e.8.1-4. Proiecte asociate temei de cercetare finanțate prin programe naționale 
sau europene 

 
1.  DELTA DU DANUBE. Études des relations étroites entretenues entre les 

communautés agro-pastorales et leur environnement au cours de la préhistoire 
récente. – proiect  finanțat de Ministére des Affaires étrangères et du 
Développement international Franța. Membri echipă de proiect Institutul de 
Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea: Cristian Micu (co-
responsabil), Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Proiectul are ca obiectiv general 
studiul schimbărilor de mediu înregistrate în zona Dunării de Jos, în prima 
parte a Holocenului (intervalul de timp cuprins între începutul fenomenului 
neolitizării și debutul antichității). În acest context, o atenție deosebită este 
acordată cunoașterii impactului comunităților umane asupra mediului 
înconjurător (antropizare) și evaluării incidenței schimbărilor de mediu (factori 
climatici, evenimente extreme, crize ale mediului înconjurător) asupra 
comunităților umane. Se estimează că suma alocată în acest an de finanțator va 
fi adusă la cunoștința echipei de cercetare în cursul lunii aprilie 2018. 

2.   (L)IBIDA.  Una  città  ai  confini  dell`Impero  (2017-2022);  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. 

3.  „BIOARHEOROMAN [2017-2019] – Colonizarea periferiei (Moesia Inferior și 
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Scythia Minor – secolele I-VI p.Chr.): o abordare bioarheologică a romanizării”, 
finanțat de UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0852 (PNCDI III). Membru 
în colectiv: George Nuțu. 

4.  „Istoria retrăită, ediția a IV-a” – proiect cultural propus pentru finanțare din 
bugetul local al Municipiului Tulcea, realizat în parteneriat cu Asociația Pro 
Noviodunum, Asociația Culturală „Tomis” Constanța, în perioada 18-19 mai 
2018. Responsabil proiect: Aurel Stănică. 

5.  „Parcul Arheologic Aegyssus V” – proiect cultural  cofinanțat din bugetul local al 
Municipiului Tulcea. Echipa de proiect: George Nuțu (responsabil), Aurel 
Stănică, Marian Mocanu, Florin Topoleanu (membri); 

6.  Proiect național: Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului, 
derulat de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 
Levantului București în parteneriat cu ICEM; 

7.  Proiectul e-cultura, digitalizarea patrimoniului național. ICEM trebuie sa 
digitalizeze peste 40.000 de obiecte de patrimoniu. 
 

e.8.1-5. Lucrări științifice (note, articole, studii, volume, volume editate) 
apărute în publicații de specialitate: În anul 2019 vor fi valorificate cercetările 
realizate în cadrul temelor de cercetare (cel puțin 30 de publicații și 20 prezențe la 
conferințe). 

e.8.1-6.  Publicațiile instituției 

1. Peuce, S.N. XVII. Responsabili volum MIA Tulcea: Cristian Micu, Sorin Ailincăi, 
Ioana Mureşan.  
2. Micu, C., Mihail, F., Ailincăi, S.C., volum rezultate cercetări proiectul „Delta du 
Danube” (2014-2017). 
3. Mureșan, I., Monumentele funerare ale militarilor în provinciile Moesia și Dacia (secolele 
I-III p.Chr.) – publicarea tezei de doctorat. 
4. Mocanu, M., Ceramica de masă din vestul Mării Negre în epoca romană (sec. I – VI). 
5. Dobro Art 3 
6. Al. Chiselev, Dinamica rituală a tradițiilor de peste an 
7. Sorin Ailincăi, Monografie Cernavodă 
8. Catalogul colecției de moluște exotice din patrimoniul CMEDD; 
9. Catalog expoziție ARTA DIN DEPOZIT 
10. Catalog expoziție Stavru Tarasov 
11. Catalog colecția de Artă orientală 
12. Plainte Artă Avramide 

e.8.1-7. Manifestări științifice organizate de I.C.E.M. Tulcea 

1. Colocviul internațional „Géo-Histoire des zones humides d’ici et d’ailleurs. Regards croisés 
sur des trajectoires d’artificialisation et de conservation”, Tulcea, iunie 2019 (în colaborare 
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cu CNRS (UMR 5602 GEODE et 7266 LIENSs), Groupe d’Histoire des Zones Humides 
și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, cu concursul Asoc 
iației Române de Limnogeografie, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și 
Universității București, sub patronajul Administrației Rezervației Biosferei Delta 
Dunării, Consiliului Județean Tulcea și Institutului Francez din București). 
Responsabili ICEM Tulcea: Cristian Micu, Sorin Ailincăi, Florian Mihail. 

2. Colocviul internațional „Importanța istorico-literară a apei în secolele XVI-XVII: perspective 
pluridisciplinare”, Tulcea, septembrie 2019 (în colaborare cu Institutul de Cercetări 
Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova). Responsabil ICEM Tulcea: Cristian 
Micu. 

3. Sesiunea națională de comunicări: ”PATRIMONIUL ȘI EDUCAȚIA ÎN 
MUZEELE DE ARTĂ DIN ROMÂNIA – ED. A III-A”; 

4. Simpozionul internațional Conservarea patrimoniului natural și peisagistic – premisă a 
dezvoltării durabile, ediția aVIa (coordonatori: Dinu Cristina, Petrescu Mihai, Doxan 
Laura), Perioada:  25-27 septembrie 2019 

e.8.2. Gestionarea colecțiilor 
 
e.8.2-1. Cercetarea, evidenţa, documentarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal. 
Patrimoniul muzeal deţinut de ICEM este rodul unei activităţi intense desfăşurată pe 
o perioadă de mai bine de 60 de ani. Pe lângă implicaţiile pozitive pe care le are în 
plan muzeal, educaţional şi ştiinţific, patrimoniul deţinut necesită şi o activitate 
asiduă de evidenţă, conservare şi restaurare. 
 
Direcţii de acţiune: 
 alocarea de fonduri pentru expertizări de bunuri culturale susceptibile a fi 

clasate, la colecţiile pentru care nu avem experţi proprii din ICEM (botanică, 
ornitologie, malacologie, geologie, etnografie, artă);  

 inventarierea colecţiilor în intervalele de timp prevăzute de lege; 
 alocarea eşalonată de fonduri pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria 

tezaur din colecţiile secţiilor de istorie şi arheologie, etnografie şi artă;  
 alocarea de fonduri pentru restaurarea unor opere de artă deteriorate; 
 alocarea de fonduri pentru legalizarea actelor de donaţie a unor bunuri 

culturale din patrimoniul ICEM; 
 intensificare activităţii de clasare (cel puţin 50 de piese anual în categoria Fond 

sau Tezaur a Patrimoniului Cultural Naţional); 
 perfecţionarea personalului de specialitate care lucrează cu patrimoniul muzeal;  
 reevaluarea colecţiilor;  
 finalizarea registrelor informatizate de evidenţă a bunurilor culturale organizate în 

colecţii şi accelerarea procesului de clasare pentru încheierea acestuia; 
 achiziţionarea de bunuri culturale pentru îmbogăţirea patrimoniului muzeal mobil;  
 amenajarea spaţiilor de depozitare a colecţiilor muzeale conform standardelor, 

sau cel puţin apropierea de acestea, în toate secţiile muzeale, inclusiv dotarea 
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acestora cu instrumente de măsurare a parametrilor de microclimat 
(termohigrometre);  

 achiziţionarea de materiale necesare conservării şi protejării bunurilor culturale 
împotriva degradării, alterării sau atacurilor dăunătorilor;  

 întocmirea unei evidenţe informatizate a patrimoniului cultural administrat de ICEM;  
 întocmirea planului de evacuare a bunurilor în caz de dezastre şi a procedurilor 

de securitate, pentru fiecare secţie muzeală;  
 acreditarea muzeelor din componenţa ICEM, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 
 asigurarea condiţiilor optime de restaurare şi conservare a patrimoniului 

muzeal. 

