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Anexa 4

FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII
INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE "GAVRILĂ SIMION"
PENTRU ANUL 2021

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.

În conformitate cu prevederile contractului de management nr. 352/30.09.2020,
datele și informațiile din prezenta fișă de evaluare trebuie să se refere la perioada 01
ianuarie-31 decembrie 2021, 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.

Pe ansamblu așa cum se va putea observa din prezentul Raport, majoritatea
activităților noastre obișnuite au fost afectate, din păcate, de pandemia COVID-19.

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.

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.



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

4

În acest context, nu trebuie neglijată nici structura etnică diversă a populaţiei
judeţului, care reprezintă o sursă importantă pentru studiile etnografice şi etnologice.

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

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

Tabelul 1. Protocoale de colaborare ale ICEM valabile în cursul anului 2021.

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
2014-2022

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 al
Academiei Române, filiala Iaşi

Protocol de colaborare
2019-2023

Colaborare științifică în
proiectul de cercetare
arheologică sistematică
Orgame/Argamum –
Capul Doloșman

5. Institutul de Arheologie, Iaşi Protocol de colaborare
(2021-2025)

Colaborare științifică pe
șantierul arheologic
Aegyssus

6. 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)

7. Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” București

Protocol de colaborare
(2020-2030)

Proiectul arheologic
Murighiol – Halmyris, jud.
Tulcea
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8. Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” București

Protocol de colaborare
(2021-2023)

Implementarea
proiectului PN-III-P4_ID-
PCE-2020-1031
Monumente romane din
piatră din zona Dobrogei
de Nord. Recuperare
multidisciplinară pentru
pierderi de timp și context
(DOBRON_STONE)

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

Cercetarea arheologică
pluridisciplinară a sitului
arheologic Noviodunum

10. Institutul Național al Patrimoniului
București; Muzeul Municipiului
București; Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” al Academiei
Române; Institutul de Arheologie
Iași al Academiei Române.

Protocol de colaborare
(2020-2025)

Colaborare științifică în
proiectul de cercetare
arheologică sistematică a
sitului „Cetatea
Noviodunum”, Isaccea,
judeţul Tulcea, cod RAN
156696.05

11.

Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Delta Dunării Tulcea
(INCDDD)

Protocol de colaborare
Nr. 922/18.02.2019

(2019-2022)

Derularea unor proiecte
de cercetare științifică și
organizarea de
manifestări științifice și
cultural-educative ce
vizează patrimoniul
natural și cultural nord-
dobrogean

12. Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Geologie și
Geoecologie Marină
(GEOECOMAR)

Convenție de
colaborare
(2019-2024)

Cadru general de
colaborare în doemniul
cercetării

13. Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Geologie și
Geoecologie Marină București

Protocol de colaborare
(2019-2023)

Aerofotogrametrie,
geomagnetometrie și
LiDAR în punctele:
Enisala – fortificația din
punctul Peșterea;
Argamum – zona portului
antic; side-scan-sonar și
magnetometrie marină în
sectorul Razelm -
Bisericuța

14. L'Etablissement Public du Msee du
Louvre – Institutul de Studii Sud-
Est Europene - ICEM

Protocol de colaborare
(2021-2026)

Proiectul ”Orgame –
Caraburun et Călugăra –
Necropole et Territoire”.

UNIVERSITĂŢI
15. Universitatea ”Alexandru Ioan

Cuza”, Facultatea de Biologie
Protocol de colaborare

2020-2024
Colaborarea științifică pe
șantierul arheologic
Noviodunum

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

(2017-)

„Ibida. O cetate romană la
marginea Imperiului,

necropolele și teritoriul



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

6

cetății”
17. Universitatea din Bucureşti Convenţie de

colaborare
2017-2022

Protocol cadru de
colaborare

18. Universitatea din Bucureşti Protocol de colaborare
2020-2030

Proiectul arheologic
Beidaud, jud. Tulcea

19. Universitatea din Bucureşti Acord nr.
270/1064/01.03.2021

Realizarea a 12 panouri
explicative, în limbile
română, engleză și
germană, pentru expoziția
permanentă a CMEDD
(coordonator: Cristina
Dinu)

20. Universitatea „Dunărea de Jos”,
Galaţi

Protocol
2017-2021

Protocol de cercetare
arheologică, şantierul
Isaccea – Noviodunum

21. 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
(2017-2022)

Proiectul „The Danube
Underwater Heritage: Trade
Routes and Shipwrecks at
the Lower Danube and the
Danube Delta”/cercetări
arheologice subacvatice.

22.
Aix-Marseille Universite

Protocol – cadru de
colaborare științifică

(2019-2024)

Colaborare pentru situl
Isaccea-Noviodunum

23.
Universitatea de Arhitectură și
Urbanism ”Ion Mincu”, București

Protocol de colaborare
(2020-2024)

Valorificarea
patrimoniului arheologic
al județului Tulcea

24. Facultatea de Arte a Universităţii
„Ovidius” din Constanţa, Centrul
pentru Educație Interculturală
Constanța, Muzeul de Artă Brașov

Protocol de colaborare
(2021)

„Redescoperind Muzeul
de Artă. Modele în
pictura interbelică
românească”

ASOCIAŢII / ONG
25. Institutul de Cercetări

Bioarheologice și Etnoculturale
Chișinău

Acord de colaborare
(2018-….)

Desfășurarea unor
activități comune în
domeniul protejării și
valorificării patrimoniului
arheologic

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

27. Ordinului Arhitecţilor din
România, Filiala Dobrogea

Protocol de colaborare
(2021)

Proiectul ”Better Tulcea”

28. Asociația Pro Noviodunum Parteneriat
(2021)

Parteneriat în cadrul
proiectului cultural „Land.
Digitizarea peisajului”,
sesiunea II 2021, AFCN,
iunie-noiembrie 2021
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29. Asociația Pro Noviodunum Parteneriat
(2021)

Parteneriat în cadrul
proiectului cultural
„Noviodunum ArhaeoPark”
cofinanțat din bugetul
local al Orașului Isaccea.
Obiectivul proiectului:
dezvoltarea educației pro-
patrimoniu, ca factor al
dezvoltării durabile, prin
extinderea infrastructurii
pentru timpul liber și
promovarea
patrimoniului cultural,
promotor al orașului
Isaccea

30. Asociatia Centru European pentru
Diversitate - ICEM

Acord de colaborare
(2021)

Implementarea
proiectului ”Săptămâna
Interetncă” ediția a XVI-a

31. Organizația Celisea Tulcea Protocol de
parteneriat

(2021)

Proiectul ”140 de ani de la
nașerea marelui poet-
filosof Panait Cerna”

32. Asociația Seniori în Acțiune Protocol de
Parteneriat

Proiectul Phoenix, ediția a
V-a

33. Asociația ARCHE - ICEM Declarație de
parteneriat (2021)

Realizarea proiectului
”Baia neagră. Ritual și
spațiu”

34. Asociația Art Society Center,
Constanța

Declarație de
parteneriat (2021)

Realizarea proiectului
”Etnopedia – Tesserae din
Patrimoniul cultural
dobrogean”.

35. Asociația Art Society Center,
Constanța

Declarație de
parteneriat (2021)

Realizarea proiectului
”CLIO UNBLINDED”.

36. Asociația pentru Teatru și Carte
(PETEC)

Declarație de
parteneriat (2021)

Realizare proiectului ”În
căutarea Gemparalei”.

37. Asociația MACAIA Declarație de
parteneriat (2021)

Realizare proiectului
”Yagoria”

38. Asociația de Dezvoltare Regională
Aegyssus

Protocol de colaborare
(2021)

Implementarea
proiectului ADOPTĂ O
PICTURĂ - 3 – proiect de
restaurare a 12 lucrări de
pictură și grafică din
cadrul colecțiilor
Muzeului de Artă

39. Asociația de Dezvoltare Regională
Aegyssus

Protocol de colaborare
(2021)

Implementarea
proiectului MUZEUL DIN
CARTIER – proiect
cultural cofinanțat de
Primăria Municipiului
Tulcea

40. Asociația de Dezvoltare Regională
Aegyssus

Protocol de colaborare
(2021)

Organizarea
Simpozionului
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”Patrimoniul și educația
în muzeele de artă din
România (13-15 octombrie
2021)

41. Fundația Culturală Art Society Protocol de colaborare
(2021)

Protocol de colaborare
pentru organizarea în
parteneriat a Art Safary
2021 (ICEM Tulcea a
participat cu 4  lucrări din
patrimoniul Muzeului de
Artă semnate Constantin
Piliuță)

42. Bad Unicorn SRL și Asociația de
Dezvoltare Regională Aegyssus

Parteneriat Cinemateca de artă de la
Casa Avramide (proiecție
de filme în 7 august și 18
septembrie, relansarea
campaniei Adoptă o
pictură 3), eveniment
desfășurat cu sprijinul a
patru voluntari.

43. Societatea Științifică Orion Parteneriat mai,
septembrie 2021

Am sprijinit organizarea
evenimentului Treasure
hunt digital decătre elevii
membri ai clubului de
robotică River Wolves din
Tulcea.  Am asigurat
spațiul de la demisolul
Casei Avramide și am
monitorizat activitatea
tinerilor pe parcursul
celor două ediții.
Promovare și susținere.
Cea de-a doua ediție –
peste 200 de elevi
participanți.

MUZEE
44. Muzeul Județean de Istorie „Paul

Păltănea” Galați
Protocol de colaborare

(2017-2021)
«Proiectul de cercetare
arheologică sistematică
Vânători – „La Jolică”»

45. Muzeul Viticulturii și Pomiculturii
Golești

Acord privind
schimbul de publicații

proprii
(permanent)
3959/13.06.18

Stabilirea procedurii de
schimb (gratuit) de
publicații proprii

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

Protocol
(2018-2021)

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

47. Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei Cluj-Napoca
Muzeul Național al Unirii Alba

(2018-2022) Cercetări arheologice
sistematice la obiectivul
APULUM – PALATUL
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Iulia Direcția Județeană pentru
Cultură Alba Universitatea „1
Decembrie 1918” Alba Iulia

GUVERNATORULUI
CONSULAR AL CELOR
TREI DACII

48. Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei Cluj-Napoca

Parteneriat
(2020-)

Expoziția „LIMES.
Frontierele Imperiului
Roman din România”

49. Muzeul Istoriei, Culturii și
Spiritualității creștine de la
Dunărea de Jos Galați

Acord de parteneriat
(2019-2023)

9311/25.11.2019

Realizarea unor
evenimente cultural-
științifice în parteneriat.

50. ICEM – Josa Andras Museum –
Muzeul Judetean Satu Mare

Acord de parteneriat
2019 -

Acord de principiu
privitor la colaborarea în
domeniul muzeal,
arheologie etc.

51. Muzeul Național de Istorie a
Moldovei

Protocol
(2019-….)

Cadru general de
cooperare.

52. Direcția Cultură și Sport Mangalia
– Muzeul Callatis Mangalia

Protocol de colaborare
(2021-2022)

Protocolul are ca obiectiv
studiul materialului
arheologic atribuit culturii
Hamangia descoperit pe
teritoriul municipiului
Mangalia

53. Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie Constanța

Parteneriat
(2021)

Parteneriat în cadrul
proiectului cultural „Land.
Digitizarea peisajului”,
sesiunea II 2021, AFCN,
iunie-noiembrie 2021

54. Muzeul Judetean de Istorie si Arta
Zalau

Parteneriat
(2021-2022)

Parteneriat în cadrul
proiectului cultural
„Monumente 3D.
Documentarea digitală a
patrimoniului cultural
imobil
din Transilvania, Muntenia
și Dobrogea”

55. Muzeul Istoriei, Culturii și
Spiritualității creștine de la
Dunărea de Jos Galați

Acord de parteneriat
(2019-2023)

9311/25.11.2019

Realizarea unor
evenimente cultural-
științifice în parteneriat.

56. Muzeul Naţional de Istorie
Naturală Grigore Antipa din
București

Contract de comodat
Nr. 2981/ 24.09.2019
(2019-2020) , prelungit

până în martie 2022

Organizarea şi
prezentarea expoziţiei
temporare Mame și pui, în
cadrul Centrului Muzeal
Ecoturistic Delta Dunării
și împrumutarea a 65
bunuri culturale mobile
din patrimoniul
MNINGA (coordonator:
Laura-Gina Doxan)

INSTITUŢII DE CULTURĂ
57. Biblioteca Județeană “Panait

Cerna” Tulcea
Protocol de colaborare

(2019-2022)
Organizarea de
manifestări cultural-
educative ce vizează în
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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

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
58. 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)

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

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

60. Palatul Copiilor Tulcea Acord de parteneriat
(2021)

Proiectul ”Copiii
promovează Tulcea”

61. Școala Gimnazială Murighiol Parteneriat
educațional (2021-

2025)

Activități educaționale
legate de Cetatea
Halmyris.

UAT
62. Primăria Orașului Isaccea Parteneriat

(2021)
Parteneriat în cadrul
proiectului „Restaurare și
punere în valoare a
monumentului istoric
Cetatea Noviodunum – Faza
PT”, cod LMI TL-I-s-A-
05804, finanțat prin
programul Timbrul
Monumentelor Istorice
(TMI), derulat de
Institutul Național al
Patrimoniului, în cadrul
subprogramului
„Elaborare a documentațiilor
tehnico-economice pentru
investiții asupra
monumentelor istorice”

63. Municipiul Tulcea - ICEM Acord de parteneriat
28741/2021

Organizarea Târgului de
creații de autor ”Iarmaroc
Design Fair”

64. Municipiul Tulcea, Penitenciarul
Tulcea, ICEM, Direcția Județeană
pentru Cultură Tulcea

Acord de parteneriat
48157/13.12.2021

(2021-2022)

Realizarea expoziției
stradale ”Tulcea de
Odinioară”.
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65. Municipiul Tulcea - ICEM Acord de parteneriat
P401/2021

Organizarea Târgului de
creații de autor ”Iarmaroc
Design Fair”

ALTE INSTITUŢII
66. Penitenciarul Tulcea Protocol de colaborare

(2017-….)
Protocol cadru de
colaborare

67.

Sistem Gospodărirea Apelor Tulcea
(SGA)

Protocol de colaborare
Nr. 888/18.02.2019

(2019-2021)

Schimb de date și
documentație științifică și
efectuarea de analize
chimice pentru tema de
cercetare Cercetări privind
biodiversitatea ecosistemelor
acvatice lotice din Dobrogea
de Nord (responsabil temă:
Cristina Dinu)

68.

Administrația Rezervației Biosferei
Delta Dunării

Protocol de colaborare
Nr. 2006/02.04.2019

(2019-2022)

Organizarea de
manifestări științifice și
cultural-educative ce
vizează patrimoniul
natural și cultural nord-
dobrogean, în special cel
din RBDD

69.
Departamentul pentru Relații
Interetnice - ICEM

Protocol de colaborare
(2021)

Realizarea expoziției
virtuale ”Imaginea
turcilor și tătarilor în arta
modernă românească”.

70.
Departamentul pentru Relații
Interetnice - ICEM

Protocol de colaborare
(2021)

Realizarea catalogului
”Imaginea turcilor și
tătarilor în arta modernă
românească”

71.

Comisia Națională a României
pentru UNESCO

Acord de
implementare

Nr. 695/ 22.09.2020
(perioada oct. 2020-

martie 2021)

Coordonarea activității de
voluntariat a studentului
Noah Jost (Germania)
efectuate în cadrul
CMEDD (coordonator:
Cristina Dinu)

Societăţi comerciale
72. S.C. Ecomarca Services SRL –

Agenția de turim Arca Travel
Acord de parteneriat

(2018-….)
Colaborare în domeniul
turismului

73. SC ROOTS & SODA Declarație de
parteneriat 2021

Realizarea Proiectului
”Dobrogea. În căutarea
plantelor pierdute”

74. Michelin România S.A Contract de cesiune
drepturi de autor

Selectarea și transmiterea
de fotografii ce ilustrează
Muzeul de Artă și Casa
Avramide, în vederea
publicării lor într-un ghid
turistic verde, cu imagini
reprezentative pentru
România.

75. S.C.AGRI MONDO SRL Contract de Realizarea a 12 panouri
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sponsorizare nr.
1613/26.02.2021

explicative, în limbile
română, engleză și
germană, pentru expoziția
permanentă a CMEDD
(coordonator: Cristina
Dinu)

Lăcaşuri de cult
76. Protopopiatul Niculiţel Protocol de colaborare

(2017-….)
Vânzarea de obiecte
religioase la Muzeul
Monumentul Paleocreştin
de la Niculiţel

În anul 2021, ICEM Tulcea a încheiat sau a continuat 76 de protocoale sau cadre de
colaborare, unele 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 (19
asociaţii, fundaţii sau societăţi), alte instituţii de cultură (1), unităţi de învăţământ
preuniversitar (4) şi universitar (10), institute de cercetări sau agenţii (14), unităţi
adiministrativ teritroiale (4), unităţi muzeale (13), societăţi comerciale (4), lăcaşuri de
cult (1) și alte instituții (4).

Grafic 1. Evoluţia numărului de colaborări cu alte instituţii în perioada 2014-2021.

Având în considerare datele din anii trecuţi se poate observa o creștere a numărului
de parteneriate încheiate de ICEM față de ultimii ani (Grafic 1).
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a.2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern):

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

imobil foarte bogat;
 Poziţionare geografică cu potenţial turistic

crescut;
 Infrastructură adecvată;
 Resurse umane cu competenţe diverse:

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

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

mai ales în domeniul arheologiei;
 Existenţa unei activităţi editoriale constante;
 Existenţa unei tradiţii în privinţa activităţilor

educative;

 Lipsa unei strategii unitare de promovare a
activităţilor;

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

implementare a unor proiecte cu finanţare
europeană;

 Lipsa unei evidenţe informatizate la nivelul
colecţiilor muzeale;

 Lipsa unor proiecte de restaurare a
monumentelor istorice aflate în gestiune;

 Scăderea numărului de elevi;
 Salarii mici;
 Muzee cu expoziții învechite;
 Subfinanțare;

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 înaintea
pandemiei;

 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

 Pandemia COVID 19: reducerea numărului
de vizitatori; criza economică; risc de
îmbolnăvire ridicat;

 Creșterea cheltuielilor cu utilitățile și
serviciile;

 Criză economică, putere de cumpărare
redusă, scăderea contractelor de arheologie
și a vizitatorilor.

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

În cei 70 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/
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 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 (50 comunicate);
 Materiale promoţionale: afişe, pliante, flyere, tricouri, bannere etc.

Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activități de PR/de strategii media:
În anul 2019 am activat un număr de telefon pentru Relații cu publicul, fiind înregistrate (și
în 2021) numeroase de solicitări de informații (peste 250) mai ales despre programul de
lucru, tarife și detalii referitoare la activitățile și evenimentele organizate de ICEM Tulcea,
precum și solicitări de colaborare, parteneriat și voluntariat. Tot acest departament
colectează informații referitoare la evenimentele și activitățile ICEM și le promovează în
mass media scrisă și online prin comunicate de presă și articole, precum și prin
intermediul site-ului web și paginii de Facebook ale instituției; monitorizează permanent
imaginea ICEM în mass media și rețele de socializare (în anul 2021: peste 550 de apariții în
mass media locală, națională, internațională, 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 2021: peste 70 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.

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 (TVR
1, Antena 1, Globe Reporters din Franța, Accent TV, Digi TV, Trinitas TV, Radio
România Actualităţi, Radio Constanţa, Radio Delta, DC News, TV Neptun,
Agerpress, DIGI TV, TV Galați), ziarele locale, regionale şi naţionale (Delta, Ziarul de
Tulcea, Agerpress, Ziare.ro, Adevărul, Libertarea, Ziua de Constanța).

În 2021 am continuat împreună cu Universitatea Danubius din Galați și TV
Galați o serie de emisiuni documentare la principalele nostre obiective (Beidaud și
Slava Rusă). Acestea au fost transmise (și sunt active internet) în seria Pasionat de
viață realizată de Lucian Țilea.

În același timp trebuie să menționăm aici și buna colaborare cu Asociației de
Management al Destinației Turistice Delta Dunării, care au promovat obiectivele și
evenimentele noastre.

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
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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 2021 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, telefonic, online sau
prin e-mai, la solicitările de informații referitoare la activitățile ICEM. În anul 2021 s-au
primit și rezolvat solicitări de informații privind programul de lucru, tarife și detalii
referitoare la activitățile și evenimentele organizate de ICEM Tulcea, precum și solicitări
de colaborare, parteneriat și voluntariat, după cum urmează: peste 250 solicitări
telefonice, 8 online și 55 prin e-mail. 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, structurate conform recomandărilor legale, s-
au completat informațiile din biblioteca virtuală, precum și cele pe suport papetar de la
punctul 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, precum și prin intermediul site-ului web și paginii de Facebook ale
instituției.

a.4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari

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

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
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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 2021 (Tabelul 3) putem observa o creștere a
ponderii adulților în raport cu copiii și pensionarii. Această situație poate fi pusă și
pe seama sistării activităților cu unităilor de învățământ.
Tabelul 3. Situaţia numărului de vizitatori înregistraţi în anul 2021.