Colecția de istorie modernă și contemporană – gestionar Mădălina Ciocoiu  

 realizare fișe de conservare: 100 fişe  
 conservarea preventivă pentru documentele şi obiectele tridimensionale ale 

colecţiei de istorie modernă şi contemporană 
 introducerea în registrul informatizat a 100 de bunuri culturale din colecția de 

istorie modernă și contemporană 
 îndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul multianual de restaurare 2017-2018 
 constituirea a 20 de dosare de clasare a unor bunuri culturale din fondul Ștefan 

Borș, în acord cu Planul de acțiune 2017-2022 înaintat Managerului ICEM Tulcea 

Colecțiile de medalistică și numismatică – gestionar Florentina Trif 

Colecția de medalii 
 finalizarea activității de inventariere a colecției și predarea Procesului-Verbal al 

Comisiei de inventariere 
 îndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul multianual de restaurare 2017-2018 
 completarea registrului informatizat cu bunurile culturale intrate în colecție; 
 200 fişe de conservare 

Colecția de numismatică 
 finalizarea activității de inventariere a colecției și predarea Procesului-Verbal al 

Comisiei de inventariere 
 completarea registrului informatizat cu bunurile culturale intrate în colecție 
 îndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul multianual de restaurare 2018-

2019; 
 realizarea a 200 fişe de conservare 
 completarea a 100 de fișe analitice de evidență pentru bunurile culturale din 

colecție 
 realizarea a 100 de rapoarte de expertiză pentru bunuri culturale din colecție 

propuse pentru clasare 
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Colecția de arheologie – gestionar Florentina Trif; gestionar Adina Ailincăi  

 amenajarea depozitului de ceramică din Pavilionul A 
 activități specifice de conservare preventivă pentru bunurile culturale din 

expoziția de bază și  depozitul colecţiei de arheologie  (Pavilionul B) 
 completarea registrului informatizat al colecției conform calendarului din 

Planul de acțiune înaintat Managerului ICEM Tulcea în anul 2016 
 realizarea a 200 fişe de conservare 
 îndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul multianual de restaurare 2018-2019 
 pregătirea a 50 de dosare de clasare pentru bunuri culturale de colecție, în acord 

cu Planul de acțiune 2018-2019 înaintat Managerului ICEM Tulcea; 
 Inventarierea materialului sculptural existent în lapidariul Muzeului de Istorie 

și Arheologie Tulcea, în vederea valorificării acestuia din punct de vedere 
expozițional. Această acțiune presupune atât verificarea bazei de date cu 
numerele de inventar și coroborarea acesteia cu materialul existent, cât și 
atribuirea de noi numere de inventar pentru obiectele de patrimoniu 
neînregistrate până în prezent cu această calitate. Demersul propus are în 
vedere publicarea unui catalog cu piesele sculpturale și epigrafice din 
patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea și, totodată, o eventuală 
restructurare în viitorul apropiat a spațiului expozițional destinat acestor 
obiecte, pentru o mai bună punere în valoare a acestora în cadrul circuitului 
muzeistic național și internațional. 

 
Gestiunea, evidenţa şi conservarea patrimoniului mobil tip carte (L. Manea):  

 Inventarierea colecţiei;  
 Întocmire documentație clasare pentru patrimoniul tip carte din colecția ICEM 

„Gavrilă Simion” Tulcea; 
 Completare registru informatizat;  
 intervenții de restaurare-conservare conform planului de restaurare pe 2019 

Colecţiile CMEDD 

 întocmire documentație pentru bunurilor culturale susceptibile a fi clasate 
(responsabili: Adina Radu, Valentin Panait, Viorel Cuzic, Mariana Cuzic, Doxan 
Laura, Adina Maria Rădulescu, Mihai Petrescu); 

  completarea registrului informatizat (responsabili: Adina Radu, Valentin Panait, 
Viorel Cuzic, Mariana Cuzic, Doxan Laura, Adina Maria Rădulescu, Mihai 
Petrescu); 

 Conservarea bunurilor culturale se va materializa în activități de conservare 
pasivă/activă, de  preparare material biologic, de documentare și evidență a 
intervențiilor, precum și operații de pregătire a pieselor muzeale în vederea 
expunerii.; 
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 In cadrul temelor de cercetare, materialul biologic/geologic colectat din teren va 
fi introdus in colecțiile științifice. Achiziționarea va avea în vedere dezvoltarea 
colecției de organisme acvatice vii și a colecțiilor de ornitologie și mamalogie.  

Colecţiile Muzeului de Artă 
 Cercetare, evidență, documentare și dezvoltare a colecțiilor Muzeului de Artă 

Tulcea: Pictură și sculptură; Grafică; Gravură; Icoane; Artă Orientală; Artă 
decorativă; Conservatori: Anca Rotărescu, Ana Maria Dincu, Veronica Dumitru, 
Mocăniță Raluca; Muzeografi: Petre Teodorescu, Jeni Voinea, Alice Fănaru 

 Activitatea are în vedere gestionarea eficientă a colecțiilor care alcătuiesc 
patrimoniul Muzeului de Artă. În acest sens se vor desfășura următoarele 
categorii de activități: Evidență, gestiune și inventariere bunuri culturale; 
Conservare/restaurare bunuri; Dezvoltarea colecțiilor. 

 Valorificare în activități expoziționale sau educaționale 
 Dezvoltarea patrimoniului muzeal 
 Asigurarea integrităţii bunurilor culturale şi prelungirea la maximum a vieţii 

acestora.  
 Pregătirea bunurilor culturale în vederea expunerii  lor. 
 Restaurare lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă cu sprijinul Laboratorului 

de Restaurare din cadrul ICEM. 
 Restaurarea unor lucrări din cadrul colecțiilor de pictură și grafică ale Muzeului 

de Artă Tulcea aflate în stare de degradare prin inițierea demersurilor de 
aprobare din partea Ministerului Culturii și totodată identificarea surselor de 
finanțare necesare. 