Secţia Muzeul /
Obiectivul Muzeal

Număr de vizitatori

cu plată fără
platăPublic școlar,

pensionari
adulţi

Istorie şi Arheologie
(MIA)

Muzeul de Istorie şi Arheologie 1599 2116 539
Farul Vechi din Sulina3 0 0 0
Cetatea Medievală de la Enisala 21925 32765 173
Bazilica paleocreştină de la Niculiţel 3482 2024 1639
Cetatea Halmyris, Murighiol 2247 2246 60
Cetatea Noviodunum, Isaccea 0 0 1738
Cetatea Orgame/Argamum, Jurilovca 0 0 2356

Total vizitatori : 74.909 29.253 39.151 6.505
Etnografie şi Artă
Populară (MEAP)

Muzeul de Etnografie şi Artă
Populară4

0 0 8205

Gospodăria ţărănească de la Enisala 763 774 469
Casa memorială Panait Cerna 224 92 190
Muzeul de Artă Orientală Casa
Panaghia din Babadag6

0 0 0

Total vizitatori: 3.332 987 866 1479
Centrul Cultural al
Patrimoniului Cultural
Nord-Dobrogean
(CPCND)

Muzeul de Artă 622 514 1132
Casa Avramide 514 701 1219
Bilete unice 476 580 0

Total vizitatori: 5.758 1.612 1.795 2.351

Ştiinţele Naturii Centrul Muzeal Ecoturistic Delta
Dunării

16.889
școlari+10.235

pensionari

34.800 9.380

Total vizitatori: 71.304 27.124 34.800 9.380

TOTAL ICEM: 155.303 vizitatori 58.976 76612 19.715

Situația din anul 2021 (Tabel 3) indică, pe fondul pandemiei, o scădere semnificativă
a numărului de vizitatori, față de anii precedenți (2018-2019), însă o creștere
consistentă față de 2020 (Grafic 3). Închiderea școlilor și imposibilitatea activităților

3 Obiectivul este închis pentru restaurare.
4 Obiectivul este închis pentru restaurare.
5 Beneficiari ai activităților cu unitățile de învățământ.
6 Obiectivul este închis pentru restaurare.
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educative, precum și scăderea dramatică a numărului  turiștilor străini sunt doar
două din motivele acestei situații.

Față de anul 2020 se observă o creștere a numărului de beneficiari la toate
obiectivele ICEM, mai ales la Centrul Muzeal Ecotursitic Delta Dunării și Cetatea
Enisala care s-au aflat în topul preferințelor publicului (Tabel 3).

Grafic 2. Distribuția pe secții a numărului de vizitatori înregistrați în anul 2021.

Cei mai mulți vizitatori au fost atrași de obiectivele Secției Istorie-Arheologie
(48,23%), acestea fiind urmate de Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (45,91%)
(Grafic 2). Această creștere se observă atât în rândul vizitatorilor plătitori, cât și
neplătitori (Grafic 4).

Grafic 3. Situația vizitatorilor în anul 2021 în raport cu anii anteriori.
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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, tinerii din diaspora, parteneri media, sponsori etc.

Grafic 4. Situația vizitatorilor în anul 2021 în raport cu anii anteriori.

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.

ICEM Tulcea înregistrează și transmite anual date statistice către Institutul
Național de Statistică și Consiliul Județean Tulcea.
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B. EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI PRIVIND
ÎMBUNĂTĂŢIREA ACESTEIA

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

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

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

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

b.1.I. Cercetarea ştiinţifică

b.1.I-1. Teme de cercetare

Pe parcursul anului 2021 au fost derulate 35 de teme de cercetare repartizate pe
patru domenii: arheologie-istorie, ştiinţele naturii, etnografie, şi artă, după cum
urmează:

Arheologie - istorie

1. „Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei”. Responsabil: Cristian Micu. În 2021 au fost
realizate următoarele activități: a. cercetări arheologice pe situl Taraschina (com.
Maliuc); b. prospecțiuni geofizice și carotaje pe siturile Baia-Golovița și
Ceamurlia de Jos; c. diagnostic arheologic în localitatea Topolog (com. Topolog);
d. finalizarea celui de-al doilea volum consacrat cercetărilor arheologice de pe
situl Taraschina (Maliuc, com. Maliuc); e. redactarea raportului de cercetare
pentru săpăturile arheologice de la Tarschina și transmiterea lor către
Ministerul Afacerilor Externe din Franța și Ministerul Culturii din România.

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”. În cadrul
temei de cercetare, în prima parte a anului 2021 au fost studiate materiale litice
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cioplite gumelnițene descoperite pe șantierul sistematic Maliuc Taraschina,
precum și cele descoperite în spăturile arheologice desfășurate de către D.
Berciu pe situl Ceamurlia de Jos (cultura Hamangia), precum și pe pe tell-ul
gumelnițean Baia. De asemenea, au fost abordate și elemente tangențiale temei
de cercetare precum piesele de silex, obsidian și piatră șlefuită descoperite pe
șantierele arheologice preventive Negrilești, județul Galați și Milcovu din Deal,
jud. Olt (cu scopul de a facilita înțelegerea fenomenelor istorice similare din
nordul Dobrogei). Responsabil: Florian Mihail.

3. Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil: Sorin Ailincăi. În anul 2021 au
fost publicate o serie de studii prin care au fost valorificate materiale
arheologice inedite.

4. Perioada târzie a primei epoci a fierului în Dobrogea. Responsabil: Răzvan
Cernamoriți. În anul 2021 a fost elaborat un catalog cu descoperirile arheologice
atribuite perioadei istorice studiate.

5. „Societate provincială romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.)”. Responsabil:
Marian Mocanu. Activitatea științifică din anul 2021 a fost realizată în acord cu
obiectivele propuse în tema de cercetare;.

6. „Aspecte ale vieţii economice în provincia Scythia”. Responsabil: Dorel Paraschiv.
În anul 2021 au fost realizate următoarele activități: a. continuarea cercetărilor
arheologice sistematice pe șantierele Ibida (Slava Rusă, com. Slava Cercheză) și
Orgame/Argamum (Jurilovca, com. Jurilovca); b. redactarea și publicarea în
reviste de specialitate a trei articole ce valorifică rezultatele activităților
desfășurate în cadrul temei de cercetare; c. redactarea și publicarea a două
rapoarte de cercetare în Cronica Cercetărilor Arheologice din România.
Campania 2020;.

7. „Aspecte ale vieții urbane în epoca romano-bizantină la Gurile Dunării”. Responsabil:
Florin Topoleanu. Activitatea științifică din anul 2021 a fost realizată în acord
cu obiectivele propuse în tema de cercetare.

8. „Arta romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate)”.
Responsabil: George Nuțu. Activitatea științifică din anul 2021 a fost realizată în
acord cu obiectivele propuse în tema de cercetare.

9. „Accesorii vestimentare şi piese de echipament militar în Dobrogea”. Responsabil:
George Nuțu. În anul 2021 au fost realizate următoarele activități: a. analiza
accesorilor vestimentare din siturile Halmyris (Murighiol, com. Murighiol),
Orgame/Argamum (Jurilovca, com. Jurilovca), Aegyssus (Tulcea, jud. Tulcea),
Tropaeum Traiani (Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanța); b. redactarea și
publicarea a patru studii ce valorifică rezultatele activităților desfășurate în
cadrul temei de cercetare; c. redactarea și publicarea a două rapoarte de
cercetare în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020;
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10. „Analize cantitative și calitative asupra proceselor economice de la Gurile Dunării în
perioada romană (Principat și Dominat)”. Responsabil: Radu Octavian Stănescu.
Activități desfășurate în anul 2021: a. culegerea informațiilor din teren, depozite
ale I.C.E.M. Tulcea și din literatură; b. analiza produselor de import și a celor
locale, aplicată pe două situații concrete: necropola de la Noviodunum – Punct
Livadă și așezarea romană timpurie de la Jijila – La Izvor; c. valorificarea
cercetărilor preventive realizate de responsabilul de temă și ceilalți angajați ai
Muzeului de Istorie și Arheologie prin două studii publicate în volumul
omagial Victor Henrich Baumann.

11. Principalele tipuri de opaițe de pe limes-ul dobrogean al Scythiei Minor.
Responsabil: Gabriel Grumăzescu.

12. „Artefacte din materii dure animale în secolele X-XV la gurile Dunării. Context
cultural-cronologic, resurse, tehnologie, relații de schimb”. Responsabil: Aurel
Stănică. Activitatea științifică din anul 2020 a fost realizată în acord cu
obiectivele propuse în tema de cercetare.

13. „Economie și relații comerciale în Dobrogea (sec. X-XIV). O reinterpretare a
materialului ceramic”. Activitatea științifică din anul 2021 a fost realizată în acord
cu obiectivele propuse în tema de cercetare.

14. „Cărți și periodice vechi, ex-librisuri, deținători și frecvența lor în colecții tulcene laice
și ecleziastice”. Responsabil: Lăcrămioara Manea. Responsabil: Lăcrămioara
Manea. Activitatea științifică desfășurată pe parcursul anului 2021 s-a realizat în
conformitate cu tema de cercetare, prin următoarele activități: a. continuarea
identificării în colecțiile tulcene de cărți și periodice cu valoare bibliofilă sau de
patrimoniu, purtătoare de ex-libris-uri de formă manuscrisă, sigilară, etichetă,
ștampilă etc.; b. descrierea volumelor și a serialelor cercetate sau a celor noi
identificate, precum și a mărcilor de proprietate ale acestora; c. documentare
pentru completarea informațiilor și pentru identificarea ex-libris-urilor mai
puțin cunoscute (cataloage on-line); d. prelucrarea materialului și elaborarea
articolelor științifice; e. participarea la conferința națională de bibliologie.

15. „Oraşe nord-dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea”.
Responsabil: Mădălina Ciocoiu. În 2021 a continuat activitatea de identificare și
studiu a documentelor cu relevanță pentru istoria orașului Sulina în perioada
1856-1945 din fondurile Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Galați,
Biroului Județean al Arhivelor Naționale Tulcea și ICEM Tulcea, în vederea
elaborării panourilor expoziției permanente din Muzeul Farul Vechi Sulina, în
cadrul proiectului „Punerea în valoare a potențialului istoric prin restaurarea și
conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina”, realizat de Consiliul Județean Tulcea.

16. „Protejarea patrimoniului  cultural românesc în contextul aderării României la
Uniunea Europeană. Conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric Biserica
Buna Vestire din Tulcea - Studiu de caz”. Responsabil: Florentina Trif. În anul 2021
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a fost finalizată și susținută public teza de doctorat. Menționăm documentarea
realizată în Arhiva Parohiei Biserica „Buna Vestire” din Tulcea.

Etnografie
1. Comunitatea rurală tradiţională în contextul europenizării. Cercetare de teren privind

schimbările datorate dezvoltării turistice a localităților de pe brațul Sf.
Gheorghe; Responsabil: Iuliana Titov.

2. Relaţia majoritari – minoritari etnici în Dobrogea de Nord. Cercetare de teren ce a
atins tematica interculturalității și stereotipiilor etnice în comunele Mahmudia
și Murighiol (români, turci, ucraineni, ruși lipoveni); Pregătirea unor articole
privind alimentația și interiorul rural din perspectivă interculturală.
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. Cercetare de teren privind alimentația

tradițională și modernă (la grecii din Izvoarele, tătarii din Tulcea, aromânii din
Sarighiol de Deal, lipovenii bespopovțî din Mahmudia); Cercetare de teren
privind festivalizarea hranei (Festivalul Borșului pescăresc – Sulina/ UUR,
Festivalul Borșului de pește din Delta Dunării – Crișan, Festivalul Scrumbiei
Albastre – Sulina); Pregătirea unor articole și comunicări despre alimentația din
jud. Tulcea; Pregătirea unor articole și comunicări despre tradițiile
calendaristice și riturile de trecere la musulmanii nord-dobrogeni.
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.

Cercetarea pieselor din colecția Lemn-Metal; Cercetare de teren privind
ocupații și meșteșugurile din comuna Mahmudia. 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 (2014-2022) (Responsabil
temă: dr. ing. Mihai Petrescu, colaborator: dr. ing. Viorel 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 desfășurate în perioada raportată: au fost efectuate
prelucrări de date, determinări de specii şi efectuarea unor releveuri în teren;
cercetările de teren s-au efectuat în cuprinsul siturilor Natura 2000 din Dobrogea,
pe teritoriul administrativ al localităţilor din jud. Tulcea: Babadag, Baia, Dăeni,
Greci, I. C. Brătianu, Mahmudia, Măcin, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Smârdan,
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Topolog, Casimcea, și din  jud. Constanţa: Ostrov, Rasova, Cernavodă, Hârşova
(Mihai Petrescu). În vederea efectuării observațiilor ornitologice (Viorel Cuzic), s-
au efectuat deplasări în următoarele situri Natura 2000: situl ROSPA0091
Pădurea Babadag; situl ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie –
Grindul Chituc, Grindul Saele, Grindul Lupilor, zona Capul Doloşman,
Călugăru-Iancina, Enisala; situl ROSPA0060 Lacurile Tașaul și 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 ROSPA0007
BaltaVederoasa. Au fost efectuate: determinarea unor specii şi habitate critice,
prelucrarea datelor din teren şi elaborarea a trei articole ştiinţifice, ce vor fi
publicate în revista Delta Dunării IX (2022). S-a transmis către A.R.B.D.D.,
Raportul anual privind flora, habitatele și avifauna zonelor studiate din cadrul
Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru anul 2020, ca justificare pentru acordarea
permiselor de cercetare eliberate pentru această temă, pentru anul 2021 (Mihai
Petrescu, Viorel Cuzic). Din motive subiective, neargumentate de către conducerea
ARBDD, aceste permisele de cercetare eliberate nu au permis totuși accesul celor
doi cercetători în zonele strict protejate din RBDD, zone ce constituie de fapt
obiectul cercetării acestora și pentru care au fost solicitate.

2. Cercetări privind biodiversitatea ecosistemelor acvatice lotice din Dobrogea de Nord”
(Responsabil temă: Cristina Dinu; colaboratori: Mihai Petrescu, Viorel Cuzic, 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. Activități desfășurate în perioada raportată: Colectivul de cercetare a
efectuat deplasări în teren, în sezoanele primăvară-vară, pentru efectuarea de
observații ecologice, ornitologice, pedologice și prelevare de probe
hidrobiologice și botanice,  pe următoarele cursuri de apă: Luncavița, Jijila,
Greci, Cerna, Peceneaga, Topolog, Valea Roștilor.  S-au prelucrat în laborator
probele hidrobiologice de zooplancton și bentos, și determinat speciile
observate/ fotografiate sau colectate. Pentru fiecare stație de prelevare probe/
efectuare observații s-au întocmit fișele de observații pe teren. De asemenea, în
această perioadă, fiecare specialist și-a elaborat secțiunea  la domeniul său de
cercetare, în vederea publicării lucrării comune “Cercetări privind flora, habitatele,
avifauna râurilor din bazinul Dunăre”, ce urmează  a fi publicată în revista Delta
Dunării IX (2022), cu rezultatele cercetării efectuate în 2020-2021 pe aceste râuri.

3. Studiu privind asociațiile de moluște terestre și acvatice din partea continentală a
Dobrogei și Marea Neagră (2020-2025) (responsabul: dr. Adina Maria Rădulescu).
Descrierea temei: Cercetările vor evidenția diversitatea biologică a moluștelor
din diferite ecosisteme terestre (silvicole, saxicole, stepice) și acvatice (dulcicole
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și marine), precum și impactul activităților antropice exercitate asupra acestor
bionți. O parte din speciile prelevate spre studiu vor fi introduse în Colecția de
Malacologie a CMEDD, în vederea completării acesteia. Activităţi desfăşurate
în perioada de raportare: S-au efectuat cercetări în teren (lunile mai –
septembrie), în zonele: Agighiol, Enisala, Ciucurova, Babadag, Telița, Slava
Rusă, Corbu, Turcoaia, Dăieni, unde s-au efectuat observații ecologice, fotografii
și prelevări de material malacologic. O parte din exemplarele prelevate (cele
care nu se regăsesc în patrimoniul CMEDD) vor intra în colecția de Malacologie
a muzeului. Elaborarea lucrării Distribuția speciei Xerolenta obvia în anumite
ecosisteme terestre din partea central-nordică a Dobrogei.

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). Activităţile desfăşurate în perioada de raportare:
Elaborarea articolelor Evoluția zonei Murighiol-Dunavăț reflectată în materiale
cartografice vechi și prin tehnici moderne de teledetecție, și Analyzing of the lower sector
of the Danube evolution based on logistic map.

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. Studiu, analiză,
gestionare colecție, întocmire documentație de clasare, digitizare, completare
registru informatizat. Responsabil: Daniela Iacoblev Barău – cercetător științific;

2. Arta orientală: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări
Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea; Studiu, analiză, gestionare colecție,
întocmire documentație de clasare, digitizare, completare registru informatizat;
S-a inițiat elaborarea unui catalog al colecției de Artă Orientală a Muzeului de
Artă Tulcea; Responsabil: 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; Studiu, analiză, gestionare colecție,
întocmire documentație de clasare digitizare, completare registru informatizat;
Responsabil: Daniela Iacoblev Barău – cercetător științific, Raluca Mocăniță -
conservator;
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4. Colecția de pictură clasică a Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de
pictură a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea;
Studiu, analiză, gestionare colecție, întocmire documentație de clasare,
digitizare, completare registru informatizat; Responsabil: 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; Studiu, analiză,
gestionare colecție, întocmire documentație de clasare, digitizare, completare
registru informatizat; Responsabil: Gabriela Radu – colaborator – laboratorul
de Restaurare, Veronica Dumitru - conservator; coordonare – Tocanie P;

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; Studiu, analiză, gestionare colecție, întocmire documentație de clasare,
digitizare, completare registru informatizat; Responsabil: 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;
Studiu, analiză, gestionare colecție, întocmire documentație de clasare,
digitizare, completare registru informatizat; Responsabil: Ana Maria Dincu –
conservator, Paul Lucian Tocanie – șef serviciu;

Grafic 5. Distribuția temelor de cercetare ale ICEM în anul 2021, 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.
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b.1.I-2. Valorificarea rezultatelor cercetării științifice

Rezultatele cercetărilor efectuate au fost valorificate în elaborarea a 68 de lucrări
științifice: 2 monografii, 2 cataloage, 3 volume colective, 6 rapoarte, 5 recenzii şi 50 de
articole, după cum urmează:

Monografii

1. Mocanu, M., Ceramica de masă din spațiul vest-pontic în epoca romană. Secolele I-VII p.Chr.,
Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie 20, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021.

2. Stănică, A.D. Nicolae, C., Ciobanu, M.A., Planurile și prospectele cetății Hârșova în
arhivele străine/Plans and prospects of Hârșova fortress in foreign archives, Biblioteca
Istro Pontica, Seria Patrimonium 10, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021.

Cataloage

3. Dincu, A.M. 2021, Catalogul Absolvenților Clasei a XII-a, Promoția 2021, Specialitatea
Arte Plastice”, Tulcea.

4. Tocanie, P., Pavel, M., Teodorescu, P., Fănaru, A., Guțu L, Dincu, G., Radu, G., Dincu,
G., Bienala Internațională de Pictură ”Alexandru Ciucurencu” – catalog, Tulcea, 2021.

Volume editate

5. Ailincăi, S.C., Nuțu, G., Micu, C., Mocanu, M., Stănică, A.D. (eds.), Studii de
arheologie și istorie antică în onoarea lui Victor Henrich Baumann cu ocazia celei de-a 80-
a aniversări, Biblioteca Istro-Pontica, Seria Arheologie 21, Editura Mega, Cluj-
Napoca, 2021, p. 417-424..

6. Manea, L. (editor științific și prefațator), Găvenea, Constantin, Tulcea – imagini,
oameni și amintiri de odinioară, Iași, Editura Pim, 2021, 338 p. cu ilustr. (volum
realizat cu prilejul omagierii a 110 ani de la nașterea pictorului și memorialistului
tulcean Constantin Găvenea).

7. Pontica 2020, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională PONTICA, a 53-a ediţie: „Istorie şi
arheologie în spaţiul vest-pontic”, Constanţa 15 – 16 octombrie 2020,
Program/Rezumatele comunicărilor, volum îngrijit de Valentina Voinea, Aurel-
Daniel Stănică, Editura Scribus, Iași, 190 p. (ISBN 978-606-48-0631-4).

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

8. Bottez, V., Topoleanu, F., A new relief of the Thracian Horseman from Halmyris,
Peuce, S.N. XIX, 2021, p. 135-142.

9. Chiselev A., Lestovka și padrușnik la staroveri. Utilitate și semnificații în Analele
Dobrogei, Anul III, 2021, ISSN: 1224-4910 (revistă indexată Central and Eastern
European Online Library), p. 131-143.

10. Mandache, T., Adamescu, A., Ailincăi, S.C., A forgotten cemetery at the edge of Lake
Brateș. Funerary finds unearthed in the area of Vânători-La Jolică archaeological site,
Studia Antiqua et Archaeologica 27 2, 2021, p. 84-103.
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11. Manea, L., Deținători, donatori, ex-libris-uri și frecvența lor în colecțiile tulcene,
Sargetia S.N., XII, 2021, p. 325-352.

12. Mateevici, N., Iacob, M., Paraschiv, D., Colețiile de ștampile de amfore grecești din
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2021, Seria Etnografia, Nr. XXX, ISSN 2248-2156, editat de Muzeul Regiunii
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Situația publicațiilor științifice la nivelul ICEM, pe anul 2021, se află în scădere față
de anul precedent, dar se înscrie în media generală a anilor precedenți (Grafic 6,
Tabelul 4). În același timp se poate observa că cea mai mare parte a publicațiilor sunt
dedicate domeniului istorie-arheologie, acesta fiind urmat de etnografie și artă
(Grafic 7).
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Grafic 6. Evoluția numărului de contribuții științifice publicate de specialiștii ICEM în perioada 2010-2021.

Grafic 7. Distribuția publicațiilor științifice ale specialiștilor ICEM în funcție de domeniu.

Tabel 4. Publicaţiile specialiştilor ICEM, 2014-2021.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Monografii 3 7 2 0 1 3 1 2
Cataloage/Ghiduri 1 2 2 1 1 2 3 2
Volume editate 3 0 1 2 2 1 2 3
Articole 73 46 56 47 75 48 66 50
Rapoarte 8 9 9 5 9 12 8 6
Recenzii si note
bibliografice

3 5 2 6 3 4 3 5

TOTAL 91 69 72 61 91 70 83 68

*
O altă modalitate de valorificare a activității științifice sunt participările la colocvii și
conferințe naționale sau internaționale. În anul 2021, specialiștii ICEM au înregistrat
66 de participări la manifestări științifice, după cum urmează:
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7. Mocanu, M., Boțan, S., Cercetări arheologice în așezarea civilă sud de la Noviodunum,
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România, Iași, 21-23 octombrie 2021.
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recente din România, Iași, 21-23 octombrie 2021.