Colecţiile Muzeului de Etnografie şi Artă Populară 
 completarea registrului informatic pentru colecțiile: Textile, Lemn-Metal, Foto-

Document, Patrimoniu Industrial  
 completarea în registrul Docpat a colecțiilor 
 continuarea fotografierii pieselor din colecții  
 întocmirea de fişe de conservare  
 completare fișe analitice de obiect; 
 Demararea procesului de ambalare a colecțiilor în vederea restaurării sediului 
 
e.8.2-2. Activitatea laboratorului de restaurare 

1.  Restaurarea  bunurilor culturale din colecțiile instituției 
2.  Implicarea Serviciului conservare-restaurare în proiectele instituției. 
3.  Asimilarea noilor tehnici şi tehnologii folosite în procesul de restaurare. 
4.  Reorganizarea laboratorului de restaurare ceramică. 
 

e.8.3. Activitate expozițională  
Pentru anul 2019 au fost propuse spre realizare următoarele expoziții, dintre care vor 
fi realizate cel puțin 6: 
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Muzeul de Istorie şi Arheologie (MIA) 

1. expoziția „Mozaic tehnic”, în parteneriat cu Muzeul Științei și Tehnicii  „Ștefan 
Procopiu” Iași; Muzeul de Istorie și Arheologie/Parcul Monumentul 
Independenței, iunie – octombrie 2019. Obiectiv: Prezentarea unor valori 
deosebite de patrimoniu ce ilustrează momente importante din evoluția 
diverselor domenii ale tehnicii: orologerie, fotografie, cinematografie, 
electricitate, telegrafie, telefonie etc.Responsabil ICEM Tulcea: Mădălina 
Ciocoiu. 

2. expoziția „Pagini de istorie”, organizată cu prilejul Zilei Dobrogei; Muzeul de 
Istorie și Arheologie/Parcul Monumentul Independenței, noiembrie 2019 – mai 
2020. Responsabil ICEM Tulcea: Mădălina Ciocoiu.  

3. finalizarea proiectului de expoziție pentru Muzeul Farului Vechi Sulina. Responsabil 
ICEM Tulcea: Mădălina Ciocoiu.  

4. finalizarea expoziției din cadrul Punctului de Informare de la Halmyris 
(Murighiol) ce va avea ca scop promovarea atât din punct de vedere istoric cât 
și turistic și educațional a cetății și așezării antice de la Halmyris. Expoziția va 
avea ca obiective punerea în valoare a diferitelor fațete ale așezării de la 
Murighiol, ce vor acoperi cele mai importante epoci și evenimente istorice care 
au avut loc în această zonă, și anume: locuirea preromană, locuirea de epocă 
romană (viața de zi cu zi în ultimul centru urbanistic important de pe Dunăre 
înainte de vărsarea acesteia în mare), centrul militar, viața religioasă – 
începuturile Creștinismului (martirizarea celor doi Sfinți Epictet și Astion și 
transformarea cetății în centru episcopal). Toate acestea se vor realiza în 
principal prin intermediul unor postere informative, pliante, hărți și prin 
construirea unei machete a cetății. Responsabili ICEM Tulcea: Ioana Mureșan, 
Lucian Mureșanfinalizarea expoziției din cadrul Punctului de Informare de la 
Halmyris (Murighiol) ce va avea ca scop promovarea atât din punct de vedere 
istoric cât și turistic și educațional a cetății și așezării antice de la Halmyris. 
Expoziția va avea ca obiective punerea în valoare a diferitelor fațete ale așezării 
de la Murighiol, ce vor acoperi cele mai importante epoci și evenimente istorice 
care au avut loc în această zonă, și anume: locuirea preromană, locuirea de 
epocă romană (viața de zi cu zi în ultimul centru urbanistic important de pe 
Dunăre înainte de vărsarea acesteia în mare), centrul militar, viața religioasă – 
începuturile Creștinismului (martirizarea celor doi Sfinți Epictet și Astion și 
transformarea cetății în centru episcopal). Toate acestea se vor realiza în 
principal prin intermediul unor postere informative, pliante, hărți și prin 
construirea unei machete a cetății. Responsabili ICEM Tulcea: Ioana Mureșan, 
Lucian Mureșan; 

5. Continuarea pregătirii proiectului expozițional pentru expoziția permanentă a 
Muzeului de Istorie și Arheologie/Parcul Monumentul Independenței. 
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Responsabili ICEM Tulcea: George Nuțu, Marian Mocanu, Aurel Stănică, 
Cristian Micu. 

Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (CMEDD) 

1. Din viața și opera marilor biologi români (coordonator: Dinu Cristina, 
colaboratori: colectivul CMEDD tehnoredactare: Kaim Camelia)Perioada: 
noiembrie 2019-octombrie 2020; Parteneri:  Muzeul Național de Istorie Naturală 
Gr. Antipa București; Institutul de Speologie Emil Racoviță București, Institutul 
de Biologie-Academia Română, Universitatea Al.I. Cuza Iași.; 

2. MOBEE – Expoziție mobilă despre cutremure, Perioada: noiembrie 2019-
octombrie 2020, Parteneri:  Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizica Pământului București; 

3. Rolul albinelor în natură (coordonator: Cuzic Mariana, colaboratori: Olga 
Mormocea, Cornelia Șuster), Perioada: aprilie – iulie 2018, Partener: Complexul 
Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță, Galați 

4. Zborul în lumea animală  (coordonator: Cuzic Viorel, colaboratori: Cuzic 
Mariana, Radu Adina, Dinu Cristina, Geru Maria, Alexe Domnica, Poștaru 
Iuliana, Biță Ana Maria; tehnoredactare: Kaim Camelia); 

Muzeul de Artă şi Casa Avramide (CMPCND) 

1. BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ CONTEMPORANĂ ”AEGYSSUS” – 
TULCEA 2019 (ediția a IA-a) (Muzeul de Artă). Eveniment organizat în 
colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România și Universitatea 
Națională de Arte. 

2. EXPOZIȚIA TEMPORARĂ ”STAVRU TARASOV ÎN COLECȚIILE 
MUZEELOR DE ARTĂ BRAȘOV ȘI TULCEA” (Muzeul de Artă).  

3. ARTA DIN DEPOZIT (Muzeul de Artă). Expoziție temporară care valorifică 
lucrări de pictură și grafică din colecțiile Muzeului de Artă care nu au fost 
expuse publicului. 

4. EXPOZIȚIA ABSOLVENȚILOR LICEULUI DE ARTE ”GEORGE 
GEORGESCU” (Casa Avramide). Expoziție anuală a absolvenților Liceului de 
Artă Tulcea. 