9. Preoteasa, C., Micu, C., Carozza, L., Burens, A., Mihail, F., Noi date cronologice
referitoare la culturile Gumelnița și Cucuteni evidențiate de cercetările arheologice de la
Carcaliu (județul Tulcea), Sesiunea Științifică Internațională PONTICA, Ediția 54:
Istorie și Arheologie în spațiul vest-pontic, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie,
Constanța, 17-19 noiembrie 2021.

10. Stănică, A.D., Arheologia unui monument. Geamia Mahmud Yazîcî din Isaccea,
Sesiunea Științifică Internațională PONTICA, Ediția 54: Istorie și Arheologie în
spațiul vest-pontic, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța, 17-19
noiembrie 2021.
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11. Stănică, A.D., Cercetările arheologice de la Noviodunum - Campania 2020, Sesiunea
Națională de Rapoarte Arheologice, ediţia a 55-a, 29-31 octombrie 2021, (online –
platforma Google Meet).

12. Stănică, A.D., Honcu, Șt., Baltag, A., Între bizantini și tătari. Cercetările arheologice de
la cetatea Noviodunum (Turnul de Colț - Intramuros și Curtina A), Sesiunea Științifică
Internațională PONTICA, Ediția 54: Istorie și Arheologie în spațiul vest-pontic,
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța, 17-19 noiembrie 2021.

13. Stănică, A.D., Livanov, O., Ariile de extracție a materialului litic din componența
zidurilor cetății Noviodunum, Simpozionul ARA (Arhitectură, Restaurare,
Arheologie), 22 aprilie 2021 (http://www.simpara.ro/ARA-21-623.htm) (online –
platforma ZOOM).

14. Stănică, A.D., Mocanu, M., Streinu, A., Stănescu, R., Streinu, M., Tufaru, M., Noi
cercetări arheologice în necropola de la Noviodunum, Sesiunea Științifică
Internațională PONTICA, Ediția 54: Istorie și Arheologie în spațiul vest-pontic,
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța, 17-19 noiembrie 2021.

15. Streinu, M., Borlean, O., Dolea, Al., Grigoraș, B., Stănică, A.D., Streinu, A., Vasile,
G., Așezarea Civilă Est de la Noviodunum. Noi perspective, Sesiunea Științifică
Internațională PONTICA, Ediția 54: Istorie și Arheologie în spațiul vest-pontic,
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța, 17-19 noiembrie 2021.

16. Streinu, M.C., Aron, C., Borlean, O., Buruiană, M., Cîrstian, G., Dinu, G., Duca,
M., Grigoraș, B., Ghenuț, F., Iancu, A., Ionescu, N.A., Manolache, V., Stănică,
A.D., Streinu, A., Șandric, B., Tufaru, M., Vasile, G., Așezarea Civilă Est de la
Noviodunum. Campania 2021, Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, ediţia a
55-a, 29-31 octombrie 2021, (online – platforma Google Meet);

17. Trif, F., Protecting the religious cultural heritage of Romania in the European context,
The international scientific conference „Globalisation intercultural dialogue and
national identity”, Târgu Mureș, 22-23 mai, 2021.

Etnografie

18. Chiselev A., Kına Gecesi ceremony at the Turks and Tatars from Tulcea County
(Romania). The ritual dynamics between tradition and reinvention, Taras Shevchenko
6th International Conference on Social Sciences, Kiev (Ucraina),
organizator: İksad - Institute of Economic Development and Social Researches,
Ankara (Turcia) (via ZOOM), 4-5 aprilie 2021.

19. Chiselev A., Hıdırlez/ Qıdırlez at the Turkic communities from Northern Dobrudja
(Romania). Traditional and Contemporary Aspects, 2nd International Palandoken
Scientific Studies Congress, Erzurum (Turcia), organizator: ISARC –
International Science and Art Research Center, Turcia (via ZOOM), 24-25 aprilie
2021.

20. Chiselev A., Discursuri identitaro-alimentare contemporane în contextul
multiculturalității nord-dobrogene, Colocviul Internațional Comunicare și cultură în
Romània europeană, Ed. a IX-a „Memorie-Uitare”, Timișoara,
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organizator: Universitatea de Vest din Timișoara (via Meet Google), 11-12 iunie
2021.

21. Chiselev A., The Feast of Hıdırlez in Tulcea (Northern Dobrudja, Romania) on 6th May
2021. Celebration, Discourse and Identity, Altas 8th International Social Sciences
Congress, Ankara (Turcia), organizatori: Atlas International Refereed & Indexed
Journal of Social Sciences, Institut für die Welt der Türken München – Germania,
Tomori Pál College Budapesta - Ungaria (via ZOOM), 11-13 iunie 2021.

22. Chiselev A., Cercetări de teren privind identificarea patrimoniului alimentar la
ucrainenii din Dobrogea, Seminarul Astra Multicultural. Patrimoniul Cultural.
Valori. Perspective, Sibiu, organizator: Complexul Național Muzeal ASTRA (via
ZOOM), 8-9 iulie 2021.

23. Chiselev A., Ciorba de Așure. Aliment ritual emblematic la turcii și tătarii dobrogeni,
Conferința Internațională Zilele „Sextil Pușcariu”, Ed. a V-a, Cluj-Napoca,
organizator: Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și
Istorie Literară „Sextil Pușcariu” (via ZOOM), 9-10 septembrie 2021.

24. Chiselev A., Alimentația între tradiție și festivalizare, Simpozionul Internațional
DROBETA 2021, Drobeta-Turnu Severin, organizator: Muzeul Regiunii Porților
de Fier (via Google Meet), 16 septembrie 2021.

25. Chiselev A., Ivan Mazepa – model în conturarea identității Ucrainei și a ucrainenilor
dobrogeni, Conferința „Rolul hatmanului Ivan Mazepa în istoria Ucrainei”, Galați,
organizator: Uniunea Ucrainenilor din România, 25 octombrie 2021.

26. Chiselev A., Lestovka și padrușnik la staroveri. Utilitate și semnificații, Sesiunea
Internațională „PONTICA”, Ediția 54: Istorie și arheologie în spațiul vest-pontic,
Constanța, organizatori: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța,
Centrul de Studii ale Civilizațiilor Mării Negre (via ZOOM), 17-19 noiembrie
2021.

27. Chiselev A., DobroFOODie  2021: Hrană (bună), provocări și incertitudini pe terenul
dobrogean, în context pandemic, Conferința Anuală a Asociației de Științe
Etnologice din România (ASER), a XVII-a ediție Terenuri la vreme de criză,
Timișoara, organizatori: ASER, Universitatea de Vest din Timișoara,
Universitatea din București (via Google Meet), 24-26 noiembrie 2021.

28. Chiselev A., Keynote speaker, 7th International Black Sea Coastline Countries
Symposium, București, organizatori: İksad - Institute of Economic Development
and Social Researches, Ankara (Turcia), Universitatea din București (via Google
Meet), 27-29 noiembrie 2021.

29. Chiselev A., Alimentația tradițională - resursă locală de dezvoltare, Conferința
Internațională „Tineretul și muzeele”, Ediția a XII-a, Golești,
organizatori: Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Alumnus Club
UNESCO (via Skype), 15 decembrie 2021.

30. Papa E., Negoiță A., Cămașa dobrogeană în context cotidian și sărbătoresc, Seminarul
Astra Multicultural. Patrimoniul Cultural. Valori. Perspective, Sibiu,
organizator: Complexul Național Muzeal ASTRA (via ZOOM), 8-9 iulie 2021..
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31. Titov I., The crafts of rush and reed processing in Dobrudja region (Romania), between
tradition and innovation, Taras Shevchenko 6th International Conference on Social
Sciences, Kiev (Ucraina), organizator: İksad - Institute of Economic Development
and Social Researches, Ankara (Turcia) (via ZOOM), 4-5 aprilie 2021.

32. Titov I., File de etnologie dobrogeană, Seminarul Județean Tulcea merită,
organizator: Palatul Copiilor Tulcea, 17 iunie 2021.

33. Titov I., Ecouri tradiționale în interiorul dobrogean, Seminarul Astra Multicultural.
Patrimoniul Cultural. Valori. Perspective, Sibiu, organizator: Complexul
Național Muzeal ASTRA (via ZOOM), 8-9 iulie 2021.

34. Titov I., Meșteșugul prelucrării papurei de la util la suvenir, Simpozionul
Internațional DROBETA 2021, Drobeta-Turnu Severin, organizator: Muzeul
Regiunii Porților de Fier (via Google Meet), 16 septembrie 2021.

35. Titov I., Casa Memorială Panait Cerna, Sesiunea Națională de Comunicări „140 de
ani de la nașterea poetului-filosof Panait Cerna”, Tulcea, organizator: Biblioteca
Județeană Panait Cerna Tulcea, 24 septembrie 2021.

36. Titov I., Ecouri tradiționale în interiorul lipovenesc, Sesiunea Internațională
„PONTICA”, Ediția 54: Istorie și arheologie în spațiul vest-pontic, Constanța,
organizatori: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Centrul de
Studii ale Civilizațiilor Mării Negre (via ZOOM), 17-19 noiembrie 2021.

37. Titov I., Dinamica peisajului arhitectural într-o localitate turistică din Delta Dunării,
Conferința Internațională „Tineretul și muzeele”, Ediția a XII-a, Golești,
organizatori: Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Alumnus Club
UNESCO (via Skype), 15 decembrie 2021.

Ştiinţele naturii

38. Cuzic M., Cuzic V., Valorizarea relației Școală-Familie -Muzeu-Comunitate prin
adaptarea activităților extracurriculare la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării,
Conferinţa internaţională Preocupări recente în cercetarea, conservarea şi
valorificarea patrimoniului cultural, Muzeul Județean Mureș (ediţia a XV-a), 3-5
noiembrie 2021, ONLINE;

39. Cuzic V., Contribuţii la completarea aspectelor avifaunistice ale limanului fluviatil Balta
Vederoasa, judeţul Constanţa, Simpozionul național Conservarea patrimoniului
natural și peisagistic – premisă a dezvoltării durabile, ICEM Tulcea (ediția a VII-a), 30
sept.-01 oct.2021;

40. Cuzic V., Cuzic Mariana, Cercetări privind prezența vidrei, Lutra lutra, pe cursul
râurilor și acumulărlor de apă din Dobrogea de Nord, Simpozionul național
Conservarea patrimoniului natural și peisagistic – premisă a dezvoltării durabile, ICEM
Tulcea, (ediția a VII-a), 30 sept.-01 oct.2021;

41. Doxan Laura-Gina, Rădulescu Adina-Maria, Comunicarea cu publicul muzeal
Simpozionul național Patrimoniul și educația în muzeele de artă, ICEM Tulcea,
(ediția a IV-a), 15-16 oct. 2021;
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42. Doxan, Gina-Laura, Colecţia Flora Moldaviae et Dobrogeae Exsiccata din patrimoniul
CMEDD, Simpozionul național Conservarea patrimoniului natural și peisagistic –
premisă a dezvoltării durabile, ICEM Tulcea (ediția a VII-a), 30 sept.-01 oct.2021;

43. Panait V., Evoluția zonei Murighiol-Dunavăț reflectată în materiale cartografice vechi și
prin tehnici moderne de teledetecție, Simpozionul național Conservarea patrimoniului
natural și peisagistic – premisă a dezvoltării durabile, ICEM Tulcea (ediția a VII-a), 30
sept.-01 oct.2021;

44. Petrescu M., Dinu Cristina, Cuzic V., Panait V., Cercetări privind flora, habitatele si
avifauna râurilor din Bazinul hidrografic Dunăre (Dobrogea de Nord), Simpozionul
național Conservarea patrimoniului natural și peisagistic – premisă a dezvoltării
durabile, ICEM Tulcea (ediția a VII-a), 30 sept.-01 oct.2021;

45. Rădulescu Adina-Maria, Distribuția speciei Xerolenta obvia în anumite ecosisteme
terestre din partea central-nordică a Dobrogei, Simpozionul național Conservarea
patrimoniului natural și peisagistic – premisă a dezvoltării durabile, ICEM Tulcea,
(ediția a VII-a), 30 sept.-01 oct.2022;

Artă
46. Fănaru, A., Grupul celor „trei”- Dimitrescu, Șirato și Tonitza în patrimoniul grafic al

Muzeului de Artă Tulcea Sesiunea Națională ”Patrimoniu și educația în Muzeele
de Artă din România, Tulcea, 13-15 octombrie 2021

47. Guțu, L., Arta și activarea comunității: noi începuturi și dialoguri la Casa Avramide și
Muzeul de Artă din Tulcea – Conferința Națională de Educație Muzeală – ediția a
IV-a, 11 noiembrie 2021 – Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”

48. Guțu, L., Muzeul și spațiul public, Sesiunea Națională ”Patrimoniu și educația în
Muzeele de Artă din România, Tulcea, 13-15 octombrie 2021

49. Guțu, L.,– participare ca mediator în formare la Bienala de Artă Cotemporană
Art Encounters, ediția a patra – Timișoara, ca urmare a cursului de mediator
cultural urmat în luna mai – 10 octombrie 2021, Timișoara;

50. Iacoblev Barău, D., Viorel Poiată, Sesiunea Națională ”Patrimoniu și educația în
Muzeele de Artă din România, Tulcea, 13-15 octombrie 2021.

Restaurare/Conservare

51. Marcu, L., Aspecte ale restaurării unor vase ceramice fragmentare, descoperite la
Vânători, județul Galați, Sesiunea de Comunicări Științifice „Sub semnul lui Clio” a
Universității Lucian Blaga din Sibiu, secțiunea restaurare- conservare, ediția a
XII-a,  28 mai 2021;

52. Marcu, L., Vas de provizii (Jijila 2019 CX 131) introdusă în colecția Muzeului de
Istorie și Arheologie Tulcea, Salonul Național de Restaurare Craiova, 11-14
octombrie 2021.

53. Marcu, L., Aspecte ale restaurării unui vas de băut de tip oinophora, descoperit în
necropola de la Noviodunum, Sesiunea Națională de comunicări „Patrimoniu și
Educație în Muzeele de Artă din România” ediția a V-a, 14- 15 octombrie 2021

54. Marcu L., „Restaurarea unui vas de provizii descoperit la Jijila, județul Tulcea”,
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„Restaurarea unui vas de provizii descoperit la Jijila, județul Tulcea”,
Simpozionul Național de Ceramică, Sticlă, Porțelan și Piatră: Deteriorare și
Conservare Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, 29.10.2021

55. Marcu, L., Participare Conferința Internațională „MATCONS” ed a VIIIa 11-14
octombrie 2021.

56. Omeniuc M.,  Cuzic M, Pr. Neculai F.L., Mocăniță I., „Troițe tulcene – zestre
spirituală pentru regenerarea sufletească a omului” Sesiunea Națională de
comunicări „Patrimoniu și Educație în Muzeele de Artă din România” ediția a
V-a, 14- 15 octombrie 2021.

57. Omeniuc M., „Colecția de Artă Orientală a Muzeului de Artă tulcean.
Restaurare – Conservare” Sesiunea Națională de comunicări „Patrimoniu și
Educație în Muzeele de Artă din România” ediția a V-a, 14- 15 octombrie 2021.

58. Omeniuc M., „Tavă de aramă nr. inv. 192, din colecția de artă decorativă
orientală a Muzeului de Artă Tulcea” Salonul Național de Restaurare Craiova
desfășurat în perioada 11-14 octombrie 2021.

59. Omeniuc, M., Mocăniță I., Cuzic M.„Crucea de lemn - de la copac la obiect de
cult” Sesiunea Națională de comunicări „Patrimoniu și Educație în Muzeele de
Artă din România” ediția a V-a, 14- 15 octombrie 2021.

60. Radu, G., „Chipul Maicii Domnului în colecția de icoane a Muzeului de Artă
Tulcea”, Sesiunea Națională de comunicări „Patrimoniu și Educație în Muzeele
de Artă din România” ediția a Va Tulcea, 14- 15 octombrie 2021.

61. Radu G., „Metodologia de restaurare a unei spade de tip akinakes descoperită la
Celic Dere – Tulcea” Salonul Național de Postere: Restaurarea Identității în
Perioada Pandemiei ediția a X-a desfășurată la Centrul Cultural „Nicolae Iorga”
din Vălenii de Munte, 15-20 august 2021.

62. Radu, G., Metodologia de restaurare a unei spade de tip akinakes, Sesiunea Științifică
Internațională Pontica, ediția 54, 17 – 19.11.2021.

63. Radu, G., „Restaurarea unui vas iranian din aramă pentru încălzit, din colecția
de Artă Decorativă Orientală a Muzeului de Artă”,  Simpozionul Internațional
Drobeta secțiunea Restaurare – Conservare, ediția a IXa, 16-17 septembrie 2021.

64. Radu G., Participare Conferința Internațională „MATCONS” ed a VIIIa 11-14
octombrie 2021.

65. Radu G., Suport arzător de mirodenii cu nr. inv. 180 din Colecția de Artă
Decorativă Orientală a Muzeului de Artă Tulcea, și la Salonul Național de
Restaurare Craiova  ediția a VIa, 11-14 octombrie 2021.

66. Ștefanov, A., Restaurarea unui ștergar folosit  în ceremonialul de nuntă, Sesiunea
Națională de comunicări „Patrimoniu și Educație în Muzeele de Artă din România”
ediția a V-a, 14- 15 octombrie 2021.
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conferinteGrafic 8. Evoluția numărului de participări la manifestări științifice în perioada 2010-2021.

Participările la manifestări științifice a speciliștilor ICEM înregistrează o creștere
substanțială față de anul precedent, situația fiind asemănătoare cu perioada 2015-
2018 (Grafic 8). În privința domeniilor se poate observa o situație oarecum
echilibrată (Grafic 9, Tabel 5). Această revenire se datorează mai ales posibilității
susținerii on-line a conferințelor.

Grafic 9. Distribuția participărilor specialiștilor ICEM la manifestări științifice în funcție de domeniu.

b.1.I-3. Activitatea editorială

În anul 2021, 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. XIX, 2021. Responsabili volum: Sorin Ailincăi, Cristian Micu,
Marian Mocanu.
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2. Revista DobroArt 5, 2021 – Anuarul
Muzeului de Artă Tulcea;

3. Mocanu, M., Ceramica de masă din spațiul
vest-pontic în epoca romană. Secolele I-VII
p.Chr., Biblioteca Istro-Pontică, Seria
Arheologie 20, Editura Mega, Cluj-
Napoca, 2021.

4. Stănică, A.D. Nicolae, C., Ciobanu,
M.A., Planurile și prospectele cetății
Hârșova în arhivele străine/Plans and
prospects of Hârșova fortress in foreign
archives, Biblioteca Istro Pontica, Seria
Patrimonium 10, Editura Mega, Cluj-
Napoca, 2021.

5. Ailincăi, S.C., Nuțu, G., Micu, C.,
Mocanu, M., Stănică, A.D. (eds.), Studii
de arheologie și istorie antică în onoarea lui
Victor Henrich Baumann cu ocazia celei
de-a 80-a aniversări, Biblioteca Istro-
Pontica, Seria Arheologie 21, Editura
Mega, Cluj-Napoca, 2021, p. 417-424.

b.1.I-4. Manifestări științifice organizate

Ca în fiecare an, ICEM era pregătită să organizeze o serie de conferințe științifice
naționale și internaționale. Ca peste tot în lume astfel de acțiuni au fost anulate
datorită pandemiei COVID 19.

În ciuda acestei situații speciliștii instituției au organizat on line o serie de
manisfestări, după cum urmează:

1. Sesiunea Națională de Comunicări Patrimoniul și educația în muzeele de artă din
România – ediția a V-a - Tulcea, 13-15 OCTOMBRIE  2021; coordonare – Tocanie
P., Alice Fănaru, Dincu A.M;

2. Simpozionul național Conservarea patrimoniului natural și peisagistic – premisă a
dezvoltării durabile (ICEM Tulcea, ediția a VII-a, 30 sept.-01 oct.2021);

3. Secțiunea „Moștenirea otomană în Dobrogea”, în cadrul Sesiunii Științifice
Internaționale PONTICA, Ediția 54: Istorie și Arheologie în spațiul vest-pontic,
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța, 17-19 noiembrie 2021.
Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică (în colaborare cu Aurel Mototolea,
MINA Constanța);
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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.

Având în vedere situația specială a acestui an am acordat o atenție deosebită
gestiunii patrimoniului muzeal prin întocmirea de fișe, fotografierea pieselor și
scanarea unor documente și cărți de patrimoniu.

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 2021.

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

Colecția de numismatică și medalistică. Responsabil: Florentina Trif
o fișe de conservare completate – 250 buc.;
o monitorizarea valorilor de temperatură şi umiditate din întreg spațiul

expozițional al Muzeului de Istorie și Arheologie, precum şi din depozitul
colecțiilor de numismatică și medalistică. Aplicarea măsurilor care s-au impus,
în situația în care s-au constatat probleme specifice;

o actualizarea registrului de evidență analitică a bunurilor culturale pentru
colecțiile de numismatică și medalistică;

o creștere de patrimoniu: 3145 piese.