5. ”PROF ART” – EXPOZIȚA CADRELOR DIDACTICE ALE LICEULUI DE ARTE 
”GEORGE GEORGESCU” TULCEA (Casa Avramide) 

6. Expozitii de promovare a patrimoniului cultural detinut de Muzeul de Arta si de 
promovare a artiștilor contemporani (CASA AVRAMIDE) -  minim 10 expoziții 
temporare 

Muzeul de Etnografie şi artă populară (MEAP) 

1. Aprilie. Reorganizarea expoziției temporare Ocupații și meșteșuguri, în spațiile 
pavilionare din curtea MEAP. Vor fi reprezentate cu ajutorul patrimoniului 
administrat: agricultura, viticultura, transporturile pe uscat, apă și gheață; 
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creșterea animalelor, prelucrarea lemnului, lutului, pietrei, metalelor ș.a. 
2. Mai – Tradiții din Cerna. Expoziție temporară organizată la Casa Memorială 

Panait Cerna din Cerna. Odată cu redeschiderea expoziției de bază vor fi 
prezentate elemente de port popular de sărbătoare de la începutul sec. al XX-
lea. 

3. Mai – reorganizarea expoziției etnografice de la Gospodăria Țărănească 
Conservată in situ Enisala. 

f.4.3. Activitatea educațională 
Pentru anul 2019 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. derularea parteneriatelor educaționale încheiate pentru anul școlar 2018/2019 și 

organizarea de activități  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; desfășurarea de activități pentru marcarea unor 
evenimente importante privind istoria locală, națională sau universală 
(aniversarea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române). Responsabil 
ICEM Tulcea: Mădălina Ciocoiu; 

2. organizarea atelierelor de educație și creativitate „Ne distrăm și învățăm cu Clio” 
în perioada vacanței școlare (iulie-august 2019). Responsabil ICEM Tulcea: 
Mădălina Ciocoiu. 

3. „Școala altfel la Muzeul de Istorie și Arheologie” – activități desfășurate de 
colectivele Muzeului de Istorie și Arheologie și Serviciul de Cercetare-
Dezvoltare. 

4. „Cercul de Patrimoniu” – activități adresate în special voluntarilor, organizate de 
ICEM Tulcea și Asociația Pro Noviodunum, ce au ca obiectiv promovarea și 
valorificarea patrimoniului. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică; 

5. „Picnic la Cetate” – eveniment cultural, organizat de Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Primăria orașului Isaccea, Asociația Pro 
Noviodunum. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică 

6. coordonare practică de specialitate pe şantierul (L)Ibida pentru studenţi, 
masteranzi şi doctoranzi ai Universității „Al. I. Cuza” Iaşi. Responsabil ICEM 
Tulcea: Dorel Paraschiv 

7. Ianuarie - Iunie și Septembrie – decembrie: Atelierele MEAP: Micii etnografi. Se 
vor derula activități cu elevii parteneri pe diferite teme: port popular, 
vestimentație, podoabe; țesături – cusături; împletituri din fibre textile, papură, 
pănuși, nuiele, creații populare sau artistice din lemn, pași de dans, ouă 
încondeiate ș.a. 
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8. Martie – Mai. ●Concurs Internațional Paştele în ochii copiilor. Aflat la a VIII-a 
Ediție, concursul se adresează elevilor, creștinilor iubitori de artă populară din 
întreaga lume. Secțiunile concursului sunt:  desen, grafică, icoană, pictură, ou 
încondeiat, butaforie, fotografie (eseu fotografic), artă decorativă, țesături – 
cusături; dantele; tapiserie; împletituri din fibre textile, papură, pănuși, nuiele 
etc.; creații populare sau artistice din lemn, metal, lut, piele, corn, os, piatră sau 
sticlă. (MEAP); 

9. 11-12 Iunie. Gala Premiilor Micul Etnograf – Ediţia a XII-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  care desfășoară activităţi cu 
teme din cultura tradiţională. 

10. 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);  

11. ATELIERUL ”ART@AMICA” (Casa Avramide); 

12. EU NU SUNT O COPIE...SUNT ORIGINALUL (concurs de promovare a artei 
contemporane); 

13. INVATĂ LA MUZEU  (pachete educaționale oferite cadrelor didactice pe parcursul 
anului școlar 2016-2017). 

14. PACHET ”PRICHINDEL” (adresat preșcolarilor); 

15. PACHET ”HAI SĂ PICTĂM !” (elevi din ciclul primar) 

16. PACHET ”MICUL RESTAURATOR” (elevi din ciclul gimnazial și liceal); 

17. PACHET ”ARTIȘTI DE GENIU” (elevi din ciclul gimnazial și liceal); 

18. PACHET ”Lecție de gravură” (elevi din ciclul gimnazial și liceal)  
19. PACHET ”Standard”  
 
e.8.5. Alte evenimente muzeale sau metamuzeale organizate de ICEM Tulcea 
1.  Noaptea muzeelor 
2.  Carnavalul pentru copii 
3.  Concerte de muzică clasică, jazz și muzică folk; 
4.  „Picnic la Cetate” – septembrie 2019. Activitate desfășurată la Cetatea 

Noviodunum, ce reprezintă o abordare alternativă și neconvențională de 
promovare a patrimoniului cultural local dobrogean.  
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e.8.6. Observaţii  
Planul de activităţi expus mai sus are la bază bugetul prevăzut şi aprobat în Planul 
de Management, anexa 1 la contractul de management 309/2017. În condiţiile în care 
nu se suplimenetează finanţarea, institutţia nu îşi poate desfăşura coerent planul de 
activităţi şi sperăm măcar atingerea planului minimal (6 expoziţii, 1 conferinţă şi 
publicarea revistelor Peuce şi Delta Dunării) 
 

 Propus plan management Primit 2018 
Total Venituri 6.919.000 6.056.202 

Venituri Proprii 1.928.000 1.991.942 
Subvenţii 4.991.000 4.048.910 
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F. PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI, 
CU O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE DE 
CĂTRE AUTORITATE, PRECUM ŞI A VENITURILOR INSTITUŢIEI CE POT FI 
ATRASE DIN ALTE SURSE 
 
f.1. proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 
Până la data depunerii raportului de activitate nu dispunem încă de un BVC 
aprobat prin HCJ, drept urmare vă prezentăm în continuare propunerea pe care am 
făcut-o la sfârșitul anului 2018, în conformitate cu proiectul de management. 

La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli a ICEM Tulcea pe anul 
2019 s-au avut în vedere următoarele considerente: 

- creşterea de surse financiare să se bazeze pe creşterea veniturilor 
proprii; 

- eficientizarea acţiunilor de autofinanţare a activităţii. 
In urma incheierii proiectului de management al d-lui manager Sorin Ailincai 

pe anul 2019, s-a estimat ca suma propusă a se realiza în anul 2019 este în valoare de  
2.103 mii lei, să fie realizabilă urmând a fi obţinută din: 

- taxă de  intrare pentru vizitarea muzeelor şi a obiectivelor 
muzeale din teritoriu; 

- ghidaj ştiinţific şi activitatea educativă; 
- vânzarea unor reproduceri, vederi, pliante, ghiduri, replici după 

piese de patrimoniu, publicaţii de specialitate şi obiecte specifice expuse în 
standurile muzeelor; 

- prestări servicii pentru: restaurarea de obiecte de cult şi bunuri 
culturale, contracte de proiectare pentru lucrări de restaurare la monumente 
şi rezervaţii, contracte de coordonare şi îndrumare ştiinţifică pentru 
activităţi ce se înscriu în specificul ICEM, proiecte de parteneriat în activităţi 
de valorificare a patrimoniului cultural naţional, proiecte culturale şi de 
cercetare; 

- închirieri de spaţii pentru organizarea de evenimente cultural-
educative; 

- vânzarea unor obiecte rezultate din valorificarea artei culte 
decorative; 

- expertize de specialitate; 
- contracte de cercetare pentru descărcare de sarcină arheologică, 
- contracte de finantare Ministerul Culturii, 
- proiecte finantate de Ministerul Cercetarii si Dezvoltarii. 
- Donatii si sponsorizari  

In vederea desfăşurării activităţilor curente şi specifice ale ICEM, solicităm 
acordarea de către Consiliul Judetean Tulcea a unei subvenţii în  valoare de 6.923 mii 
lei, din care suma de 6.617 mii lei reprezinta subventie pentru sectiunea de 
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functionare, iar suma de 306 mii lei reprezinta subventie pentru sectiunea de 
dezvoltare, la care se vor adaugă 2.103 mii lei reprezentând veniturile extrabugetare. 

Din subvenţia solicitată  pentru sectiunea de functionare in suma de 6.617 mii 
lei se acopera  cheltuieli de personal în sumă de 6.082 mii lei , o parte din bunuri si 
servicii (cheltuielile cu utilităţi :încălzit, iluminat şi forţa motrică, apa, canal, 
salubritate, ) în sumă de 535 mii lei . 

Restul cheltuielilor se vor realiza din veniturile extrabugetare ale institutiei. 

Din suma totală de 9.026 mii lei ICEM Tulcea îşi propune efectuarea 
următoarelor cheltuieli:   
mii lei 

TITLUL I . CHELTUIELI DE PERSONAL    6.082,00                    
10.01     Cheltuieli cu salariile, din care:                                                         5.412,00 

10.01.01  Salarii de bază                                                                       4.992,00 
10.01.08 Fond de premii       250,00 
10.01.09 Prima de vacanta       0,00 
10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii    140,00 
10.02 Cheltuieli salariale in natura , din care: 550,00 
10.02.03 Norme de hrana  356,00 
10.02.06 Vouchere de vacanta  194,00 

10.03  Contribuţii  120,00 
10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat 0,00 
10.03.02 Contributii de asigurari de somaj 0,00 
10.03.03 Contributii de asigurari  de sanatate 0,00 
10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,00 
10.03.06 Contributii la fond concedii medicale FNUASS 0,00 
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru munca   120,00 
La întocmirea necesarului de salarii pe anul 2019 s-au avut în vedere următoarele: 
         -  cheltuielile de personal au fost calculate pentru un număr de 102 de posturi,  
precum şi promovări ale personalului ,in numar de 17 persoane cresteri salariale 
prevazute in baza legii salarizarii, respectiv cresterea de ¼ din diferenţa dintre 
salariul de bază  prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cea din luna decembrie 2018. 
        -  cheltuieli cu   norma de hrana, acordata in baza Legii nr.153/2017, precum si 
premii . 

-acordarea de vouchere de vacanta . 
         - indemnizaţiile de delegare ale personalului de specialitate şi indemnizatiile 
acordate personalului care face parte din colegiul ştiinţific, cheltuieli cu personalul 
sezonier care va lucra pe santierele arheologice , aceste cheltuieli vor fi finantate de 
Ministerul Culturi, precum si cheltuieli cu persoane pe contracte de drept de autor. 

 

TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII 2.593,00 
20.01 Bunuri şi servicii      1.337,00 
20.01.01  Furnituri de birou 20,00 
Cheltuielile pentru materiale consumabile comune, tipizate, registre,  necesare în 
desfăşurarea activităţii de birou a tuturor secţiilor şi compartimentelor din structura 
funcţională a ICEM. 

- 

20.01.02 Materiale pentru curăţenie 11,00 
Cheltuieli necesare pentru igienizarea şi întreţinerea curăţeniei în secţiile muzeale şi 
sediul administrativ,cat si la obiectivele muzeale din judet,  in special in in spatiile 
unde firma de curatenie nu are acces. 

- 
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20.01.03  Încălzit, iluminat şi forţă motrică, din care: 450,00 
Combustibil lichid (motorină) pentru funcţionarea centralelor termice ce deservesc 
Muzeul de Istorie şi Arheologie, precum şi gazul metan necesar funcţionării 
centralelor termice ce deservesc Muzeul de Etnografie şi Artă populară, Centrul 
Ecoturistic Delta Dunării, Muzeul de Artă, Casa Avramide, Laboratorul de 
Restaurare patrimoniu mobil . 

  45,00 

Consumul de energie electrică pentru: 
1. Iluminatul sălilor de expoziţie din: Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de 

Etnografie şi Artă populară, Muzeul de Artă, Casa Avramide, Centrul Ecoturistic 
Delta Dunării, laboratoare, depozite, birouri şi căi de acces. 

2. Exploatarea bazelor arheologice de la Isaccea, Murighiol, Slava Rusă, Celic Dere, 
precum şi  a obiectivelor muzeale de la Sulina,Cerna şi Enisala. 

 3. Funcţionarea echipamentelor IT, a instalaţiilor şi echipamentelor de acvaristică,  a 
aspiratorului de gaze şi substanţe nocive, a aparatului de sudură şi exploatarea 
maşinilor de tâmplărie, precum si alta aparatura specifica . 

405,00 

20.01.04 Apa, canal, salubritate 130,00 
Sunt cheltuieli generate de funcţionarea acvariului şi a  celorlate obiective muzeale 
din oras cat si din judet, precum şi de canalizare şi salubritate.  

 

20.01.05.Carburanţi şi lubrefianţi  
Suma este necesară pentru achizitionarea de BCF-uri pentru mijloacele de transport 
din dotarea instituţiei, cea mai mare parte din combustibil fiind utilizat pentru 
realizarea contractelor de cercetare pentru descărcare de sarcină arheologică. 

   35,00 

20.01.06 Piese de schimb 
Mijloacele de transport din dotarea instituţiei prezintă un anumit grad de uzură, 
fiind necesară repararea acestora, precum si reviziile anuale ale autoturismelor din 
dotare.  

 25,00 

20.01.08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv,internet 46,00 

Cheltuielile sunt generate de relaţiile de colaborare cu alte instituţii, de promovarea 
activităţilor ICEM, furnizarea informaţiilor de interes public. 