Colecția de arheologie. Gestionar: Adina Ailincăi

 creștere de patrimoniu pe anul 2021 – 334 piese;
 fișe de conservare completate – 30 buc.;
 Pregătirea dosarelor de împrumut pentru bunurile culturale incluse în

expozițiile temporare (verificare a stării de conservare a pieselor, realizarea
fișelor de conservare, a listelor de asigurare și a tabelelor de împrumut), în urma
solicitărilor transmise de partenerii instituției: 50 de bunuri culturale sunt
împrumutate Muzeului Național de Istorie a României București pentru
expoziția internațională „Dacia. Ultima frontieră a romanității” (deschisă la sediul
Muzeului de Arheologie din Madrid, în perioada 1 octombrie 2021 - 27
februarie 2022); 10 bunuri culturale sunt împrumutate Muzeului Național de
Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca pentru expoziția națională „LIMES.
Frontierele Imperiului roman din România” (deschisă la sediul Muzeului Național
de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, 17 februarie 2020, contract prelungit
până în 31.05.2022);

Colecția de carte veche – responsabil dr. Lăcrămioara Manea:

 completare în registrul analitic informatizat al colecției (Excel);
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Colecția de istorie modernă și contemporană – gestionar Mădălina Ciocoiu
 256 bunuri culturale introduse în registrul informatizat al colecției;
 completarea a 35 de fișe de conservare pentru bunurile culturale din colecția

aflată în gestiune;
 Completarea a 280 fișe analitice de evidență;
 Inventarierea colecției.

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 unităților bibliografice aflate în colecția
bibliotecii

- Cotarea și clasificarea exemplarelor introduse în baza de date TinRead după
domeniu și numele de autor.

- Generarea etichetelor cu codurile de bare aferente numerelor de inventar pentru
fiecare unitate bibliografică și aplicarea acestora pe u.b. corespunzătoare.

- Îmbogățirea fondului de carte a bibliotecii cu un număr total de 233 de publicații,
provenite din donații, schimburi interbibliotecare și achiziții și înregistrarea lor în
Registul Inventar corespunzător.

- Trecerea a unui număr de 374 de numere de inventar din Registrul Inventar
Externe în Registrul Inventar Periodice, și generarea altor numere de inventar
pentru acestea.

- Expedierea publicațiilor proprii către  instituțiile interne și externe cu care
Biblioteca ICEM realizează schimb de carte

- Preluarea, prelucrarea și organizarea documentelor de arhivă, realizarea unor foi
de inventar în vedera selecționării parțiale a documentelor de arhivă.

- Completarea listelor de inventar în format electronic pentru publicațiile periodice
și monografii.

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, înregistrarea/ completarea registrelor informatizate
de evidență a patrimoniului muzeal;

 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, completarea/
schimbarea lichidului conservant la preparate umede;
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 efectuarea dezinsecției în diorame și expoziția temporară (februarie și octombrie
2021);

 monitorizare a parametrilor de microclimat și a stării de conservare a pieselor
zoologice expuse în expoziția permanentă și cea temporară;

 aranjarea tipologică a 20 de piese naturalizate în cadrul Colecției de ornitologie;
 continuarea acțiunii de evaluare a stării de conservare a colecțiilor științifice

din patrimoniul CMEDD (comisie constituită prin Decizia nr.220/10.11.2020,
președinte: Marcela Tone – conservator IAS; membri: Ana Mirela Sciotnic -
conservator IIS, Mariana Cuzic – muzeograf IA, Domnica Alexe – conservator
IAM, Iuliana Poștaru – gestionar custode sală IA), activitate ce s-a încheiat în
luna septembrie 2021 și în care au fost implicați și specialiștii: Cristina
Dinu,Viorel Cuzic, Mihai Petrescu, Valentin Panait, Adina-Maria Rădulescu.

Gestionarii colecțiilor științifice și a colecției de organisme acvatice vii sunt: Marcela
Tone, conservator IA S (botanică, malacologie, geologie-paleontologie), Ana Mirela
Sciotnic, conservator II S (entomologie, preparate umede), Domnica Alexe, conservator
IA M (ornitologie), Mariana Cuzic, muzeograf IA (mamalogie, osteologie), Cristina Dinu
(pești indigeni și exotici dulcicoli), Constantin Simion, muncitor acvariu (pești și
nevertebrate de recif).

Date tehnice privind gestionarea patrimoniului muzeal din cadrul CMEDD:
 Colectatare material biologic: 9 piese ornitologice pentru naturalizare (Viorel

Cuzic).
 Completarea registrului informatic: 2.326 înregistrări din care: 550 bunuri din

colecția de Botanică MSNB2, 570 bunuri din colecția de Malacologie, 989 bunuri
din colecția de Ornitologie și 217 bunuri colecția de Osteologie.

 Completarea de fişe de obiect în format DOCPAT 2019: 2.326 FAE, din care: 550
fișe pentru colecția de Botanică MSNB2 (Mihai Petrescu), 570 fișe pentru colecția
de Malacologie (Adina Maria Rădulescu), 989 fișe pentru colecția de Ornitologie
(Viorel Cuzic) și 217 fișe pentru colecția de Osteologie (Mariana Cuzic).

 Completarea de fișe de conservare: 1.771 fișe (din care: 35 fișe colecția botanică
pe suport papetar (Marcela Tone), și 1.736 fișe în format electronic din care:  1175
fișe pentru colecția de Botanică, 426 fișe pentru colecția de Geologie, 135 fișe
pentru colecția de Malacologie (Marcela Tone).

 Introducerea a 400 fotografii pe FAE la 400 piese din colecția de Geologie-
Paleontologie (Valentin Panait); fotografiile au fost realizate de Alexandru
Negoiță (MEAP) și Gabriel Dincu (CMPND).

 Inventariere periodică: Colecția de ornitologie, gestionar Domnica Alexe,
conservator IAM (Decizia nr. 82/08.06.2021, președinte comisie: Viorel Cuzic;
membri: Valentin Panait, Gabriel Dumitru Maran); Colecția de botanică,
gestionar Marcela Tone – conservator IAS (Decizia nr. 83/08.06.2021, președinte
comisie: Mihai Petrescu; membri: Cristina Dinu, Gina-Laura Doxan);

 Creșteri de patrimoniu – 15 piese zoologice naturalizate: prepararea,
conservarea și întocmirea documentației de introducere a 15 exemplare de păsări
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naturalizate în Colecția de Ornitologie (Viorel Cuzic, Domnica Alexe, taxidermist:
Nicolae Poștaru) din speciile: Podiceps cristatus, Buteo lagopus, Turdus viscivorus,
Turdus philomelos, Buteo buteo, Anas platyrhyncus, Aythya fuligula, Oxyura
leucocephala, Accipiter gentilis, Merops apiaster, Galinulla chloropus, Phalocrocorax
carbo (2 ex.), Phyloscopus colybita, Fulica atra.

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.

- 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 362
de lucrări.

- Arhivare fișe de conservare: 362.
- Realizare fotografii colecții în vederea definitivării arhivei digitale (alături de

Gabriel Dincu).
- Creștere de patrimoniu: 2 lucrări donate – Cicerone Ciobanu – Pescar – donație

pictură (nr. donație 127); Samuel Mutzner - Femeie  citind in padure.

Gestionarea colecției de sculptură
- Conservator : Popescu Castilia;
- 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 289 de
lucrări;

- Arhivare anexe la fișe de conservare: 289;
- Realizare fotografii colecții în vederea definitivării arhivei digitale (alături de

Gabriel Dincu).

Gestionarea colecției de grafică
Conservator : Dincu Ana-Maria, cercetător științific Fănaru Alice



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

46

 actualizarea registrului de mișcări a patrimoniului - 52 completări;
 întocmirea catalogului topografic la colecția de grafică, cu menționarea pozițiilor

lucrărilor în depozite cât și a calificativelor stărilor de conservare (4288 lucrări);
 întocmirea catalogul topografic la donațiile neperfectate din colecția de grafică, cu

menționarea pozițiilor lucrărilor în depozite cât și a calificativelor stărilor de
conservare – 1675 lucrări;

 întocmit 3 fișe de conservare, artist Ion Grigorescu;
 completare 50 de fișe de conservare la rubrica „Descriere”, după datele din fișele

FAE;
 completare 25 lucrări de grafică în registrul de donații neperfectate;
 propus 41 lucrări pentru restaurare pentru 2022 si 2023;
 verificat și consemnat date muzeo-tehnice pentru lucrări de grafică din colecție.

Datele sunt necesare realizării Repertoriului de grafică;
 Stabilirea de calificative cu stări de conservare pentru 18 lucrări grafică donate de

Florea Ecaterina.

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.

- întocmirea catalogului topografic la colecția de plăci de gravură, cu menționarea
pozițiilor lucrărilor în depozite cât și a calificativelor stărilor de conservare (530
plăci);

- propus 44 piese pentru restaurare pentru 2022 si 2023;
- 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.

- Redactarea a 100 de fișe de conservare.
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- Selectare date muzeo-tehnice și fotografii pentru publicații și pentru
propunerile de reorganizare ale expoziției de bază a Muzeului de Artă.

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

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

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

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

- Continuarea completării registrului informatic.
- Realizare 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;

- Pregătirea pieselor de artă orientală și artă decorativă europeană pentru
fotografiere ( identificarea pieselor; scoaterea din rastele, cutii, înlăturarea
ambalajelor; desprafuirea pieselor; amenajarea spaţiului pentru fotografiere;
transportul lor către spațiul de fotografiere etc.);

- Continuarea completării registrului informatic.
- Transcrierea fişelor de conservare din format papetar in format electronic (proces

in desfasurare);
- Colaborare cu cercetatorul colecţiei prin furnizarea datelor muzeotehnice,

necesare întocmirii fişelor analitice de evidenţă;
- Selecţia pieselor de arta orientala ce urmează a fi restaurate în cursul anului 2021;
- 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



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

48

(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.
- Finalizarea inventarierii Colecției Patrimoniu industrial;
- Continuarea inventarierii colecției Textile (gestionar Papa Elena, președinte

comisie I. Titov, membri – Al. Chiselev, Vițulescu Marian);
- Continuarea inventarierii colecției Lemn-Metal (gestionar Dobre Panaghia,

președinte comisie Al. Chiselev, membri – Al. Negoiță, Gabriel Maran);
- Completarea de fișe analitice de obiect în DOCPAT: 235 din colecția Textile

(Papa E., Mischie I.), foto: Negoiță A.;
- Completarea de fișe de conservare: 76 din colecția Textile (Papa E., Mischie I.);
- Creșterea patrimoniului prin 10 piese donate care au intrat în colecția lemn-

metal (documente realizate de Titov I.).

În anul 2021, ICEM a înregistrat o creștere de patrimoniu de 3506 unități de inventar,
provenite din cercetări arheologice, donații și achiziții. Cele mai multe dintre acestea
sunt monede (3145), obiecte arheologice (334). Alte piese au intrat în colecțiile
etnografice (10), de științele naturii (15) sau de artă (2).

Grafic 10. Evoluția creșterilor de patrimoniu în perioada 2011-2021.

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

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

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

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

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

Laboratorul de Restaurare-Conservare servește toate muzeele componente ale
Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion din Tulcea. Utilitatea și eficiența
activităților desfășurate în cadrul acestei secții se concretizează în ansamblul 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 Laboratorului de Restaurare-Conservare, s-au efectuat intervenții de
restaurare – conservare asupra pieselor provenite din colecțiile muzeelor,
componente ale ICEM Tulcea.

Distribuția lucrărilor de restaurare–conservare:
1. Laboratorul de restaurare lemn – restaurarea fragmentului de corabie;
2. Laboratorul de restaurare-taxidermie: lucrări de întreținere și reîmprospătare ale

spațiilor expoziționale permanente din cadrul CMEDD (dezinsecții, înlocuiri de
material biologic degradat); Naturalizarea a 15 piese (păsări): 1 acvilă pitică, 1
șorecar, 3 rațe, 1 lișiță, 2 cormorani, 1 găinușă, 1 erete, 2 sturzi, 1 corcodel, 2
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prigorii; ca urmare a parteneriatului cu Centrul de Informare Turistică a
ARBDD s-a realizat o dioramă ce conține următoarele piese naturalizate tot în
cadrul Laboratorului: 1 bizam, 1 broască țestoasă, 1 cormoran mare, 1 pescăruș,
1 corcodel mare și un stârc cenușiu;

3. Laborator de restaurare ceramică: în anul 2021, a fost marcată de implicarea în
activitățile de conservare curativă aplicate pe materialele rezultate în urma
săpăturilor arheologice; au fost restaurate 20 de obiecte;

4. Laboratorul de restaurare textile: activități de restaurare pentru piesa
„Dulvari” din colecția MEAP Tulcea. După această piesă s-au realizat două
replici în vederea expunerii, protejând astfel piesa originală aflată într-o stare de
conservare precară. De asemenea au fost restaurate și alte piese din cadrul
aceleiași secții: maramă (nr. inv. 866), „misali” (nr. inv.871), foaie de pernă (nr.
inv. 631), foaie de pat (nr. inv. 4797), foaie de pat (nr. inv. 4502), cearceaf(nr. inv.
4012), foaie de pat (nr. inv. 4761), față de pernă (nr. inv. 4763), ștergar (nr.inv.
3449), ștergar (nr. inv. 1601), ștergar (3459);

5. Laboratorul de restaurare carte veche: au fost restaurate 8 bunuri culturale de
tip  periodice: „Femeea”, Rânmicu Sărat 1885, inv. 689; „Discursurile D.D. Ioan
Brătianu și Mihail Cogălniceanu în discuțiunea proiectului de adresă spre
respuns la discursul Tronului”, București 1868, – inv.314; „Melodii române”,
București, 1858– inv.293; „Din scrierile lui”, Cernăuți, 1884, inv.287; „Curierul
românesc: gazetă politică și comercială”, București, 1836 – 74 de numere – inv.
P185; „Curierul românesc: gazetă oficială, comercială, și literară”, București
1842, ,r.40, inv. P187; „Curierul românesc: gazetă politică, comercială și
literară”, București, nr.34, inv. P188; „Natura! Jurnal pentru propagarea
științelor positive în România”, București 1865, 28 de numere, inv. P322

6. Laboratorul de Restaurare Metale – au fost restaurate 34 de  obiecte ce aparțin
colecțiilor Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea. În urma activității de
arheologie desfășurată la Noviodunum, Isaccea, și arheologie preventivă, în
Laborator s-a intervenit pentru conservarea curativă a 252 de obiecte și 50 de
monede. În acest moment sunt în curs de restaurare 637 de monede din bronz
din colecția de numismatică; Din colecția de artă decorativă orientală a Muzeului
de Artă au fost restaurate două piese: Vas din aramă cu nr. de inv. 289 b și Tavă
din alamă cu nr de inv.121 . Tot din patrimoniul Muzeului de Artă, din colecția
de icoane s-a restauraticoana sfântului Nicolae, cu nr. inv.754. În acest moment
expertul laboratorului de restaurare metal coordonează activitatea de practică a
unui viitor restaurator pe metal.

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

Pentru anul 2021 s-a inițiat procedura de restaurare a unui număr de 12 lucrări de pictură și
grafică din patrioniul Muzeului de Artă Tulcea. Ele vor intra în laboratorul de restaurare în
cursul anului 2022, în conformitate cu prevederile legale, după obținerea avizelor de
legalitate din partea Ministerului Culturii. Lucrările sunt:
Tabelul 5
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Nr. Denumire/Titlu Autor
1. Marius Bunescu Peisaj din Sulina
2. Iosif Iser Curse de cai în Dobrogea
3. Magdalena Rădulescu Cavalcada
4. Magdalena Rădulescu Dans popular
5. Octav Băncilă 1907
6. Hans Eder Portret de femeie
7. Rodica Maniu Bâlci la Pârșcoveni
8. Rodica Maniu Nunta Tătărască
9. Ștefan Popescu În port
10. Ștefan Popescu Peisaj
11. Ștefan Popescu Peisaj – deal
12. Ion Teodorescu Sion Străjerii

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;
- Operațiuni de conservare curativă și preventivă desfășurată în toate colecțiile

Muzeului de Artă (conservatorii cu sprijinul Laboratorului de Restaurare);

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

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

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

Expoziții realizate de MIA (temporare, permanente)
1. expoziția temporară „Ștefan Borș o personalitate în slujba dobrogenilor și a

Dobrogei”, organizată la Muzeul de Istorie și Arheologie/Parcul Monumentul
Independenței, noiembrie 2021. Responsabil ICEM Tulcea: Mădălina Ciocoiu;

2. expoziția temporară „Patrimoniul cultural prin ochii copiilor” – expoziție de
desene realizată la Baza Arheologică Cetatea Noviodunum de elevii Liceului
Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea, în cadrul manifestării „Zilele Europene
ale Arheologiei” (18, 19, 20 iunie 2021). Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Daniel
Stănică, Radu Octavian Stănescu;

3. expoziția temporară „The Panoply of the Thracian Warriors”, organizată de
Institutul Național de Arheologie cu Muzeu – Academia Bulgară de Științe din
Sofia (The National Archaeological Institute with Museum – Bulgarian
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Academy of Sciences, Sofia), 10 noiembrie 2021-29 aprilie 2022. Responsabil
ICEM Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi;

4. expoziția „Dacia. Ultima frontieră a romanității/ Tesoros arqueologicos de Rumania.
Las raices dacias y romanas”, coordonată de Muzeul Național de Istorie a
României București, deschisă la sediul Muzeului de Arheologie din Madrid, în
perioada 1 octombrie 2021 - 27 februarie 2022. Responsabili ICEM Tulcea: Adina
Ailincăi, Dorel Paraschiv;

5. în anul 2021 a continuat colaborarea cu Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei Cluj-Napoca pentru organizarea expoziției temporare „LIMES.
Frontierele Imperiului roman din România”, deschisă la sediul Muzeului Național
de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, 17 februarie 2020. Contractul de
colaborare a fost prelungit până în 31 mai 2022. Responsabil ICEM Tulcea:
Adina Ailincăi;

6. în anul 2021 a continuat colaborarea cu Episcopia Tulcii pentru organizarea
expoziției temporare „Patriarhii României. Nicodim și Iustin înțelepți apărători ai
Bisericii”, la sediul Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea. Responsabil: ICEM
Tulcea: Adina Ailincăi;

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

Manifestări expoziționale organizate de CMEDD

1. Un artist dunărean, expoziție temporară cu creații originale din oase de pește ale
artistului tulcean Viorel Vasile, deschisă în perioada 25 februarie-25 mai 2021,
expoziția fiind itinerată ulterior la Complexul Muzeal de Științele Naturii Răzvan
Angheluță din Galați în perioada 01.06-31.12.2021 (coordonatori: Mariana Cuzic,
Gina-Laura Doxan; colaboratori: Domnica Alexe, Ana-Maria Biță, Iuliana-Varvara
Poștaru, Ana-Mirela Sciotnic, Marcela Tone);

2. Carnavalul copiilor – o poveste din copilărie, expoziție temporară cu afișe
reprezentând o retrospectivă a activităților dedicate zilei internaționale a copiilor
de-a lungul anilor, 1 iunie - 31 iulie 2021 (coordonator: Mariana Cuzic, colaboratori:
Dominca Alexe, Ana-Maria Biță, Iuliana Poștaru, Ana Mirela Sciotnic, Marcela Tone);

3. Specii invazive din România de interes pentru U.E., expoziție temporară
organizată în parteneriat cu Universitatea București și deschisă pentru public în
perioada 30 septembrie 2021- 31 martie 2022. Expoziția a fost deschisă în cadrul
simpozionului național Conservarea patrimoniului natural și peisagistic – premisă a
dezvoltării durabile. (coordonatori: Cristina Dinu, Cristiana Maria Ciocănea;
colaboratori: Viorel Cuzic, Mariana Cuzic, Adina-Maria Rădulescu, Dominca Alexe,
Ana-Maria Biță, Iuliana Varvara Poștaru, Ana-Mirela Sciotnic, Marcela Tone)

Alte activități muzeale:

 Înlocuirea panourilor cu texte explicative din expoziția permanentă a CMEDD cu
alte 12 panouri cu texte explicative trilingve (RO, EN, GER) și trei panouri
bilingve la bazinele cu peștii de recif (RO, EN). Totodată au fost actualizate și
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completate informațiile științifice referitoare la flora și fauna RBDD. (Cristina
Dinu, Mihai Petrescu, Camelia Kaim)

 refacerea dioramelor: Pădurea Dobrogeană, Stepa Ponto-Sarmatică, Delta fluvială,
Pădurea Letea și Cherhanaua tradițională, prin înlocuirea vegetației vechi cu
vegetaţie proaspătă colectată din teren, și a gardului din stuf de la Cherhanaua
tradițională (colectivul CMEDD, Nicolae Poștaru – restaurator I).

 Furnizarea serviciului de ghidaj de specialitate în cadrul vizitelor delegațiilor în
CMEDD (Cristina Dinu, Mihai Petrescu).
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 Supravegherea și îndrumarea vizitatorilor în sălile de expoziție și furnizarea de
informații privind obiectivele muzeale ale ICEM și alte obiective culturale din
județul Tulcea (Domnica Alexe, Ana-Maria Biță, Iuliana-Varvara Poștaru, Ana-Mirela
Sciotnic, Marcela Tone).

 Realizarea dioramei Aspect din Delta Dunării la Centrul de Informare Turistică – a
Consiliului Local Tulcea, situat pe faleza orașului (coordonator: Nicolae Poștaru;
colaboratori: Iuliana -Varvara Poștaru, Ana-Mirela Sciotnic).