 

20.01.09   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 250,00 
Programul de cercetare ştiinţifică a ICEM Tulcea se desfăşoară în conformitate cu 
obiectul de activitate al instituţiei, stabilit prin Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a ICEM, aprobat de Consiliul Judeţean Tulcea, fiind întocmit atât la 
nivelul întregii instituţii cât şi pe secţii şi domenii de specialitate. Fiecare specialist – 
cercetător, muzeograf, conservator, restaurator – dezvoltă, în acord cu strategia 
instituţiei, una sau mai multe teme de cercetare pe termen scurt sau lung. ICEM 
finanţează toate activităţile ce se subordonează activităţii de cercetare (documentare, 
studiu individual, valorificare prin expoziţii şi participarea la manifestări ştiinţifice). 
Finanţarea programelor de cercetare se face de către ICEM Tulcea din bugetul 
ordonatorului principal de credite sau din venituri proprii  şi doar o mică parte este 
asigurată de către Ministerul Culturii şi Cultelor şi/sau alte instituţii şi organisme, fie 
în sistem competiţional, fie în mod direct.  
Conservarea şi restaurarea pieselor de patrimoniu muzeal/cultural mobil şi imobil, a 
materialului documentar acumulat reprezintă o altă activitate de bază a ICEM, ca 
instituţie muzeală. Această activitate se realizează în cadrul laboratoarelor 
specializate pe domeniile: investigaţii fizico-chimice, restaurare textile, carte veche, 
lemn, ceramică, metal, icoane, taxidermie, fotografie şi înregistrare video, precum şi a 
depozitelor în care se află colecţiile muzeale. 
 Pentru fiecare domeniu de activitate se solicită materiale şi substanţe chimice 
specifice pentru pregătirea bunurilor culturale în vederea introducerii lor în colecţii, 
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pentru activitatea de evidenţă şi documentare colecţii, precum şi pentru acvtivitatea 
de conservare pasivă şi prevenire a atacurilor fungice şi de insecte.  
La acest capitol se includ şi cheltuielile pentru procurarea materialelor necesare 
desfăşurării activităţilor specifice: săpături arheologice (roabe şi unelte), funcţionarea 
acvariului (pompe, becuri halogene, furtunuri, material filtrant, senzori chimici, 
corpuri lampi UV, pompe de valuri mari, corpuri iluminat pentru bazinele de recif, 
incalzitoare, etc.),  valorificarea colecţiilor muzeale (hârtie, cartoane, sugativă, tonner, 
pânză, filme, diapozitive, calc, realizare postere etc.), organizarea de manifestări 
ştiinţifice şi expoziţionale, promovarea activităţilor şi a produselor culturale. 
Pentru anul 2019 , se vor desfasura o serie de manifestari culturale, care implica 
anumite costuri, insa aceste expozitii au ca scop prezentarea unor valori deosebite de 
patrimoniu, avand ca rezultat cresterea numarului de vizitatori si implicit cresterea 
veniturilor extrabugetare. 
O alta activitate importanta desfasurata  in cadrul institutiei este realizarea 
contractelor de cercetare arheologica preventiva, supraveghere arheologica si 
diagnostic arheologic, aceasta activitate include cheltuieli cu anumite materiale 
necesare desfasurarii.Totodata pentru intretinerea bazelor arheologice este necesar a 
se efectua cheltuieli de intretinere a acestora, respectiv:ciment, var, vopsea, cuie, 
sarma, pensule,galeti,nisip, pietris, scanduri, etc. 

 

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 370,00 

Aceste cheltuieli sunt justificate prin: plata unor abonamente, asigurări auto, polite 
asigurare pentru piese ce vor fi restaurate in laboratoare acreditate in tara, plata 
pentru contracte prestări servicii, plata restauratori externi, achiziţionare de 
materiale pentru intreţinere şi funcţionarea clădirilor, serviciile de mentenanţă 
pentru: intreţinere tehnică de calcul, centrale termice, sistemele de climatizare, 
sistemele de supraveghere, gestionarea site.ului ICEM, ascensor, igienizare acvarii, 
curăţenie,  precum şi alte servicii de întreţinere a obiectivelor muzeale din teritoriu  
etc. 

 
 

 
 

 

20.02   Reparaţii curente 309,00 

- reparaţii curente  Baza arheologica Noviodunum Isaccea:refacere 
acoperis corp cladire nr.3 si reparatie acoperis magazie, spatiu in care sunt 
depozitate materiale ceramice  provenite din cercetari arheologice sistematice si 
preventive. 

 10 ,00 
 

 

- reparatii curente la    Centrul de studii pre si protoistorice Celic 
Dere: reparatie acoperis cladire pricipala, inlocuirea portiunilor de lambriu din 
cladirea principala afectata de umezeala, inlocuirea tevilor din sistemul interior de 
alimentare cu apa, reparatia trotuarelor din incinta centrului, reparatia acoperisului 
depozitului, dezinfectarea putului de alimentare cu apa si analiza apei utilizate in 
centru. 

15,00 

- reparatii curente la Centrul Eco Turistic Delta Dunarii:hidroizolare terasa 
circulabila, reparat acoperis, schimbarea rigipsului de compartimentare dintre 
spatiile tehnice si spatiul expozitional de la acvariu, repararea in salile de expunere 
de la nivelul demisolului. 

120,00 

- reparatii curente la Muzeul de Arta 70,00 
- .reparatii curente la Casa Memoriala Panait Cerna, refacerea soproanelor  50,00 
- Reparatii la Casa de pe Banatului 15,00 
- Refacere instalatie electrica  interioara Muzeul de Istorie si Arheologie –

Pavilionul A, deoarece in prezent, instalatia nu poate asigura 
functionarea normala a echipamentelor din salile de expunere , depozite, 
birouri si biblioteca, in pavilionul A fiind expuse cele mai valoroase 
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bunuri culturale din colectiile muzeului, colectia de carte veche  si fondul 
de carte . 

20.03.02  Hrană pentru animale 
Necesară pentru hrănirea organismelor acvatice vii  din acvariu (hrană congelată 
marină, peşte congelat, caras şi ţipar viu, hrană uscată granulată pentru sturioni, 
crapi indigeni, crapi koi şi peşti exotici dulcicoli). 

35,00 

20.04      Medicamente şi materiale sanitare  5,00 
20.04.01  Medicamente  
Sunt necesare pentru tratamentele curative şi preventive aplicate 
organismelor acvatice vii din acvarii. 

 4,00 
 

20.04.02 Materiale sanitare   1,00 
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 73,00 
20.05.01 Uniforme şi echipament 2,00 
20.05.02 Lenjerie si accesorii de pat 1,00 
20.05.30 Alte obiecte de inventar 
La acest articol sunt prevăzute cheltuielile specialiştilor pentru efectuarea cercetării 
patrimoniului cultural şi natural, in conformitate cu temele de cercetare, respectiv 
achiziţionarea de aparate şi echipamente tehnice şi birotică utilizate în activitatea de 
cercetare, conservare şi protejarea patrimoniului, instrumente necesare şi în 
activitatea de întreţinere administrativă: pompe de apa,tehnica de calcul, 
dezumidificator, bormasina, frigider, lada frigorifica, umidificatoare, imprimante, 
carucior cu platforma, higrostate externe pentru umidificatoare, balanta electronica, 
termohigrometre etc.  

70,00 

20.06  Deplasări, detaşări, transferări 34,00 
20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 30,00 
Reprezintă cheltuielile personalului  pentru cercetarea patrimoniului cultural şi 
natural, în conformitate cu temele de cercetare propuse, pentru participarea la 
manifestări ştiinţifice( congrese, simpozioane, seminarii) sau expoziţionale. 

 

20.06.02 Deplasări în străinătate 4,00 
Reprezintă cheltuielile specialiştilor pentru participarea la proiectele de cercetare, la 
schimburi de experienţă sau manifestări ştiinţifice. 

 

20.09 Materiale de laborator 
Sunt necesare Laboratorului de Restaurare a patrimoniului mobil pentru operaţiile 
de restaurare a bunurilor culturale din  patrimoniul instituţiei sau a obiectelor de 
cult din patrimoniul terţilor, precum si pentru Muzeul de Arta :acid corhidric, 
borax, camfor, alcool etilic, xilen, fenosept, perhidrol, paraloid, fertan, etc, 

28,00 

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 
Cheltuielile  necesare pentru achiziţionarea de publicaţii de specialitate 

1,00 

20.13 Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională 23,00 
Achizitionarea de cursuri conservare, muzeografie  
20.14 Protecţia muncii  14,00 
Este necesara achizitionarea de materiale de protectie:manusi, bocanci, pelerine 
ploaie, geaca lucru, halate, manusi strung, manusi bumbac, masti cu filtru antipraf, 
sort protectie, halate. 

 

 20.30   Alte cheltuieli 734,00 
20.30.02 Chirii 434,00 
Cheltuielile cu chiria in vederea mutarii Muzeului  de Etnografie , fiind necesara o 
suprafata totala de 1.340 mp, incluzand depozite, birouri, spatii expozitionale, si alte 
spatii:magazie, arhiva, atelier, panouri, vitrine, scaune, mese, etc.s-a calculat cu 6 
euro mp.pe o perioada de  1 an. 
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20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii:    
Cheltuieli pentru editarea volumelor de specialitate a caror aparitie anuala este o 
conditie pentru acreditatea acestora, conform legislatiei, precum si realizarea de 
materiale de promovare a activitatilor si obiectivelor muzeale,  publicaţii ce au ca 
scop valorificarea ştiinţifică şi pentru public a patrimoniului muzeal/cultural nord-
dobrogean. Din acestea, parte vor fi puse în vânzare în standurile muzeelor, parte 
vor constitui obiectul schimbului de publicaţii cu instituţii similare din ţară şi 
străinătate.Tot la acest articol sunt incluse şi achiziţionarea de obiecte de stand şi 
plata furnizorilor ce asigură obiectele de stand, precum si achizitionarea de bilete 
intrare muzeu.  
Pentru anul 2019 este necesar a se tipari volumul Etnografie, cataloage de expozitie, 
vederi pliante pentru Muzeul de Etnografie, tiparirea catalogului colectiei de moluste 
exotice din patrimoniul muzeal al CETDD, Complexul muzeal solicita tiparirea de 
pliante ARTA, AVRAMIDE, catalog expozitie Stavru Tarasov, catalog expozitie Arta 
din depozit, catalog colectia de Arta Orientala, volumul DOBROART-vol.3, Muzeul 
de Istorie si Arheologie solicita publicarea volumului PEUCE XVII, realizarea de 
pliante Noviodunum, Cetatea Halmyris. 

300,00  

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 42,00 
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap 42,00 
TITLUL X.  ACTIVE NEFINANCIARE 309,00 
71.01.01 Constructii 50,00 
Reabilitarea termica si finisaj a Laboratorului de Restaurare 50,00 
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 119,00  
Achizitionarea de aspirator restaurare pentru Complexul muzeal de patrimoniu 
cultural nord-dobrogean pentru dotarea restaurarii de icoane . 

 10,00 

Achizitionarea de microscop metalografic necesar pentru analize ale pieselor de 
metal. 

 9,00 

Achizitionarea unui sistem de filtrare, evacuare si curatare a aerului poluat din 
laboratorul de restaurare ceramica GIRAFT necesar pentru ventilarea aerului nociv si 
in efectuarea tratamentelor cu substante cu grad ridicat de toxicitate din cadrul 
laboratorului. 

20,00 

Achizitionarea unui bazin pentru spalat ceramica(antiacid), tinand cont de fluxul 
mare de material ceramic care intra annual in laborator, atat din depozite cat si din 
descarcarile arheologice. 

15,00 

Achizitionarea unei statii grafice pentru Biroul de arheologie preventiva, util in 
activitatea de cercetare arheologica  

10,00 

Achizitionarea unui GPS georeferential RTK 55,00 
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 102,00 
Achizitionarea unui dulap cu sertare pentru harti si desene din metal, format A0 28,00 
Achizitionarea unui distilator necesar in domeniul restaurarii , apa distilata fiind 
utilizata in tratamente chimice  si neutralizarea pieselor din hartie, textile, metal, 
lemn, ceramica. 

10,00 

Achizitionarea unui microscop electronic cu accesorii necesar in realizarea unor 
analize de suprafata , contribuind la realizarea investigatiilor, segment al 
documentatiei stiintifice pentru toate tipurile de suport. 

4,00 

Achizitionarea de unitati centrale pentru Muzeul de Istorie si Arheologie si pentru 
Muzeul de Etnografie 

18,00 

Achizitionarea unui videoproiector pentru Muzeul de Arta  4,00 
Achizitionarea uni aer conditionat 3,00 
Achizitionarea de dezumidificator, in numar de 3 bucati pentru depozitele din cadrul 9,00 
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Muzeului de Istorie si Arheologie 
Achizitionarea unui aparat foto 3,00 
Achizitionarea de drone necesar pentru santierele arheologice 18,00 
Achizitionarea de licente PC 5,00 
71.01.30 Alte active fixe 38,00 
Achizitionarea de valori muzeale(arta, etnografie, carte veche, stiintele naturii). 
Luand in considerare numarul mediu de oferte inregistrate in ultimii doi ani , 
precum si valoarea fondurilor utilizate  pentru achizitia bunurilor culturale, sunt 
avute in mod special, in vedere, achizitii de carte veche. 

38,00 

Cheltuieli de personal   6.082 mii lei 
Bunuri si servicii 2.593 mii lei 
Alte cheltuieli 42 mii lei 
Cheltuieli investiții 309 mii lei 

f.2. număr de beneficiari estimaţi pentru anul 2019  
 
Tabelul 15 

 
f.3. analiza programului minim realizat 

Programul minimal propus pentru anul 2018 (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. 