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

Manifestări expoziționale organizate de CMPCND

Muzeul de Artă

1. „Lucia COSMESCU (1916-1969) – Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă
Tulcea”, Expoziție Online de promovare a patrimoniului muzeului: 4 ianuarie
2020;

2. „Realismul socialist reflectat în grafica lui Gheorghe Adoc și Vasile Dobrian –
Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Tulcea”, Expoziție Online de
promovare a patrimoniului muzeului: 8 ianuarie 2020;

3. „Ars Longa”, expoziție In Memoriam Viorel Poiată: deschiderea expoziției: 7 mai
2021;

4. „Bienala de Pictură Alexandru Ciucurencu Tulcea 2021”: deschiderea expoziției:
14 octombrie 2021;

5. Particiarea la Art Safari 2021– București cu 4 lucrări semnate Constantin Piliuță
(Anca Rotărescu, Petre Teodorescu, Tocanie Paul);

6. Realizarea expoziției virtuale ”Imaginea turcilor și tătarilor în arta modernă
românească” (http://www.dri.gov.ro/w/imaginea-turcilor-si-tatarilor-in-arta-
moderna-romaneasca/);

Casa Avramide

1. „Eugen Ispir”, expoziție de plăci ceramice din colecția de Artă Decorativă
Europeană a Muzeului de Artă din Tulcea: 2 iunie 2021;

2. „Oameni și locuri”, expoziție personală Traian Oancea: 24 septembrie 2021;
„Maliuc `21”, expoziție de artă plastică contemporană: 8 octombrie 2021;

La toate evenimentele expoziționale organizate la Muzeul de Artă sau Casa
Avramide a participat tot personalul Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural
Nord-Dobrogean.
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Alte evenimente muzeale sau metamuzeale
1. Vernisajul expoziției „Galeria Artistului la Tinerețe. - Bianca Vladu”: 22 martie 2021;
2. Vernisajul expoziției „Galeria Artistului la Tinerețe – Fabian Chihaea”: 17 mai

2021;
3. „Treasure Hunt Digital”, eveniment realizat de către echipele de robotică River

Wolves şi Epsilon Tulcea: 22 mai 2021;
4. Lansare de carte - „Nodul de apă”, autor Luminița Arhire: 28 mai 2021;
5. Șuetele avramizilor, ediția a 77-a - Drag de muzică și poezie „Au înflorit florile...

tată” : 26 martie 2021;
6. Lansare de carte și maraton editorial – „Benone Barbu Adevărul din legendă”,

autor Marcela Barbu: 30 mai 2021;
7. Vernisajul expoziției absolvenților Liceului de Arte „George Georgescu”: 17

iunie 2021;
8. Șuetele avramizilor, ediția a 78-a - Drag de muzică și poezie „Redevenim copii”:

25 iunie 2021;
9. Șuetele avramizilor, ediția a 79-a - Drag de muzică și poezie „Bună ziua, spre a

striga: Adio!”: 20 iulie 2021;
10. Ateliere meșteșuguri tradiționale din cadrul Festivalului Săptămâna Interetnică:

25-31 iulie 2021;
11. Vernisajul expoziției „Viața mea - Metamorfozele artistului" a plasticianului Ion

Sirota: 30 iulie 2021;
12. Lansare de carte - „10 povești și rețete pierdute prin Deltă” de Teodor Hossu-

Longin: 30 iulie 2021;
13. Concert – Ștefan Lovin și Călin Grigoriu: 2 august 2021;
14. Cinemateca de la Casa Avramide – „Amanda” în regia lui Mikhaël Hers: 12

august 2021;
15. Adoptă o pictură III – relansarea campaniei: 12 august 2021;
16. Iarmaroc Design Fair 2021 – eveniment organizat de primăria Tulcea în

parteneriat cu ICEM Tulcea: 14-15 august 2021;
17. Galeria artistului la tinerețe - artist expozant Loredana Andrici: 23 august 2021;
18. Expoziție „Navigația pe Dunăre”, fotografii și machete, Institutul Liszt București:

5 septembrie 2021;
19. Lansare de carte – „Vulturul cu soarele în ochi” autor Valeria Hogea: 9

septembrie 2021;
20. Cinemateca de la Casa Avramide – „Păsări Călătoare” în regia lui Ciro Guerra:

18 septembrie 2021;
21. „Malcoci – istorie în imagini” – expoziție de fotografie: 15 septembrie 2021;
22. Lansare de carte - Marian Mocanu, Ceramica de masă din spațiul vest-pontic în epocă

romană. Secolele I-VII p.Chr., Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 20: 19
noiembrie 2021;

23. Șuetele avramizilor, ediția a 75-a – Drag de muzică și poezie, tema „De Dragoste”:
26 februarie 2021;
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24. Șuetele avramizilor, ediția a 76-a - Drag de muzică și poezie, tema „Femeia:
veșnică primăvara!” : 26 martie 2021;

25. Concurs online „Eu nu sunt o copie ... sunt originalul!”: 5-30 aprilie 2021;
26. Sesiune națională de comunicări „Patrimoniul și Educația în Muzeele de Artă”:

14-15 octombrie 2021;
27. „Redescoperind Muzeul de Artă. Modele în pictura interbelică românească” –

parteneriat Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Centrul
pentru Educație Interculturală Constanța, Muzeul de Artă Brașov și Muzeul de
Artă Tulcea - întâlniri artistice creative cu studenții de la specializarea Pedagogia
Artelor Plastice și Decorative, anii I și III și masteranzii de la specializarea
Educația Vizuală prin Studiul Peisajului și Figurii, anii I și II: 26 noiembrie 2021;

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

1. Expoziția temporară Acasă la Panait Cerna (septembrie 2021), în colaborare cu
Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea. Responsabili MEAP Tulcea: Titov
I., Papa E., Titov. D, Dobre P., Negoiță A., Vițulescu M..

2. Expoziția capsulă Iarna pe ulița satului (6 decembrie 2021 – 7 ianuarie 2022 la
Muzeul de Artă). Responsabili MEAP Tulcea: Titov I., Papa E., Titov. D, Dobre
P., Negoiță A., Vițulescu M, Mischie I.

În anul 2021 muzeele din cadrul ICEM au fost nevoite sa schimbe strategia de
deschidere către public prin prezentarea patrimoniului și în mediul on line. Astfel, în
lipsa publicului țintă (elevii), precum și datorită restricțiilor determinate de
pandemie au putut fi vizitate fizic doar 12 expoziții temporare, cea mai importantă
dintre acestea a fost Bienala de Pictură Alexandru Ciucurencu. Acestora li s-au
adăugat o serie de expoziții în mediul on line, precum Imaginea turcilor și tătarilor în
arta modernă românească (http://miras.gov.ro/1/).

Grafic 11. Evoluția expozitiilor organizate de ICEM în perioada 2010-2021.
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Grafic 12. Distribuția pe domenii a expozițiilor organizate de ICEM în anul 2021.

b.1.V. Activitatea educaţională

b.1.V-1. Muzeul de Istorie şi Arheologie
- Derularea parteneriatelor educaționale încheiate de MIA Tulcea pentru anul școlar
2020/2021 cu unitățile de învățământ din orașul și județul Tulcea pentru unitatea
muzeală din Tulcea – Parcul Monumentul Independenței) – 29 parteneriate.
Responsabili: Mădălina Ciocoiu (coordonator), Camelia, Geanbai, Florentina Trif,
Adina Ailincăi, Valentina Sciotnic. În acest cadru au fost organizate următoarele
activități:

 Atelierele de olărit cu elevi de la Școala Gimnazială „Alexandru
Ciucurencu” Tulcea, Școala Gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea și
Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea;

 „Uniunea Europeană – istorie și valori”, cu elevi din ciclul gimnazial de la
Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea, în proiectul „Valorile Cetățeniei
Europene”;

 Workshop „Ștefan Borș - O personalitate în slujba Dobrogei și a dobrogenilor” cu
elevi din ciclul gimnazial de la Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea;

- Derularea parteneriatelor educaționale încheiate de MIA Tulcea pentru anul
școlar 2020/2021 cu unitățile de învățământ din județul Tulcea pentru punctul
muzeal din Niculițel. Responsabili: Cornelia Odagiu, Eugenia Mititelu. În acest cadru
au fost organizate următoarele activități:

 „Unirea lui Cuza”, activitate desfășurată cu elevi din ciclul primar și
gimnazial (22 ianuarie 2021);

 „Niculițel sub strai de nea”, atelier  pictură (3 februarie 2021);
 „Mărțisor”, atelier modelaj lut și litografie (20 februarie 2021);
 „Mărțisor”, atelier pictură (27 februarie 2021);
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 „Tradiții și obiceiuri pascale”, atelier modelaj lut și litografie (9 aprilie 2021);
 „Divinitatea culorilor”, atelier pictură (13 aprilie 2021);
 „Suntem urmași ai neamului creștin”, atelier litografie (21 iunie 2021);
 „Iată, vin colindători!”, activitate desfășurată cu elevi din ciclul primar și

gimnazial (15 decembrie 2021)

- „Ziua de Curățenie Națională la Cetatea Noviodunum”, 18 septembrie, activitate în
cadrul programului „Let's Do It, Romania!”. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel
Stănică.

- „Picnic la Cetate”, acțiune desfășurată în cadrul proiectului „Restaurare și punere în
valoare a monumentului istoric Cetatea Noviodunum, faza PT”, cod LMI TL-I-s-A-
05804, finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), derulat de
Institutul Național al Patrimoniului (28 august 2021; aproximativ 300 persoane). A
fost prezentat proiectul de restaurare și punere în valoare a monumentului istoric
Cetatea Noviodunum, au fost realizate ghidaje în sit, au fost prezentate rezultatele
cercetărilor arheologice. Acțiunea este un “call-to-action” către publicul local pentru
a folosi spațiul verde din incinta anticei cetăți la potențialul său maxim. Responsabil
ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

- „Noviodunum. Ultima frontieră”. Prezentare a sitului realizată în cadrul manifestării
„Conferințele Arheologia pentru toți, Ediția #7”, organizată de Institutul Național al
Patrimoniului, 20 octombrie 2021 – platforma Zoom/Facebook.

- „Întâlniri pentru carieră”, acțiune organizată la Facultatea de Istorie și Științe Politice
din cadrul Universității “Ovidius” Constanța, 28 mai 2021, în cadrul Proiectului
„ROSE #PânăLaCapăt - Prevenirea abandonului după primul an de studii”.
Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

- coordonarea practicii arheologice a studenţilor de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi,
Universitatea București şi Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi pe şantierele
(L)Ibida (Slava Rusă, com. Slava Cercheză) și Orgame/Argamum (Jurilovca, com.
Jurilovca). Responsabil ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv.

- participarea la activitatea „BETTER TULCEA” organizată de reprezentanţii Filialei
Dobrogea a Ordinului Arhitecţilor din România în Parcul Monumentul
Independenței și la Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea (23 septembrie 2021).
Responsabil ICEM Tulcea: Adina Ailincăi.

b.1.V-2. Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării
Proiecte de educație muzeală derulate: În cadrul programului educațional Natura,
prietena mea!, dintre CMEDD şi școlile/liceele/colegiile din judeţul Tulcea/ Constanța
au fost efectuate: vizite îndrumate CMEDD – ianuarie-martie 2021, activități
educative mixte – ianuarie- 05 iunie 2021, campanie de colectare a materialelor
reciclabile – ianuarie-iulie 2021.
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Organizarea sau colaborarea la alte activități educativ-civice (Mariana Cuzic,
muzeograf I): proiectul Pas cu Pas prin copilărie spre un viitor de poveste, inițiat de
Grădinița Nr 17, Tulcea, martie 2021; programul de manifestări dedicate zilei de 1
Iunie – Iunie, luna copiilor!, proiect inițiat la CMEDD/Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale Gavrilă Simion, Tulcea, iunie 2021; coordonarea elaborării a 100 de broșuri
Carnavalul copiilor- o poveste din copilărie, cu finanțare de la Consiliul Județean Tulcea,
broșură ce prezintă retrospectiva ultimelor doisprezece ani de Carnaval al copiilor, și
oferită gratuit copiilor ce au vizitat pe 1 iunie 2021 Centru Muzeal Ecoturistic Delta
Dunării; Proiectul 1 IUNIE 2021-Sărbătoarea Copilăriei, Ediția a XIII-a, organizat de
Consiliul Judeţean Tulcea în parteneriat cu Centrul Cultural “Jean Bart “ Tulcea,
Palatul Copiilor, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea,
Inspectoratul Judeţean de, Party Art, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi ”Mareșal Al.
Averescu” Tulcea, Serviciul Județean de Ambulanță Tulcea, Poliția Locală,
Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Tulcea – Delta.

În perioada octombrie–decembrie 2021, au fost încheiate 52 de  parteneriate
pentru anul școlar 2021-2022, cu unități de învățământ din municipiul și județul
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. 40 de unități școlare în perioada

noiembrie 2020 – martie 2021 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;

 Atelierele de pictură de la Muzeul de Artă – coordonator Florența Gavrilă; (mai
– noiembrie 2021);

 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.

Materiale didactice pentru buna derulare a parteneriatelor şcolare (diplome,
decupaje film, planşe, chestionare, teste) (participarea muzeografilor și sprijin
periodic din partea conservatorilor);
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 Realizare cel puțin 40 de tipuri de teme educaționale, conform planificărilor
prezentate la începutul anului calendaristic; conțin diferite decupaje, planșe de
lucru, imagini etc. pentru Atelierul de Pictură și Art@Mică; Responsabili:
Daniela Iacoblev Barău, Laura Guțu, Florența Gavrilă;

Ateliere/proiecte speciale adresate elevilor, în afara celor clasice derulate în
parteneriat cu unitățile de învățământ;
 Proiectul educațional ”Eu nu sunt o copie – sunt originalul” – desfășurat

sub forma unui concurs lunar între elevi dotat cu premii reproduceri după
lucrarea lunii respective la Muzeul de Artă – s-a desfășurat o singură ediție,
online, în luna martie 2020, din cauza pandemiei de Covid-19 (Petre
Teodorescu, tot colectivul);

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

S-au încheiat 27 de parteneriate pentru anul școlar 2020-2021 și 24 de parteneriate
pentru anul școlar 2021-2022 ce implică colaborări cu preșcolari, elevi și liceeni din
jud. Tulcea, Constanța, Galați, Vrancea (Titov I, Papa E. Negoiță A.) pe teme diverse,
cu următoarele titluri: Tradiții și obiceiuri românești, La drum pe ulița satului, Istoria și
tradițiile minorităților etnice din nordul Dobrogei. S-au realizat 28 de ateliere on-line, la
clasă (Titov I, Papa E.).

Printre proiectele educative se pot enumera:
 Ziua iei – 24 iunie, activitate de promovare a motivelor decorative tradiționale de

pe iile și cămășile populare cu scopul de a convinge cât mai multe persoane să-și
confecționeze propria ie sau cămașă (Titov I., Papa E.).

 Atelier de meșteșuguri tradiționale în cadrul proiectului cultural Better Tulcea,
inițiat de Ordinul Arhitecților – filiala Dobrogea (19 septembrie) (Titov I., Titov
D., Mischie I., Dobre P.);

 Activitatea din 29 septembrie, (a treia zi din cadrul colocviilor Panait Cerna - 140
de ani de la naștere) desfășurată la Liceul N. Bălcescu Brăila, în colaborare cu
Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea, în cadrul căreia  Titov I. a prezentat
liceenilor Casa Memorială Panait Cerna, aspecte din viața și oprela poetului;

 File de etnografie dobrogeană (11.11.2021), în cadrul Proiectului educațional
intercultural Dobrogea – diversitate, istorie și cultură, în parteneriat cu Școala
Gimnazială Jurilovca și Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea (Titov I.);

 Iarna pe ulița satului. Tradiții de iarnă la etniile din Dobrogea (17.12.2021), în cadrul
Proiectului educațional La drum pe ulița satului cu Scoala Gimnazială Nr. 12
Tulcea. (Titov I., Papa E., Titov. D, Dobre P., Negoiță A., Mischie I.);

 Concurs: Tradiții dobrogene, parteneri: Palatul Copiilor Tulcea, Galeriile de Artă
Virgil Coman C-ța, (23.12.2021).

*
În anul 2021 ICEM-Tulcea a încheiat 148 de parteneriate cu unitățile de învățământ mai
ales cele din Municipiul Tulcea, cele mai mute fiind încheiate de CMEDD (Grafic 13). Deși
interesul școlilor pentru aceste parteneriate a rămas stabil în ultimii ani, situația sanitară
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din 2020-2021 a afectat destul de mult acest domeniu de activitate (Graficul 14). În fapt
doar o mică parte din aceste parteneriate s-au desfășurat având în vedere închiderea
școlilor pentru o perioadă foarte lungă. Rezultatele acestei situații a condus și la
micșorarea considerabilă a numărului de vizitatori scolari, așa cum se poate observa din
Tabelul 2.

Grafic. 13. Distribuţia parteneriatelor încheiate cu unităţi de învăţământ în anul 2021.

Grafic 14. Situaţia parteneriatelor cu şcolile în perioada 2015-2021.

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 2021 colectivul ICEM a participat la mai multe proiecte de cercetare
arheologică sistematică, după cum urmează:
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1. proiectul „Taraschina (com. Maliuc, jud Tulcea)”. Responsabili ICEM Tulcea:
Cristian Micu (responsabil științific), Florian Mihail, Sorin Ailincăi, Gabriel
Grumăzescu, Răzvan Cernamoriți.

2. Proiectul „Valea Hamangiei din preistorie până în perioadă medievală. Evoluția
habitatului uman în microzona arheologică Beidaud (The Hamangia Valley from
Prehistory to the Middle Ages. The evolution of human dwelling in the Beidaud
Archaeological Microzone)”. Responsabili ICEM Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi,
Radu Octavian Stănescu, Răzvan Cernamoriți

3. proiectul „Noviodunum – Isaccea (Noviodunum 2030)”. Responsabili ICEM Tulcea:
Aurel Stănică (responsabil științific), Marian Mocanu, Radu Octavian Stănescu,
Camelia Geanbai.

4. proiectul „Orgame/Argamum”. Responsabili ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv
(responsabil științific), Marian Mocanu, George Nuțu.

5. proiectul „[L]Ibida”. Responsabili ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv (responsabil
științific), Marian Mocanu, George Nuțu.

6. proiectul „Orașul Roman Aegyssus”. Responsabili ICEM Tulcea: George Nuțu
(responsabil științific), Marian Mocanu, Florin Topoleanu, Radu Stănescu,
Camelia Geanbai.

7. proiectul „Cetatea bizantină Proslavița”. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel
Stănică.

8. Proiectul Microzona arheologică Beidaud. Responsabil ICEM Tulcea: Sorin-
Cristian Ailincăi, Radu Stănescu, Răzvan Cernamoriți.

9. Proiect ”Bienala Internațională de Pictură ”Alexandru Ciucurencu”. Organizarea,
în parteneriat cu Liceul de Arte ”George Georgescu” a Bienalei Internaționale de
Grafică ”Constantin Găvenea”.

10. Proiect ”Muzeul din cartier”. Organizarea, în parteneriat cu Asociația de
Dezvoltare Regională Aegyssus.

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.

Cercetări arheologice preventive:

1. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare și extindere Școala gimnazială
specială nr. 14. Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea, Str. Grădinarilor, nr.
46, nc43408, jud. Tulcea. Beneficiar: Consiliul Județean Tulcea. Responsabili
ICEM Tulcea: George Nuțu, Aurel Daniel Stănică, Răzvan Cernamoriți.

2. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitare, modernizare, extindere și dotări Cămin
Cultural. Denumirea sectorului de cercetare: Sălcioara, com. Jurilovca, jud.
Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Jurilovca. Responsabili ICEM Tulcea: Sorin



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

65

Cristian Ailincăi, Florian Mihail, George Nuțu, Marian Mocanu, Aurel Daniel
Stănică, Radu Octavian Stănescu.

3. Denumirea proiectului/investiţiei: Groapă de împrumut. Denumirea sectorului de
cercetare: Măcin, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. TANCRAD S.R.L. Responsabili
ICEM Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi, Gabriel Grumăzescu, Răzvan Cernamoriți,
Aurel Daniel Stănică.

4. Denumirea proiectului/investiţiei: Realizare buclă LEA județul Tulcea. Denumirea
sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: E-distribuție. Responsabili ICEM
Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi.

5. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire anexa gospodarească cu caracter
provizoriu. Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Dumitru
Carmen. Responsabil ICEM Tulcea: Răzvan Cernamoriți.

6. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: Tulcea, jud. Tulcea. Beneficiar: Serghei Andrian. Responsabil ICEM
Tulcea: George Nuțu.

7. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință parter și împrejmuire.
Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea, jud. Tulcea. Beneficiar: Curtiu
Aurelia. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

8. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire și echipare centru multifuncțional
pentru servicii sociale Isaccea. Denumirea sectorului de cercetare: Isaccea, jud.
Tulcea. Beneficiar: UAT Orașul Isaccea. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

9. Denumirea proiectului/investiţiei: Creșterea accesibilității zonei centrale din orașul
Isaccea prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale. Denumirea sectorului
de cercetare: Isaccea, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Orașul Isaccea. Responsabil
ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

10. Denumirea proiectului/investiţiei: Consolidare, restaurare și punere în valoare a
monumentului istoric Geamia Mahmud Yazici Isaccea. Denumirea sectorului de
cercetare: Isaccea, jud. Tulcea. Beneficiar: Muftiatul Cultului Musulman din
Romania. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică.

11. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire centru social de zi - Enisala.
Denumirea sectorului de cercetare: Enisala, com. Sarichioi, jud. Tulcea.
Beneficiar: UAT Comuna Sarichioi. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Daniel
Stănică, Gabriel Grumăzescu.

12. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință - Niculițel. Denumirea
sectorului de cercetare: Niculițel, com. Niculițel, jud. Tulcea. Beneficiar: Dumitru
Bouroșu. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică, Gabriel Grumăzescu,
Marian Mocanu.

13. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire stație de bază pentru servicii de
comunicații electronice. Denumirea sectorului de cercetare: Dunavățu de Jos, jud.
Tulcea. Beneficiar: S.C. RCS & RDS S.A. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Daniel
Stănică, Radu Octavian Stănescu.
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14. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea
sectorului de cercetare: Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: Ivanov
Sorin. Responsabili ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

15. Denumirea proiectului/investiţiei: Cercetare arheologică preventivă. Denumirea
sectorului de cercetare: Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: Gardea
Florentina. Responsabili ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

16. Denumirea proiectului/investiţiei: Înființare teren multifuncțional de sport în
Carcaliu. Denumirea sectorului de cercetare: Carcaliu, com. Carcaliu, jud. Tulcea.
Beneficiar: UAT Comuna Carcaliu. Responsabili ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

17. Denumirea proiectului/investiţiei: Reparație capitală și extindere locuință, demolare,
construire anexe și împrejmuire - inrare în legalitate. Denumirea sectorului de
cercetare: Beștepe, com. Beștepe, jud. Tulcea. Beneficiar: Teodorescu Simona.
Responsabil ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv.

18. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Popa Alina. Responsabil ICEM Tulcea: Dorel
Paraschiv.

19. Denumirea proiectului/investiţiei: Desființare locuință existentă și construire
locuință. Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Popaene
Sorin. Responsabil ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv.

20. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință existentă și împrejmuire .
Denumirea sectorului de cercetare: Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar:
Agaghe Adrian. Responsabil ICEM Tulcea: Gabriel Grumăzescu.

Supravegheri arheologice

1. Denumirea proiectului/investiţiei: Consolidare, modificări interioare, exterioare
parter + Modificări interioare și exterioare (reconfigurare volumetrică) S+P+1.
Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. LIDAS S.R.L. +
S.C. LIDAS IMPEX S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi.

2. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere sursă de apă în comuna Luncavița,
județul Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: Luncavița, com. Luncavița,
jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Luncavița. Responsabili ICEM Tulcea:
Cristian Micu, Florian Mihail.

3. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizarea și extinderea rețelei publice de
canalizare în localitatea Luncavița, județul Tulcea. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Luncavița, com. Luncavița, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT
Comuna Luncavița. Responsabili ICEM Tulcea: Cristian Micu, Florian Mihail.

4. Denumirea proiectului/investiţiei: Înființarea rețelei de apă uzată în com. Frecăței,
județul Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Comuna Frecăței, jud.
Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Frecăței. Responsabil ICEM Tulcea: Cristian
Micu.

5. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizarea și extinderea rețelei publice de apă
în com. Frecăței, județul Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Comuna
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Frecăței, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Frecăței. Responsabil ICEM
Tulcea: Cristian Micu.

6. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință și împrejmuire. Denumirea
sectorului de cercetare: localitatea Mahmudia, com. Mahmudia, jud. Tulcea.
Beneficiar: Caracudă Mircea. Responsabil ICEM Tulcea: Răzvan Cernamoriți,
Aurel Daniel Stănică.

7. Denumirea proiectului/investiţiei: Promenadă și parc de agrement. Denumirea
sectorului de cercetare: localitatea Mahmudia, com. Mahmudia, jud. Tulcea.
Beneficiar: UAT Comuna Mahmudia. Responsabil ICEM Tulcea: Răzvan
Cernamoriți.

8. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: localitatea Nufăru, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: Iscrev
Adrian. Responsabil ICEM Tulcea: Răzvan Cernamoriți.

9. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare drumuri forestiere existente în UP I
Cocoș și UP II Niculițel, de la O.S. Niculițel. Denumirea sectorului de cercetare:
UAT Județul Tulcea. Beneficiar: ROMSILVA, Direcția Silvică Tulcea.
Responsabili ICEM Tulcea: Răzvan Cernamoriți, Aurel Daniel Stănică.

10. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare drumuri forestiere existente în UP V
Telița de la O.S. Niculițel. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Județul
Tulcea. Beneficiar: ROMSILVA, Direcția Silvică Tulcea. Responsabil ICEM
Tulcea: Cristian Micu.

11. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință P+M și împrejmuire.
Denumirea sectorului de cercetare: Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea.
Beneficiar: Florin Cucerencu. Responsabil ICEM Tulcea: Răzvan Cernamoriți,
Aurel Daniel Stănică.

12. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea. Beneficiar: Ivanov Elena
Mihaela. Responsabil ICEM Tulcea: Răzvan Cernamoriți.

13. Denumirea proiectului/investiţiei: Proiect de modernizare a străzilor. Denumirea
sectorului de cercetare: Valea Nucarilor, com. Valea Nucarilor, jud. Tulcea.
Beneficiar: UAT Comuna Valea Nucarilor. Responsabil ICEM Tulcea: Răzvan
Cernamoriți.

14. Denumirea proiectului/investiţiei: Proiect de modernizare a sistemului de alimentare
cu apă. Denumirea sectorului de cercetare: Valea Nucarilor, com. Valea
Nucarilor, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Valea Nucarilor. Responsabil
ICEM Tulcea: Răzvan Cernamoriți.

15. Denumirea proiectului/investiţiei: Proiect de modernizare a sistemului de canalizare.
Denumirea sectorului de cercetare: Valea Nucarilor, com. Valea Nucarilor, jud.
Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Valea Nucarilor. Responsabil ICEM Tulcea:
Răzvan Cernamoriți.

16. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință și împrejmuire - Malcoci.
Denumirea sectorului de cercetare: Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea.
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Beneficiar: Iulia Valentina Gherasim. Responsabili ICEM Tulcea: Gabriel
Grumăzescu, Răzvan Cernamoriți, Aurel Daniel Stănică.

17. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire pensiune agroturistică în comuna
Mahmudia, județul Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: Mahmudia, com.
Mahmudia, jud. Tulcea. Beneficiar: SC MAVIS SRL. Responsabil ICEM Tulcea:
George Nuțu.

18. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizarea infrastructurii rutiere locale în
comuna Mahmudia, județul Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: Mahmudia,
com. Mahmudia, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Mahmudia prin Primăria
Mahmudia. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

19. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: Ion Nani, Gheorghe
Valerică Nani. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

20. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință anexă și împrejmuire.
Denumirea sectorului de cercetare: Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea.
Beneficiar: Nadia Niculina Tapalagă. Responsabili ICEM Tulcea: George Nuțu,
Gabriel Grumăzescu.

21. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere rețea electrică Murighiol - 62 loturi.
Denumirea sectorului de cercetare: Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea.
Beneficiar: UAT Comuna Murighiol. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

22. Denumirea proiectului/investiţiei: Înființare mic adăpost pescăresc în Gura Portiței.
Denumirea sectorului de cercetare: Jurilovca, com. Jurilovca, jud. Tulcea.
Beneficiar: SC Sat Vacanță Gura Portiței SRL. Responsabil ICEM Tulcea: George
Nuțu.

23. Denumirea proiectului/investiţiei: Demolare corpuri de clădire C2-atelier, C3-atelier,
C4-garaj, C6-sală de mese, în vederea modernizării și extinderii școlii gimnaziale
speciale nr. 14. Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea, jud. Tulcea. Beneficiar:
Consiliul Județean Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

24. Denumirea proiectului/investiţiei: Branșament gaze naturale, str. Gloriei nr. 24A.
Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea, jud. Tulcea. Beneficiar: SC Tulcea
GAZ SA. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

25. Denumirea proiectului/investiţiei: Branșament gaze naturale, str. Pescarilor nr. 11.
Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea, jud. Tulcea. Beneficiar: SC Tulcea
GAZ SA. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

26. Denumirea proiectului/investiţiei: Branșament gaze naturale, str. Pescarilor nr. 31.
Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea, jud. Tulcea. Beneficiar: SC Tulcea
GAZ SA. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

27. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare străzi în localitățile Stejaru și Vasile
Alecsandri, comuna Stejaru, județul Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare:
UAT Comuna Stejaru, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Stejaru.
Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.
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28. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere locuință (C1) și desființare anexă (C2)
și parțial (C1). Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Tulcea, str. Nicolae
Bălcescu, nr. 21A, jud. Tulcea. Beneficiar: Dascălu Anghel. Responsabil ICEM
Tulcea: George Nuțu, Gabriel Grumăzescu.

29. Denumirea proiectului/investiţiei: Lucrări de intervenție și modificare spațiu
existent în garsonieră. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Tulcea, str.
Grădinarilor, nr. 52A, bloc DELTA, sc. A, parter, ap. 3, jud. Tulcea. Beneficiar:
Ioniță Ionela. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

30. Denumirea proiectului/investiţiei: Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a
Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril", Construirea unui centru expozițional și
realizarea lucrărilor conexe aferente. Denumirea sectorului de cercetare: Chilia
Veche, com. Chilia Veche, jud. Tulcea. Beneficiar: Parohia „Sfinții arhangheli
Mihail și Gavril”, Chilia Veche. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

31. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire drum acces statia 110 KV Sălbatica
1&2 intrare ieșire  EGP. Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea.
Beneficiar: S.C. ENEL GREEN POWER S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel
Daniel Stănică.

32. Denumirea proiectului/investiţiei: Desființare parțială a construcției cu destinația de
locuinta Isaccea. Denumirea sectorului de cercetare: Isaccea, jud. Tulcea.
Beneficiar: Stelian Grigoraș. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

33. Denumirea proiectului/investiţiei: Consolidare, restaurare și punere în valoare a
monumentului istoric Geamia Mahmud Yazici Isaccea. Denumirea sectorului de
cercetare: Isaccea, jud. Tulcea. Beneficiar: Muftiatul Cultului Musulman din
Romania. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

34. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitare, recompartimentare, conslidare și
schimbare funcție construcție C1 în anexă parohială pentru geamia Mahmut Yazici.
Denumirea sectorului de cercetare: Isaccea, jud. Tulcea. Beneficiar: Muftiatul
Cultului Musulman din Romania. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel
Stănică.

35. Denumirea proiectului/investiţiei: Reparații conductă refulare SPA Isaccea.
Denumirea sectorului de cercetare: Isaccea, jud. Tulcea. Beneficiar: ANIF –
Filiala Teritorială Tulcea. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

36. Denumirea proiectului/investiţiei: Restaurare biserica Romano-Catolică MALCOCI.
Denumirea sectorului de cercetare: Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea.
Beneficiar: PAROHIA MALCOCI. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Daniel
Stănică, Radu Octavian Stănescu.

37. Denumirea proiectului/investiţiei: Înființare plantație alun cu spații depozitare,
procesare și magazin. Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar:
S.C. Blissful Orchard S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

38. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare străzi în localitățile Beștepe și
Băltenii de Sus. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Comuna Beștepe, jud.
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Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Beștepe. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel
Daniel Stănică, Radu Octavian Stănescu.

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

40. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire și dotare unitate de cazare, masă și
agrement cu specific pescăresc. Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea.
Beneficiar: S.C. Delta Club Land S.R.L. Responsabili ICEM Tulcea: Aurel Daniel
Stănică, Gabriel Grumăzescu.

41. Denumirea proiectului/investiţiei: Adăpost pescăresc în orașul Isaccea. Denumirea
sectorului de cercetare: Isaccea, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Orașul Isaccea.
Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

42. Denumirea proiectului/investiţiei: Desființare corp construcție - C1 - Isaccea.
Denumirea sectorului de cercetare: Isaccea, jud. Tulcea. Beneficiar: Ergean
Dursun. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

43. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea
sectorului de cercetare: Rachelu, com. Luncavița, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C.
ELEMCO PLUS S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

44. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea
sectorului de cercetare: Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: Sauca
Petru. Responsabil ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

45. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea
sectorului de cercetare: Rahman, com. Casimcea, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C.
ELEMCO PLUS S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

46. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea
sectorului de cercetare: Corugea, com. Casimcea, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C.
ELEMCO PLUS S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

47. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea
sectorului de cercetare: Niculițel, com. Niculițel, jud. Tulcea. Beneficiar: Ionescu
Elena. Responsabil ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

48. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea
sectorului de cercetare: Nufăru, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: Militaru
Liviu Constantin. Responsabil ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

49. Denumirea proiectului/investiţiei: Supraveghere arheologică. Denumirea
sectorului de cercetare: Băltenii de Sus, com. Beștepe, jud. Tulcea. Beneficiar:
Huțușoru Loli. Responsabil ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

50. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere sistem canalizare și evacuare ape uzate
în comuna Carcaliu, jud Tulcea. Denumirea sectorului de cercetare: Carcaliu, com.
Carcaliu, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Carcaliu. Responsabil ICEM
Tulcea: Marian Mocanu.
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51. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere locuință existentă. Denumirea
sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Gelu Cărare. Responsabil ICEM
Tulcea: Marian Mocanu.

52. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire casă familială parter și împrejmuire,
branșament electric, apă, racord canal. Denumirea sectorului de cercetare: jud.
Tulcea. Beneficiar: Crăciun Eliza. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

53. Denumirea proiectului/investiţiei: Desființare corp clădire C1 Murighiol, str.
Magnoliei. Denumirea sectorului de cercetare: Murighiol, com. Murighiol, jud.
Tulcea. Beneficiar: Ulian Gicu. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

54. Denumirea proiectului/investiţiei: Amplasare foișor lemn fără fundație. Denumirea
sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Obretin Nicoleta. Responsabil
ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

55. Denumirea proiectului/investiţiei: Desființare construcții existente și construire
locuință. Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Radu Ionela,
Radu Daniel. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

56. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: Nufăru, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: Anastase Mircea.
Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

57. Denumirea proiectului/investiţiei: Reparație capitală și extindere locuință, demolare,
construire anexe și împrejmuire - inrare în legalitate. Denumirea sectorului de
cercetare: Beștepe, com. Beștepe, jud. Tulcea. Beneficiar: Teodorescu Simona.
Responsabil ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv.

58. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare drumuri agricole UAT Babadag.
Denumirea sectorului de cercetare: Babadag, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT
Babadag. Responsabil ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv.

59. Denumirea proiectului/investiţiei: Intreținere periodică a podului situat pe DN 22,
km 206+587, peste canal lac, la Babadag. Denumirea sectorului de cercetare:
Babadag, jud. Tulcea. Beneficiar: CNAIR S.A - DRDP CT-SDN TL. Responsabil
ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv.

60. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire platformă depozitare și gospodărire
gunoi grajd. Denumirea sectorului de cercetare: Valea Nucarilor, com. Valea
Nucarilor, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Valea Nucarilor. Responsabil
ICEM Tulcea: Gabriel Grumăzescu.

61. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: Nufăru, com. Nufăru, jud. Tulcea. Beneficiar: Nani Ion. Responsabil
ICEM Tulcea: Gabriel Grumăzescu.

62. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere rețea electrică de interes public în
Băltenii de Sus. Denumirea sectorului de cercetare: Băltenii de Sus, com. Beștepe,
jud. Tulcea. Beneficiar: Nani Ion. Responsabil ICEM Tulcea: Gabriel
Grumăzescu.
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63. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință, anexe și împrejmuire.
Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Tapalagă Nadia.
Responsabil ICEM Tulcea: Gabriel Grumăzescu.

64. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință, piscină, foisor și împrejmuire
front stradal. Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar:
Gheorghișan Liviu Costin. Responsabil ICEM Tulcea: Gabriel Grumăzescu.

65. Denumirea proiectului/investiţiei: Înființare rețea de canalizare str. Trifoiului,
Bisericii și Bucovinei. Denumirea sectorului de cercetare: Valea Nucarilor, com.
Valea Nucarilor, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Valea Nucarilor.
Responsabil ICEM Tulcea: Gabriel Grumăzescu.

66. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Tudose Petre. Responsabil ICEM Tulcea:
Gabriel Grumăzescu.

67. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință P + M și împrejmuire.
Denumirea sectorului de cercetare: Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea.
Beneficiar: Andrei Antoaneta. Responsabil ICEM Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi.

68. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare străzi în comuna Chilia Veche.
Denumirea sectorului de cercetare: Chilia Veche, com. Chilia Veche, jud. Tulcea.
Beneficiar: UAT Comuna Chilia veche. Responsabil ICEM Tulcea: Sorin Cristian
Ailincăi.

69. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare străzi tronson II. Denumirea
sectorului de cercetare: Chilia Veche, com. Chilia Veche, jud. Tulcea. Beneficiar:
UAT Comuna Chilia veche. Responsabil ICEM Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi.

Diagnostic arheologic
1. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitarea stației de pompare de bază SP1

Babadag, SP2 Babadag, SRP1, SRP 4 și a canalelor de aducțiune CA 5, CD1-8 și CA SP2
din amenajarea de irigații Babadag. Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea.
Beneficiar: ANIF – Filiala teritorială Tulcea. Responsabili ICEM Tulcea: Cristian
Micu, Florian Mihail.

2. Denumirea proiectului/investiţiei: Modernizare infrastructură de transport regional pe
traseul DN22E - Grindu. Denumirea sectorului de cercetare: UAT Comuna Grindu,
jud. Tulcea. Beneficiar: Consiliul Județean Tulcea. Responsabili ICEM Tulcea:
Florian Mihail, Cristian Micu.

3. Denumirea proiectului/investiţiei: Dezvoltarea infrastructurii rutiere privind
eliminarea traficului greu din orașul Măcin. Denumirea sectorului de cercetare:
Măcin, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Orașul Măcin. Responsabili ICEM Tulcea:
Marian Mocanu, Răzvan Cernamoriți, Aurel Daniel Stănică.

4. Denumirea proiectului/investiţiei: Reabilitare drumuri stradale îm comuna Niculițel,
F12, intravilan. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Niculițel. com.
Niculițel, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna Niculițel. Responsabil ICEM
Tulcea: Aurel Daniel Stănică.
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5. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire centru medical multifuncțional de
sănătate. Denumirea sectorului de cercetare: localitatea Isaccea, jud. Tulcea.
Beneficiar: UAT Orașul Isaccea. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

6. Denumirea proiectului/investiţiei: Reamplasare turbina eoliana T3, construire parc
fotovoltaic, amenajare drumuri de exploatare, construire căi de acces și racordare SEN.
Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: SC MEX DEJ
LOGISTIC SRL Dej. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

7. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire centrală electrică mixtă eolian/solar
Beștepe. Denumirea sectorului de cercetare: Beștepe, com. Beștepe, jud. Tulcea.
Beneficiar: SC. BLUE LINE SRL Bistrița. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel
Stănică.

8. Denumirea proiectului/investiţiei: Extindere carieră Dealul Tefic. Denumirea
sectorului de cercetare: localitatea Beștepe, com. Beștepe, jud. Tulcea. Beneficiar:
NEGEV INDUSTRIAL SRL Isaccea. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Daniel
Stănică.

9. Denumirea proiectului/investiţiei: Consolidare, restaurare și punere în valoare geamia
ALI GAZI PAȘA BABADAG. Denumirea sectorului de cercetare: Babadag, jud.
Tulcea. Beneficiar: Muftiatul Cultului Musulman din România. Responsabil ICEM
Tulcea: Aurel Daniel Stănică.

10. Denumirea proiectului/investiţiei: Centura ocolitoare a orașului Măcin. Denumirea
sectorului de cercetare: Isaccea, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Orașul Măcin.
Responsabili ICEM Tulcea: Marian Mocanu, Răzvan Cernamoriți, Aurel Daniel
Stănică.

11. Denumirea proiectului/investiţiei: Locuință unifamilială D+P+1. Denumirea
sectorului de cercetare: Tulcea, str. Grădinarilor, nr. 42, jud. Tulcea. Beneficiar: SC
Promotion Group. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

12. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire hală depozitare și showroom.
Denumirea sectorului de cercetare: Tulcea, str. Orizontului, nr. 188A, jud. Tulcea.
Beneficiar: SC Promotion Group. Responsabil ICEM Tulcea: George Nuțu.

13. Denumirea proiectului/investiţiei: Diagnostic arheologic. Denumirea sectorului de
cercetare: Isaccea, jud. Tulcea. Beneficiar: DGASPC TULCEA. Responsabil ICEM
Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

14. Denumirea proiectului/investiţiei: Diagnostic arheologic. Denumirea sectorului de
cercetare: Sabangia, com. Sarichioi, jud. Tulcea. Beneficiar: PFA DONCIU
CRISTINA GEORGIANA. Responsabil ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

15. Denumirea proiectului/investiţiei: Diagnostic arheologic. Denumirea sectorului de
cercetare: Sarinasuf, com. Murighiol, jud. Tulcea. Beneficiar: S.C. FLOPAS
HOUSE S.R.L. Responsabil ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.

16. Denumirea proiectului/investiţiei: Diagnostic arheologic. Denumirea sectorului de
cercetare: Sarinasuf, com. Murighiol, jud. Tulcea. Beneficiar: Ciobanu Marian.
Responsabil ICEM Tulcea: Radu Octavian Stănescu.
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17. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire pensiune, piscină cu anexe, căsuțe
cazare și camping. Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar:
Bălașa Flavius. Responsabil ICEM Tulcea: Răzvan Cernamoriți.

18. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire locuință. Denumirea sectorului de
cercetare: Niculițel, com. Niculițel, jud. Tulcea. Beneficiar: Popaene Sorin.
Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

19. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire stație bază servicii comunicații
electronice. Denumirea sectorului de cercetare: Beștepe, com. Beștepe, jud. Tulcea.
Beneficiar: RCS&RDS. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

20. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire case de vacanță. Denumirea sectorului
de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Ilicea Alexandru, Bejan Doru. Responsabil
ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

21. Denumirea proiectului/investiţiei: Construire sediu Primărie Dăeni. Denumirea
sectorului de cercetare: Dăeni, com. Dăeni, jud. Tulcea. Beneficiar: UAT Comuna
Dăeni. Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

22. Denumirea proiectului/investiţiei: PUZ- dezmembrare teren în vederea lotizării.
Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Neagu Ghoerghe.
Responsabil ICEM Tulcea: Marian Mocanu.

23. Denumirea proiectului/investiţiei: Demolare construcții existente și construire
locuință P+1. Denumirea sectorului de cercetare: jud. Tulcea. Beneficiar: Bălașa
Gabriel. Responsabil ICEM Tulcea: Gabriel Grumăzescu, Dorel Paraschiv.

Grafic 15. Evoluţia numărului de contracte de arheologie preventivă în perioada 2011-2021.