Activitate Număr 
beneficiari 

2015 

NB  
2016 

NB  
2017 

NB 
2018 

NB 
2019 

Taxe de 
vizitare 
muzee si 
obiective 
muzeale 

133.820 179.230 208.585 220.000 230.000 

Contracte de 
supraveghere/
diagnosticare 
arhelogică 

101 84 93 100 110 
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Responsabil: Mihail Florian; Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil: 
Sorin Ailincăi; Societate provincial romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.). 
Responsabil: Marian Mocanu; Arta romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi 
Bulgaria (bronzuri figurate). Responsabil: George Nuțu; Aspecte ale vieţii 
economice în provincia Scythia. Responsabil: Dorel Paraschiv; 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; Structurile de tip „criptă” de la Dunărea 
de Jos – cu o aplecare deosebită asupra spațiului Dobrogean în secolele IV-VI p.Chr.” 
Responsabil: Ioana Mureșan; Dreptul funerar roman la Dunărea de Jos – Conflictul 
dintre teorie și practică”. Responsabil: Lucian Mureșan; Circulația monetară în 
nordul Dobrogei în secolele XV-XIX. Responsabil: Florin Ciulavu; Economie și 
relații comerciale în Dobrogea (sec. X-XIV). O reinterpretare a materialului ceramic; 
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 si Celic Dere - Tulcea. Responsabil:  Lăcrămioara Manea; 

 proiectele de cercetare arheologică sistematică propuse au continuat în 
majoritatea lor, beneficiind şi de finanţare din partea Ministerului Culturii sau 
din alte surse, după cum urmează: proiectul „Taraschina (com. Maliuc, jud 
Tulcea)” – 50000 lei; proiectul „Noviodunum – Isaccea (Noviodunum 2020)”: 
25000 lei; proiectul „Orgame/Argamum”: 25.000 lei; proiectul „[L]Ibida”: 25000 
lei; Proiectul „Orașul Roman Aegyssus”: 40.000 lei; proiectul „Platforma 
continentală a litoralului românesc al Mării Negre între Golful Musura la nord 
și Gura Portiței la sud. Punct: Epava Rusu”: 20.000 lei.  

 au fost continuate proiectele de cercetare internațională: DELTA DU 
DANUBE. Études des relations étroites entretenues entre les communautés agro-
pastorales et leur environnement au cours de la préhistoire récente; (L)IBIDA. Una 
città ai confini dell`Impero;  

I.B. Cercetarea patrimoniului natural nord-dobrogean 

 au fost continuate și diversificate temele existente: Cercetări privind speciile de 
floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de interes conservativ din cadrul siturilor 
Natura 2000 din Dobrogea (2014-2018) (Responsabil temă: dr. ing. M. Petrescu, 
colaborator: dr. ing. Viorel Cuzic); Studierea patrimoniului natural și istoric al 
Județului Tulcea, pe baza tehnicilor și tehnologiilor de teledetecție (Responsabil temă: 
dr. Valentin Panait, colaboratori: dr. Aurel Stănică, Marian Mierlă, Marcela 
Tone); Pescuitul în RBDD o ocupație în tranziție (2015-2016) (Responsabil tema: 
dr. ing. Cristina Dinu; colaborator: Alexandru Chiselev); Moluște exotice din 
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colecția CMEDD (Responsabil tema: dr. Adina Lefterache); Studierea 
patrimoniului natural şi istoric al județului Tulcea, pe baza tehnicilor şi tehnologiilor 
de teledetecție (responsabilul: dr. Valentin Panait). 

I.C. Cercetarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean 

 au fost continuate și diversificate temele existente; Comunitatea rurală tradiţională 
în contextul europenizării. Responsabil: Iuliana Titov; Relaţia majoritari – 
minoritari etnici în Dobrogea de Nord. Responsabil: Iuliana Titov; Elemente de 
etnoiatrie dobrogeană. Responsabil: Elena Papa; Patrimoniul etnografic şi contextele 
culturale. Responsabil: Alexandru Chiselev; Aspecte de antropologie culturală şi 
istorie a mentalităţilor. Responsabil: Alexandru Chiselev; Magie albă-magie neagră. 
Responsabil:  Alexandru Chiselev; Relaţia habitat / practicarea ocupaţiilor şi 
meşteşugurilor tradiţionale şi contemporane. Responsabil: Alexandru Negoiță. 

I.D. Manifestări ştiinţifice 

 în anul 2018 au fost organizate la Tulcea trei conferințe științifice (față de două 
propuse): Sesiunea Națională de Comunicări Științifice „Dobrogea și Marea Unire 
la Centenar” (Tulcea, 27-29 aprilie 2018), în colaborare cu Muzeul de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Național al Marinei Române 
Constanța. Responsabil ICEM Tulcea: Ligia Dima; Colocviul internațional 
„Schimbare sau continuitate? Civilizații de la sfârșitul mileniului II și prima jumătate 
a mileniului I a.Chr. în  spațiul carpato-balcanic” (Tulcea-Celic Dere, 25-27 mai 
2018). Responsabil ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi; Sesiunea Națională de 
Comunicări ”Patrimoniul și educația în muzeele de artă din România – ediția a 
II-a” - Tulcea, 8-9 noiembrie 2018; coordonare – Tocanie P. 

I.E. Activitatea editorială: în anul 2018 au apărut revistele institutului: Peuce 16, 
Delta Dunării 7 și Dobro-Art 2, precum și alte două lucrări în seria Istro-Pontica: 
Dima, L., Dumitrașcu, L., Dobrogea și Marea Unire la Centenar, BiblIP-I 2, Editura 
Tipo Moldova, Iași, 2018, 369 p.; Zanoci, A., Băţ, M., Ailincăi, S.C., Ţârlea, A. 
(eds.) 2018, Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul tiso-
nistrean. Materialele colloqium-ului de vară de la Saharna / Interdisciplinary research 
in Iron Age sites from the Tisa-Dnister area. Proceedings of Saharna Summer 
Colloqium, July 13th-16th, 2017, Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 17, 
Editura Mega, Cluj-Napoca, 237 p. 

I.F. Valorificarea rezultatelor cercetării științifice 

 în anul 2018 specialiștii ICEM au publicat 91 de lucrări științifice (față de 30 
propuse) și au ținut 62 de conferințe la sesiuni de comunicări (față de 20 
propuse). 

II. Gestionarea patrimoniului muzeal  

 s-a dezvoltat așa cum ne-am propus, în sensul: evidenţei şi documentării 
informatizate a bunurilor culturale; Conservarea, restaurarea bunurilor 
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culturale; Dezvoltarea colecţiilor (colectare, donaţii, achiziţii); Securizarea 
bunurilor culturale; amenajarea punctelor de informare de la cetăţile Halmyris,  
Argamum şi Enisala şi a Muzeului Bazilica paleocreştină de la Niculiţel; 

III. Programe expoziţionale 

 față de cele 5 expoziții propuse în planul minimal, în 2018 ICEM a organizat și 
găzduit 33 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 2018 ICEM-Tulcea a încheiat nu mai puțin de 373 de parteneriate cu 
unitățile de învățământ (față de cele 50 propuse) mai ales cele din Municipiul 
Tulcea, cele mai multe în domeniile etnografie și științele naturii; 

V. Programe de reparaţii şi amenajări 

Deşi fondurile destinate reparaţiilor au fost destul de modeste, în anul 2018 am reuşit 
să amenajăm un depozit pentru ceramică din cadrul Muzeului de Istorie şi 
Arheologie. 
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