În anul 2021 au fost înregistrate 112 de contracte de arheologie preventivă, în creștere
ușoară față de anul 2020 (Grafic 15). Acest fapt este datorat atât de intensificarea
investițiilor în județul Tulcea, cât și de îmbogățirea substanțială a repertoriului
arheologic din ultimii 10 ani. Totuși, în afară de Proiectul arheologic pentru Podul
peste Dunăre, restul proiectelor sunt de mică anvergură. Veniturile provenite din



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

75

arheologie preventivă au ajuns în 2021 la suma de 290.962 lei, fiind în scădere față de
anii precedenți.

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

Pe parcursul anului 2021, 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 (2017-2021). Parteneri: UMR 5602 Geodé
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. Membrii echipei de proiect ICEM Tulcea: Cristian Micu (co-responsabil),
Sorin Ailincăi, Florian Mihail;

2. „Laboratoire International Associé « International Research Project Geoarchéology
du bas Danube et son delta »˝, CNRS Franța. 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. Membrii echipei
de proiect ICEM Tulcea: Cristian Micu (responsabil echipă de proiect ICEM
Tulcea), Sorin Ailincăi, Florian Mihail;

3. „(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. Membru echipă de proiect ICEM Tulcea: Dorel
Paraschiv (co-responsabil);

4. The Danube Underwater Heritage: Trade Routes and Shipwrecks at the Lower Danube
and the Danube Delta”. Polish Narodowe Centrum Nauki, grant no.
2018/02/X/HS3/01745. Partener: Antiquity of Southeastern Europe Centre,
University of Warsaw / Osrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-
Wschodniej Uniwersytetu Warszwaskiego, Krakowskie Przedmieście 32, 00-927,
Warszawa, Polonia. Membru echipă de proiect ICEM Tulcea: George Nuțu.

5. Orgame – Caraburun et Călugăra – Necropole et Territoire. Proiect internațional
Musee du Louvre – Institutul de Studii Sud-Est Europene – ICEM. Membru
echipă de proiect ICEM Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi;

6. E-cultura: Biblioteca digitală a României”, Programul Operaţional Competitivitate,
Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o
economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea
aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-
sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4. – Creşterea gradului de utilizare a
Internetului, Acţiunea 2.3.3. – Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-
cultură – SECȚIUNEA E-CULTURA, aplicant Ministerul Culturii și Identității
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Naționale - Unitatea de Manangement a Proiectului. Responsabili ICEM Tulcea:
Sorin Ailincăi, Lăcrămioa Manea, Mădălina Ciocoiu;

7. „Land[Map]. Digitizarea peisajului”, aria Patrimoniu Cultural Material, sesiunea II
2021, AFCN; proiectul s-a derulat în perioada iulie-noiembrie 2021. Responsabil
ICEM Tulcea: Aurel Daniel Stănică;

8. „Școala de vară dedicată conservării primare a zidului de incintă a Ibidei” (prima ediție,
septembrie 2021). Proiect finanțat de Institutul Național al Patrimoniului.
Responsabil ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv;

9. „Noviodunum ArhaeoPark”, parteneriat Asociația Pro Noviodunum și Institutul de
Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, proiect finanțat din bugetul
local al Orașului Isaccea. Responsabil ICEM Tulcea: Aurel Stănică;

10. „Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric Cetatea Noviodunum”, proiect
finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, derulat de Institutul
Național al Patrimoniului, în cadrul subprogramului „Elaborare a documentațiilor
tehnico-economice pentru investiții asupra monumentelor istorice”. Responsabil ICEM
Tulcea: Aurel Daniel Stănică. Reprezentantul instituției a  realizat aplicația
proiectului, studiile istorice și arheologice, comunicatele de presă, a asigurat
diseminarea rezultatelor, organizarea unei manifestări culturale online și a
participareat la măsurători în teren alături de echipa de arhitecți și ingineri;

11. „Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric Cetatea Halmyris”, proiect
finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, derulat de Institutul
Național al Patrimoniului, în cadrul subprogramului „Elaborare a documentațiilor
tehnico-economice pentru investiții asupra monumentelor istorice”.

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. Pe ansamblu se înregistrează scăderi
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considerabile la numărul de vizitatori, de publicații și de expoziții; fiind înregistrate
totuși creșteri însemnate la numărul de conferințe, evidența și digitalizarea
patrimoniului și în domeniul contractelor de arheologie preventivă.
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C. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUȚIEI

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” este organizat în conformitate
cu Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea 38/27.03.2020 a
Consiliului Judeţean Tulcea., unde este prevăzută structura organizatorică şi
funcţională. Ultimul stat de funcţii, aprobat prin HCJ 38/2020 prevedea 102 posturi.

c.1. măsuri de organizare internă

La nivelul ICEM, anul 2021, au funcţionat două sisteme care reglementează
funcţionarea instituţiei, la care s-a adăugat și aplicarea strategiei naționale
anticorupție:

Sistemul de control intern managerial (SCIM): Monitorizarea eficacității și eficienței
SCIM la nivelul ICEM Tulcea. S-a efectuat și s-a raportat: autoevaluarea anuală a
instituției, s-au organizat Ședințele Comisiei de monitorizare conform Graficului;
evaluarea riscurilor și stabilirea profilului de risc la nivelul ICEM Tulcea pentru anul
2021; adaptarea documentației SCIM la modificările legislative, precum și
elaborarea/revizuirea de proceduri operaționale pentru procese specifice activităților
desfășurate în cadrul ICEM.

În anul 2021 2 revizii ale Codului de conduită al personalului contractual din
cadrul ICEM Tulcea; s-au elaborat/revizuit următoarele proceduri de sistem: PS-24.
Comunicarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese, PS-25. Comunicare și
soluționarea situațiilor de incompatibilitate, PS-26. Prevenirea situațiilor de
pantouflage, PS-11. Managementul riscurilor.

În anul 2021 s-au elaborat/revizuit următoarele proceduri operaționale: PO-LRC-
01. Conservarea curativă și restaurarea patrimoniului cultural mobil, PO-CFPP-RU.
Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor responsabile de
exercitarea controlului financiar preventiv propriu, PO-FC-10. Întocmirea registrului
jurnal, PO-PC-01.inventarierea bunurilor culturale mobile.

Sistemul de management al calităţii (SMC): Având în vedere că SMC al instituției
nu mai este certificat și în condițiile create de pandemia de COVID-19, în anul 2021 s-
au efectuat: 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.

Aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție:

 S-a efectuat raportarea anuală asupra gradului de implementare a SNA 2016–2020;
 aplicat măsuri pentru asigurarea transparenței prin publicarea datelor

referitoare activitățile instituției pe site-ul acesteia, conform legii și prin
aplicarea de măsuri de control suplimentare, prevăzute în documentația SCIM
îmbunătățită;

 s-a elaborat PS-24. Comunicarea și soluționarea situațiilor de conflict de
interese, PS-25. Comunicare și soluționarea situațiilor de incompatibilitate, PS-
26. Prevenirea situațiilor de pantouflage ;
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 S-au numit responsabili pentru prevenirea și monitorizarea situațiilor de
conflict de interese, incompatibilitate și pantouflage;

 S-a numit responsabil cu aplicarea strategiei naționale în domeniul egalității de
șanse și tratament între femei și bărbați.

 S-a realizat evaluarea cunoștințelor personalului cu privire la Codul de conduită
al personalului ICEM Tulcea și a procedurilor de sistem nou elaborate;

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității în
perioada raportată:
In cursul anului 2021, 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. 29/20.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale

ICEM, pe anul 2021;
 HCJ nr. 45/28.05.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale

ICEM, pe anul 2021;
 HCJ nr. 80/27.08.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale

ICEM, pe anul 2021;
 HCJ nr. 102/29.10.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale

ICEM, pe anul 2021;
 HCJ nr. 134/29.11.2021 privind aprobarea statului de funcții al ICEM Tulcea

pentru anul 2021;
 HCJ nr. 146/21.12.2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând

venituri proprii ale Județului Tulcea și instituțiilor publice subordonate CJT,
pentru anul 2022;

 HCJ nr. 149/21.12.2021 privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice de
consultanță, de asistență și/sau de reprezentare;

 HCJ nr. 156/21.12.2021 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Lucrări de modernizare la
Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării”.

 HCJ nr. 157/21.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al ICEM Tulcea, pe anul 2021.

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 11 şedinţe ordinare și
extraordinare (11.01, 29.03, 12.05, 2.07, 30.07, 16.08, 8.10, 12.10, 9.11, 9.12, 15.12).
După fiecare şedinţă au fost emise hotărâri, în număr de 17.

 Consiliul Ştiinţific a fost consulat de trei ori prin intermediul internetului, în
datele de 16.02.2021 (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); 4.08.2021 (pentru aprobarea rezultatului unui
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concurs pentru ocuparea unui post de CS, grad 1) și 15.11.2021 (pentru
aprobarea rezultatului unui concurs pentru ocuparea unui post de CS, grad 2).

c.4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei

Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate opt stagii de specializare și instruire, după
cum urmează:
Tabelul 7

Numele
participanților

Tematica Locul de
desfășurare

Responsabil organizare
curs

Durata Observații

1 Garip Florentina Achizitii
publice

Bucuresti Centrul de formare APSAP 40 ore Certificat nr.
0044533/14.07.
2021

2 Gavrila Florenta Muzeograf Bucuresti Ministerul Culturii INCFC 80 ore Contract nr.
359/03.06.2021

3 Teodorescu
Petre

Muzeograf Bucuresti Ministerul Culturii INCFC 76 ore Contract nr.
473/13.09.2021

4 Danilov Tihon Arhivar Constanta Centrul pentru Formare
Profesionala si dezvoltare
Regionala

2 luni Factura  nr.
2552/01.09.202
1

5 Negoita
Alexandru

Muzeograf Bucuresti Ministerul Culturii INCFC 40 ore Adeverinta
nr.
1836/23.11.202
1

6 Titov Daniela Conservator Bucuresti Ministerul Culturii INCFC 8 zile Contract nr.
694/27.10.2021

7 Vitulescu
Marian

Conservator Bucuresti Ministerul Culturii INCFC 8 zile Contract nr.
694/27.10.2021

8 Chiselev
Alexandru

catalogator
platforma
culturalia.ro

București TRENCADIS CORP SRL 2 zile Diplomă Seria
B, Nr. 230601

- promovarea personalului din instituție:
În 2021 au avut loc 2 promovări,  după cum urmează:
Tabelul 8

Nume Post Data promovării
1 Ene Anca Referent de specialiate II 01.12.2021
2 Sciotnic Valentina Gestionar custode IA 01.12.2021

- au fost organizate 4 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante
Tabelul 9

Nume Post Data
1 Tonu Costel Sofer II 18.01.2021
2 Bagas Neila Economist IA 01.07.2021
3 Stanica Aurel CS I 12.07.2021
4 Mocanu Marian CS II 01.11.2021
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- au încetat 4 Contracte Individuale de Muncă:
Tabelul 10

Nume Post Dată
1 Unguru Alina Economist IA 01.06.2021
2 Rusu Vasilica Supraveghetor 01.11.2021
3 Muresan Ioana CS 29.11.2021
4 Ivanov Mihai Supraveghetor 01.12.2021

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

În ultimii ani au fost semnalate degradări însemnate la o serie de obiective ale ICEM.
Printre acestea se numără Gospodăria Țărănească conservată in situ de la Enisala,
Casa Memorială Panait Cerna, Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, Pavilionul
B al Muzeului de Istorie și Arheologie, Centrul de Studii Pre- și Protoistorice de la
Celic Dere, Muzeul de Etnografie și Artă Populară sau Muzeul Farul Vechi din
Sulina.

Pe parcursul anului 2021 au fost întreprinse următoarele acțiuni și demersuri:

 verificări anuale la instalațiile de climatizare, centrale termice și ascensor;
 au fost reactualizate costurile necesare pentru modernizarea CMEDD, noii

indicatori economici fiind aprobați de CJT;
 au fost cumpărate materiale pentru reparația Centrului de Cercetare Pre- și

Protoistorică de la Celic Dere;
 Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Casa Panaghia din Babadag și Farul

Vechi din Sulina au intrat în reabilitare, proiectele fiind inițiate de Consiliul
Județean Tulcea;

c.6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau
ale altor organisme de control, în perioada raportată:

O primă auditare a Compartimentului de Audit Intern a Consiliului Județean Tulcea
a avut loc în perioada februarie – martie 2021, cu tema Analiza financiar-contabilă
pentru anul 2019 și anul 2020, fiind ulterior redactat raportul de audit
I.3/5084/31.03.2021. Acesta conținea 4 de recomandări cu caracter permanent.

Tabelul 11
Nr.
Crt. RECOMANDARE PLAN DE ACTIUNE CALENDARUL

IMPLEMENTARII
RESPOSABILUL CU
IMPLEMANTAREA

1

Respectarea întocmai a
termenelor de depunere a
numerarului încasat, prevăzute
în Ordinul 1235/2003 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
prevederilor OUG 146/2002
privind formarea și utilizarea
resurseor derulate prin trezoreria
statului, aprobată cu modificări
prin Legea 201/2003, și în
Procedura operațională CAS

Respectarea termenelor
prevăzute de lege

permanent Anca ENE
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01/01.08.2018 privind organizarea
și fucționarea casieriei.

2

Respectarea întocmai a
prevederilor legale privind
angajarea personalului
contractual din cadrul entității, în
sensul întocmirii raportului final
al concursului, precum și
emiterea deciziei de angajare pe
post pentru candidatul declarat
admis.

Aplicarea prevederilor legale
referitoare la angajarea
personalului contractual;
respectarea ROF.

permanent Adina PARASCHIVOIU

3.

Efectuarea corespunzătoare a
acțiunii de inventariere în
conformitate cu prevederile
OMFP 2861/2009 pentru
aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii.

Respectarea OMFP 2861/2009
pentru aprobarea Normelor
privind organizarea și
efectuarea inventarierii
elementelor de natura
activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii

permanent Alina COZOROVSCHI

4

Toate constractele încheiat de
entitate și toate referatele de
necesitate întocmite de către
salariații entității vor fi vizate de
CFP de către persoana desemnată
în acest sens.

Vizarea CFP a contractelor și
a referatelor

permanent Adina
PARASCHIVOIU,
Alina COZOROVSCHI

În perioada iunie-iulie 2021 Compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean
Tulcea a efectuat o nouă misiune privind evaluarea sistemului de prevenire a
corupției, elaborată de UCAAPI-MFP, HG 538/2016, privind aprobarea SNA 2016-
2020. Ca urmare a derulării misiunii, pe baza constatărilor menționate în Raportul nr.
I.3/12133/29.07.2021, se constată implementarea măsurilor preventive referitoare la
conflicte de interese, incompatibilități, interdicții după încheierea angajării în cadrul
instituțiilor publice.

Recomandări implementate parțial în urma Rapoartelor de audit intern
I.3/5295/28.05.2010 și I.3/14583/17.11.2017:

Nr.
Crt. RECOMANDARE PLAN DE

ACTIUNE
CALENDARUL

IMPLEMENTARII
RESPOSABILUL CU
IMPLEMANTAREA

12/2010 Pentru bunurile culturale distruse
sau dispărute … li se vor întocmi

documentații cu propuneri de
scoatere din gestiune, ținându-se

seama de categoria din care acestea
fac parte, obținându-se avizele

legale de la comisiile de specialitate
din MC, cu respectarea OMC

2035/2000, cu modificările
ulterioare.

Trebuie expertizare
pentru a se stabili
dacă obiectele au fost
susceptibile de a fi
clasate

Cristian MICU

26/2017 Cheltuielile cu deplasările
personalului instituției în
străinătate vor fi decontate în valuta
țării respective unde se efectuează
deplasarea, respectându-se
reglementările legale în vigoare.

Respectarea
reglementărilor
legale

permanent Alina COZOROVSCHI
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În perioada septembrie-octombrie 2021 Agenția Națională de Administrare Fiscală,
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a efectuat o misiune de
control. Obiectivul inspecţiei este verificarea respectării prevederilor legale şi a
reglementărilor interne cu privire la bunurile din domeniul public şi privat al statului, a
bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional mobil, deţinute sub orice formă, de la
data intrării în vigoare a Legii nr. 182/2000 la zi, pentru perioada 2016 la zi, precum şi a
investiţiilor realizate din fonduri publice.

Prin Dispoziția Obligatorie din 28.10.2021 au fost dispuse următoarele măsuri:
Nr.
Crt. MĂSURI PLAN DE ACTIUNE CALENDARUL

IMPLEMENTARII

RESPOSABILUL
CU

IMPLEMANTAREA

1 Entitatea publică va desemna prin
decizie internă scrisă persoanele care au
atribuții privind alocarea și gestionarea
numerelor aferente documentelor cu
regim special și va emite procedurii de
alocare de numere si serii pentru fiecare
exercițiu financiar și pentru fiecare
gestiune și punct de lucru

Solicitare amânare 30 de zile Alina
COZOROVSCHI

2 Conducerea entității va lua măsuri în
vederea efectuării inventarierii în
conformitate cu prevederile OMFP
nr.2861/2009 inclusiv în ceea ce privește
bunurile din domeniul public al
statului şi a unităţilor administrativ
teritoriale primite în administrare sau
sub alt titlu și respectiv întocmirea
proceselor verbale de către comisiile
centrale la o dată stabilită în decizia de
inventariere care să asigure respectarea
prevederilor punctului 43 din norme

180 de zile Alina
COZOROVSCHI

3 Conducerea entității în respectarea
prevederilor Legii nr. 311/2003 a
muzeelor și a colecțiilor publice și a
Legii nr. 82/1991 a contabilității va
întreprinde demersuri în vederea
întocmirii registrului informatizat
pentru evidența analitică a bunurilor
culturale pentru toate colecțiile deținute
care va fi în concordanță cu datele
înregistrate în evidența contabilă astfel
încâț să nu existe diferențe între
valoarea bunurilor culturale din
registru informatizat și valoare
bunurilor culturale din contabilitate
grupate pe colecții și în cadrul acestora
pe categorii

A fost emisă circulara
9516/24.11.2021 către
sefii de servicii din
cadrul ICEM

180 de zile Alina
COZOROVSCHI

4 Conducerea entității va întreprinde
toate demersurile necesare în vederea
verificării existenței și integrității
bunurile înscrise în Registrul pentru
evidența analitică a bunurilor
culturale conform Ordinului
nr.2035/2000 pentru aprobarea

A fost emisă circulara
9518/24.11.2021 către
sefii de servicii din
cadrul ICEM

180 de zile Conservatorii
colecțiilor
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Normelor metodologice privind
evidența, gestiunea și inventarierea
bunurilor culturale deținute în colecțiile
care nu au fost inventariate la termenele
prevăzute în norme și înregistrarea
valorii acestora în evidența contabilă

5 Conducerea entității va întreprinde
toate demersurile necesare în vederea
organizării în cadrul fiecărei colecții
deținute a evidenței contabile analitice a
bunurilor culturale astfel încât bunurile
culturale mobile în curs de clasare și
clasate în tezaur și fond să fie
evidențiate în balanța de verificare,
distinct de celelalte bunuri comune, în
subconturile analitice a contului sintetic
de evidență

A fost emisă circulara
9517/24.11.2021 către
sefii de servicii din
cadrul ICEM

180 de zile Conservatori colecții

6 Conducerea entității va  lua măsurile
care se impun pentru elaborarea și
aprobarea unei proceduri proprii de
inventariere a bunurilor culturale
mobile inclusiv a celor clasate,  care va
avea în vedere nominalizarea tuturor
documentelor și a compartimentelor
abilitate cu emiterea și actualizarea
acestora, instrucțiuni de completare ale
acestora,  circuitul documentelor astfel
încât să se asigure derularea operațiunii
și valorificarea rezultatelor acesteia în
conformitate cu normele emise de
Ministerul Culturii și Ministerul
Finanțelor Publice și va organiza la
nivelul entității publice o evidență clară
a inventarelor periodice  realizate și a
fișelor standard de inventariere.

implementat 30 de zile Cătălina POPA

7 Conducerea entității publice va dispune
actualizarea fiselor mijloacelor fixe
aflate în administrare cu modificările
valorice intervenite de la data preluarii
în administrare și pînă la data de
12.02.2021, astfel încât acestea, să poată
fi identificate pe surse de proveniență :
reevaluări, investiții, erori etc

180 de zile Alina
COZOROVSCHI

8 Conducerea entității publice, în
respectarea prevederilor art.2 alin.3 din
O.G.81/2003, va lua măsurile care se
impun pentru reevaluarea bunurilor
din patrimoniul cultural national pe
care le deține în evidență și va lămuri
neconcordanța dintre datele raportate
în anexa la bilanțul contabil și cele din
evidența contabilă

A fost emisă circulara
9520/24.11.2021 către
sefii de servicii din
cadrul ICEM

180 de zile Sorin AILINCĂI

9 Conducerea entității publice va dispune
efectuarea inventarierii bunurilor
imobile proprietate publică a unității
administrative a județului Tulcea ,
aflate în administrarea entității și se va
asigura că listele de inventarierea a

30 de zile Sorin AILINCĂI
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bunurilor, în care vor fi menționate
pozițiile bunurilor din inventarul
centralizat și actele prin care s-a
constituit dreptul de administrare al
acestora, inclusiv cele modificatoare,
vor fi transmise pentru confirmare
Consiliului Județean Tulcea.

c.7. activitatea compartimentului juridic

Activitatea Compartimentului Juridic din cadrul I.C.E.M. “Gavrilă Simion” Tulcea
pentru perioada 01.01.2021–31.12.2021, a constat în asigurarea continuiății unor
dosare aflate pe rolul diferitelor instanțe de judecată, după cum urmează:
Tabelul 12

Nr.
crt.

Număr dosar Părți Obiect Stadiul dosarului

1 36/327/2017
Judecătoria

Tulcea

Roibu Pascale- reclamant
Ministerul Culturii -
Direcția Patrimoniu
Cultural, prin D.J.C.
Tulcea și ICEM Tulcea –
pârâți

Pretenții
Termen 17.02.2022
Pentru completarea Raportului de
expertiza

2
3465/327/201

8
Judecătoria

Tulcea

ICEM Tulcea - reclamant
SC UNIQA ASIGURARI
SA- pârât

Obligația de a face
Apel și Recurs

Tribunal - Admite apelul. Schimbă sentința
apelată în tot. Respinge cererea de chemare în
judecată ca nefondată. Obligă intimata la plata
sumei de 1.810 de lei cu titlu de cheltuieli de
judecată,
Hotarâre 649/2021
Curtea de Apel Constața -Termen 24.02.2022

3 3465/327/2018
*

ICEM Tulcea - reclamant
SC UNIQA ASIGURARI
SA- pârât

obligatia de a face -
pretentii

Recurs
Curtea de apel Constanta
Termen 16.03.2022

4
1686/327/201

8
Curtea de

Apel
Constanța

Panica Marcel, Popaene
Florin – reclamanți
Consiliul Județean Tulcea,
ICEM Tulcea și Direcția
Județeană pentru Cultură
Tulcea – pârâți

Apel
obligația de a face

Apel și Recurs

Tribunal- Solutia pe scurt: Admite apelul.
Anulează sent.civ. nr.2466/20-09-2019 a
Judecătoriei Tulcea. Ia act de renunţarea la
judecată a reclamantei cu privire la cererea
formulată împotriva pârâţilor Consiliul
Judeţean Tulcea şi Direcţia pentru Cultură
Tulcea. Trimite cauza spre rejudecare primei
instanţe pentru soluţionarea cererii formulată
împotriva pârâtei Institutul de Cercetări
EcoMuzeale Gavrilă Simion Tulcea. Cu recurs
în 30 zile de la comunicare. Document:
Hotarâre 784/2021
Recurs – Curtea de Apel Constanța Termen
14.02.2022

5 1811/88/2021 ICEM - reclamant TULCEA
– parat
Perigem

Anulare act
litigiu privind achiziţiile
publice
Tribunalul Tulcea

Termen 15.03.2022

6 767/88/2018 ICEM –creditor
S.C. ROMGRANIT LINES
S.R.L.- debitor

Faliment- deschiderea
procedurii
Tribunalul Tulcea

Termen 22.02.2022

7 7239/118/2016 EOLICA DOBROGEA SRL
- ÎN INSOLVENŢĂ  debitor
ICEM - creditor

Faliment- deschiderea
procedurii
Tribunalul Constanța

Termen 04.04.2022

8 822/327/2019 SC FIL CONSTRUCT –
pârât
ICEM - reclamant

Obligaţie de a face
Fond și Apel

Obligă pârâta SC Fil Construct SRL,prin
administrator judiciar SC Rominsol IPURL la
reconstrucția pantelor trotuarelor pe fațada de
nord a clădirii și refacerea bordurilor deplasate
realizate în temeiul contractului de lucrări
nr.69/25.05.2015 la obiectivul de învestiții
„Punerea în valoare a patrimoniului istoric-
Cetatea Halmyris- specifică zonei pescărești
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Murighiol”.
Hotarâre 174/2021
Respinge apelul ca nefondat. Hotarâre
866/2021

9 2212/2/2021 MUZEUL NAŢIONAL DE
ARTĂ CONTEMPORANĂ
A ROMÂNIEI – reclamant

OFICIUL ROMÂN PENTRU
DREPTURILE DE AUTOR
– parat
ICEM - Intervenient

anulare act
administrativ
DECIZIA NR.
130/03.11.2020
Curtea de Apel
București

Termen 25.01.2022

c.8. Activitate Serviciului Financiar-contabil, administrativ, achiziții publice

Serviciul Financiar – Contabilitate

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate este  asigurarea bunei
gestionari a fondurilor bănești și materiale ale institutiei, măsurarea, evaluarea,
gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum si
imbunatatirea activitatii de gestionare a fondurilor publice la nivelul institutiei.

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:

 Aplicarea prevederilor legale aparute in cursul anului in domeniul contabilitatii;
 Fundamentarea și întocmirea proiectului de buget anual de venituri și cheltuieli

precum și propunerile de rectificare si virare a a acestuia, care va fi înaintat spre
aprobare ordonatorului principal de credite ;

 Organizarea și ținerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile legii;
 Participarea salariaţilor serviciului în comisiile de inventariere, recepţie,

scoaterea din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar
aflate în administrarea ICEM;

 Participarea la inventarierea patrimoniului și valorificarea rezultatelor acestuia;
 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;

 Respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale și
depunerea acestora la termenele stabilite la organul ierarhic superior;

 Întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale;
 Organizarea și ținerea la zi a contabilității de gestiune adaptată la specificul

instituției;
 Întocmirea situațiilor statistice;
 Plata cheltuielilor bugetare cu ordine de plată simplu si multiplu și CEC-uri de

ridicare de numerar, prin Trezoreria Tulcea ;
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 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 la
Trezoreria Tulcea, cu respectarea plăţilor planificate;

 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;

 Raportarea situațiilor lunare, trimestriale și anuale în sistemul național de
raportare – Forexebug ;

 Întocmirea și transmiterea mandatelor poștale – Poștă ;
 Întocmirea și transmiterea cererilor de deschideri de credite - Trezorerie ;
 Indosarierea lunară a documentelor justificative, notelor contabile, balanţelor de

verificare şi a altor documente financiar contabile în vederea legării şi arhivării
acestora;

 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;

 Intocmirea de raportari financiare pentru proiectele din cadrul institutiei,
inclusiv a sumelor primite de la MC pentru santiere arheologice;

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

 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;

 Întocmirea, verificarea şi avizarea deconturilor de cheltuieli pentru deplasari interne;
 Evidenţa mijloacelor fixe aparţinând domeniului public şi privat ;
 Evidenţa furnizorilor aferenţi activităţii curente şi a furnizorilor aferenţi

investiţiilor;
 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;

 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 ;
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 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;

 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;

 Intocmirea notelor de intrare și recepție a materialelor achiziţionate şi intrate în
magazia instituţiei (consumabile, tipizate), înregistrate în fişele de magazie;

 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;

 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;

 S-a tinut evidenta combustibilului pe fiecare autoturism in parte;
 În perioada de raportare salariaţii serviciului financiar au mai executat şi alte

sarcini de serviciu încredinţate de şeful ierarhic superior sau de conducerea
instituţiei;

 Întocmirea la cerere a tuturor situaţiilor cerute de conducerea unităţii, organelor
de control etc.

 Rezolvarea corespondenţei specifice Serviciului Financiar.
 S-au inregistrat in evidenta contabila un numar de 889 de facturi fiscale, 1320 de

ordine de plata, 30 de cecuri numerar, 1.313 de ordonantari, 856 de deconturi
deplasari, si 827 de chitante.

Achiziții Publice

 s-a elaborat programul anual de achizitii publice pe baza necesitatilor si
prioritatilor identificate la nivelul institutiei cuprinzând informaţiile prevăzute
de legislatia in vigoare, structurat pe trei capitole: produse, servicii şi lucrări.
Programul a fost actualizat ca urmare a rectificărilor si virarilor de buget,
precum şi a necesităţilor ulterioare transmise de celelalte servicii.

 s-a colaborat cu celelalte compartimente/servicii/birouri funcţionale din cadrul
institutiei la fundamentarea programului anual de achiziţii publice;

 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, in urma referatelor de necesitate
primite;

 s-au efectuat proceduri de achiziţii publice în SEAP;
 s-au intocmit notele estimative si justificative cu privire la procedurile de
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achiziţie publică;
 s-au intocmit referatele de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziţie

publică;
 s-a asigurat desfăşurarea propriu zisă a procedurilor de achiziţie publică de

atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii şi lucrări;
 s-a urmărit respectarea contractelor de achiziţii publice din punct de vedere al

respectării valorilor şi termenelor;
 s-a tinut evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri,

servicii sau activităţi;
 s-a urmărit executarea contractelor de achiziţii şi s-au informat şefii ierarhici ori

de câte ori au aparut încălcări ale clauzelor contractuale;
 s-a soluţionat în termenul prevăzut de lege corespondenţa repartizată;
 S-au efectuat un numar de  503 de achiziţii publice in programul SICAP,

constand in achizitii de bunuri, servicii si lucrari, utilizandu-se un numar de 184
coduri CPV, pentru fiecare dintre acestea efectuându-se studiu de piaţă prin
cerere de oferta, consultare catalog electronic SEAP  sau prin anunt publicitar;

 S-au elaborat Note Justificative in numar de 17, pentru achiziţie directă, anunturi
publicitare in suma de 7 si anunt de participare simplificat in numar de 3;

 S-au incheiat un numar de 25 contracte de achizitie publica ;
 S-au intocmit caiete de sarcini pentru achizitii, in colaborare cu personalul de

specialitate;
 S-a intocmit documentatia necesara in vederea demararii procedurii de achizitie

publica.
 S-au operat modificari/completari ulterioare in programul anual al achizitiilor

publice.

Serviciul Administrativ a asigurat efectuarea activităţilor de gospodărire,
întreţinere-reparaţii şi deservire, în cadrul instituției, astfel:

 întreţine spaţiile corespunzatoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a
activităţii personalului din toate obiectivele muzeale;

 asigură buna funcţionare a centralei termice, precum şi a celorlalte echipamente
tehnice;

 face propuneri privind reparaţiile instalaţiilor din dotare, urmărind executarea lor;
 urmăreşte şi controlează modul de furnizare a energiei electrice şi termice;
 urmareşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de transport pentru

mijloceledindotare;
 programează autoturismele la verificarile tehnice obligatorii;
 urmăreşte rulajul echivalent pentru a putea schimba anvelope şi lubrifianti

conform normativelor;
 solicită încheierea de asigurări obligatorii RCA şi asigurări Casco pentru

autoturismele şi persoanele care circulă.
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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 2021 s-a constituit din subvenția acordată de Consiliul
Județean Tulcea, în calitate de ordonator principal de credite și din veniturile proprii
ale instituției. Pe parcursul anului, bugetul de venituri a suferit trei rectificări
bugetare, prin suplimentarea subvenției și modificarea listei de investiții, precum și
o virare de credite, respectiv diminuarea și suplimentarea anumitor articole de
cheltuieli și/sau titluri de cheltuieli.
Tabelul 13 - Lei

Nr
crt

Categorii
Proiect

mangement

HCJTL
29/

20.04.2021

HCJTL
45/

28.05.2021

HCJTL
80/

27.08.2021

HCJTL
102/

29.10.2021

HCJTL
119/26.11.2020

2021 Prevăzut
an

Prevăzut
an

Prevăzut
an

Prevăzut
an

Realizat la
31.12.
2021

1. SUBVENT
IE 6.828.000 7.912.000 8.082.000 8.282.000 8.282.000 6.965.000 5.797.128

2.
VENITURI
PROPRII 1.634.000 2.229.000 2.229.000 2.229.000 2.305.000 2.305.000 2.295.046

TOTAL venituri 8.462.000 10.141.000 10.311.000 10.511.000 10.587.000 10.587.000 7.775.005

În urma analizării bugetului de venituri se constată următoarele: faţă de bugetul de
venituri iniţial aprobat în aprilie 2021, până la sfârşitul anului  bugetul de venituri  a
crescut cu aproximativ 4,4%, aceasta creştere s-a datorat creşterii subvenţiei acordate
și a veniturilor proprii; subvenţia prevăzută s-a acordat în proporţie de 70% de către
Consiliul Judetean Tulcea; veniturile proprii prevazute s-au realizat in procent de
aproximativ 99,57%;

Bugetul de cheltuieli pentru perioada 01.01.-31.12.2021 a avut următoarea
configuratie prezentată în Tabelul 14.

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 4,4%, astfel:
 cheltuielile de personal au crescut până la sfârsitul anului cu aproximativ 2,91%,
 cheltuieli cu bunuri si servicii au crescut până la sfârșitul anului cu aproximativ 6,80%,
 cheltuieli de investitii au crescut cu aproximativ 7,44%,
 recuperare de plati din anii precedenți au crescut până la sfârșitul anului cu

aproximativ 208,3%,

După cum se poate vedea în tabelul 11 prezentat mai sus, cheltuielile totale
prevăzute în anul 2021, în valoare de 10.587.000 lei, au următoarea structură:
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 cheltuieli de personal: 6.084.000 lei, reprezentând 57,47 % din total buget ( fiind
ponderea cea mai mare din buget);

 bunuri si servicii: 2.034.000 lei, reprezentând 19,21 % din total buget;
 cheltuieli de capital in suma de 2.456.000 lei, reprezentând 23,20 % fată de buget;
 alte cheltuieli in suma de 50.000 lei, reprezentand 0,47% din total buget;
 plati efectuate in anii precedenti in suma de -37.000 lei, reprezentand -0,35% din

total buget.
Tabel 14 - lei

Nr
crt

Categorii
HCJTL

29/
20.04.2021

HCJTL
45/

28.05.2021

HCJTL
80/

27.08.2021

HCJTL
102/

29.10.2021

HCJTL
119/

26.11.2021

Prevăzut an Prevăzut  an Prevăzut an Prevăzut an Definitiv
1.

cheltuieli de
personal 5.912.000 5.928.000 5.937.000 6.084.000 6.084.000

2. bunuri si servicii 1.905.000 1.905.000
1.905.000 1.958.000 2.034.000

3. alte cheltuieli 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

4.
plati efectuate  in anii

precedenti
2.286.000 2.456.000

2.456.000 2.456.000 2.456.000

5. cheltuieli de capital -12.000 -28.000
-37.000 -37.000 -37.000

TOTAL cheltuieli 10.141.000 10.311.000 10.311.000 10.511.000

Tabelul 15

Nr. crt. CATEGORII
2021

realizat prevazut

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

6.036.059
74,59 % din total bvc realizat
103,61 % din total subventie
acordata pentru functionare

6.084.000
57,47 % din total buget

previzionat
104,43 % din total
subventie acordata
pentru functionare

2.

BUNURI SI SERVICII, din
care :

1.953.479
24,14% din total bvc realizat

2.034.000
19,21 % din total bvc

previzionat

- bunuri si servicii 1.326.577 1.394.000
- hrana animale 31.804 32.000
- medicamente si materiale
sanitare

2.923 4.000

- bunuri de natura obiectelor
de inventar

69.461 70.000

- deplasari 11.988 12.000
-materiale de laborator 16.940 17.000
-carti,publicatii, materiale
documentare

56 1.000

-pregatire profesionala 7.780 12.000
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- protectia muncii 2.410 7.000
- alte cheltuieli cu bunuri si
servicii

483.540 485.000

3.
ALTE CHELTUIELI (Sume
aferente persoanelor cu
handicap)

49.133
0,61% din total bvc

realizat

50.000
0,47 % din total buget

previzionat

4.
PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI (si recuperate
in anul curent)

-36.970
-0,46% din total bvc realizat

-37.000
-0,35 % din total buget

realizat

5. CHELTUIELI DE CAPITAL

90.473
1,12% din total bvc realizat

3,68 % din total subventie prevazuta
pentru sectiunea de dezvoltare

2.456.000
23,20% din total bvc

previzionat
100 % din total subventie

pentru dezvoltare

TOTAL 8.092.174 10.587.000

Cheltuielile previzionate în bugetul institutiei în anul 2021 sunt realizate în proportie
de aproximativ 76,44 % fată de estimarile din buget fiind prevăzute cheltuieli care au
asigurat buna desfăsurare a activitătii institutiei, astfel:

 cheltuielile de personal s-au realizat in procent de  99,21 %,
 cheltuielile cu bunuri si servicii s-au realizat în procent de aproximativ 96,04%,
 cheltuielile de capital s-au realizat în procent de 3,68%,
 alte cheltuieli s-au realizat in procent de 98,27%,
 plati efectuate in anii precedenti  (si recuperate in anul curent) s-au realizat in

procent de -99,92%,

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, 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 01.01.2021 -31.12.2021 in
suma totala de 2.295.046 lei  (99,57% 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*: 1.302.473 lei (56,75%);
 contracte de supraveghere/diagnosticare arhelogică: 290.962  lei (12,68 %);

precum si veniturile proprii realizate din alte activităti ale institutiei si
ponderea acestor venituri  realizate în perioada 01.01.2021-31.12.2021 in suma
totala de 701.611 lei reprezentand 30,57 % din total incasari realizate, respectiv:

 obiecte de stand: 382.400 lei (16,66%);
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 proiecte: 90.000 lei (3,92%);
inchirieri +diverse: 4.589 lei (0,2%);

 publicatii: 59.038 lei (2,57%);
 filmare si foto: 1.500 lei (0,07%)
 venituri M.C.C. :159.084 lei ( 6,93% din total incasari);
 sponsorizare : 5.000 lei (0,22% din total incasari);

Din analiza acestor venituri se constată următoarele :
 în anul 2021 veniturile proprii ale institutiei reprezintă 28,36% din total buget

realizat, veniturile proprii realizate din activitatea de bază, respectiv bilete
intrare, au fost în valoare de  1.302.473  lei, ceea ce reprezinta ( 56,75%) din total
venituri extrabugetare realizate.

Gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%);
 în anul 2021 s-au prevăzut venituri totale în sumă de 10.587.000 lei, din care

8.282.000 lei subventie si 2.305.000  lei venituri extrabugetare;
 veniturile extrabugetare realizate la sfârsitul anului 2021 au fost în valoare de

2.295.046 lei si au reprezintat 28,36 % din total venituri realizate si 21,68% din
total venituri estimate.

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:
Ponderea cheltuielilor de personal realizate la finele anului 2021 din totalul
cheltuielilor realizate este de 74,59 %.

Ponderea cheltuielilor de personal realizate din total cheltuieli de personal
prevăzute este de 99,21%.

Ponderea cheltuielilor de personal realizate din total buget  estimat aferent
anului 2021  este de 57,01 %.

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:
Ponderea cheltuielilor de capital estimate din total buget  prevazut în anul 2021 este
de 23,20 %, iar până la 31.12.2021 s-a realizat 1,12 % din total cheltuieli realizate  la
31.12.2021.

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 2,24 % 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. 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.
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Cheltuielile pe beneficiar:
Situatia numărului de vizitatori   pe sectii muzeale:

C.M.E.D.D. : 71.304, din care:
Platitori=  61.924
Neplatitori= 9.380

M.I.A. (inclusiv obiectivele muzeale): 72.380, din care:
Platitori = 68.404
Neplatitori = 3.976

C.M.P.C.N.D.: 5.758, din care:
Platitori= 3.407
Neplatitori= 2.351

Muzeul de Arta Populara : 3.332, din care:
Platitori=1.853
Neplatitori=1.479

Total general = 152.774 vizitatori , din care:
-platitori = 135.588,
-neplatitori = 17.186

Cheltuielile totale realizate pe beneficiar sunt următoarele:

 din subventie: 5.797.128 lei  = 37,95 lei/an/pers. si 3,16 lei/lună/pers.;
din venituri proprii: 2.295.046 lei = 15,02 lei/an si 1,25lei/lună.

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

Tabelul 13
Nr.
crt.

Indicatori de performanţă 2019 2020 2021

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

38,17 67,82 52,38

3 Număr de activităţi educaţionale 359 186 148
4 Număr de apariţii media - - -
5 Număr de beneficiari neplătitori 50.916 8.573 17.186
6 Număr de beneficiari plătitori 141.431 104.233 135.588
7 Număr de expoziţii / Frecvenţa medie zilnică 23 9 12
8 Număr de proiecte 2 1 2
9 Venituri proprii din activitatea de bază 1.201.440 933.206 1.593.435
10 Venituri proprii din alte activităţi 924.833 943.861 701.611
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E. SINTEZA PROGRAMELOR ŞI A PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE
MANAGEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategia culturală a ICEM pentru perioada 2020-2025 trebuie să fie în concordanţă cu
misiunea instituţiei dar şi cu Strategia Sectorială în Domeniul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, 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 a
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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 2020-2025 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 proiectului de management pentru perioada 2020-2025 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
proiectelor tradiţionale de cercetare ale ICEM analizate în capitolul B:
arheologie, istorie, ştiinţele naturii, etnografie şi artă;
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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 anuală a revistei DobroArt;
- 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 70 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;
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- 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 (minimum 5 expoziţii pe an);
- organizarea unor expoziții on line;
- 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;
- 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;
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- 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 2020-2025 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
2022: 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; Perioada târzie a primei epoci 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; Arta romană în Moesia Inferior–Dobrogea şi
Bulgaria (bronzuri figurate); Accesorii vestimentare şi piese de echipament militar în
Dobrogea; Analize cantitative și calitative asupra proceselor economice de la Gurile
Dunării în perioada romană (Principat și Dominat); Principalele tipuri de opaițe de pe
limes-ul Moesiei Inferior în secolele IV- VII p. Chr.; Civilizaţia urbană din Dobrogea în
secolele X-XIV; 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;
Protejarea patrimoniului  cultural românesc în contextul aderării României la Uniunea
Europeană;
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 Continuarea cercetărilor arheologice sistematice: Maliuc–Taraschina, Isaccea–
Noviodunum, Jurilovca–Argamum, Murighiol–Halmyris, Slava Rusă, Tulcea–
Aegyssus, Beidaud, Acick Suhat;

 Continuarea proiectelor de cercetare internaţionale în care este implicată instituţia
 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 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.
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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
2022: Cercetări privind speciile de floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de
interes conservativ din cadrul siturilor Natura 2000 din Dobrogea (2014-2023);
Studiu privind asociațiile de moluște terestre și acvatice din partea continentală a
Dobrogei și Marea Neagră (2020-2025); Studierea patrimoniului natural și istoric al
județului Tulcea, pe baza tehnicilor și tehnologiilor de teledetecție (2019-2023).

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
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
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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:
Comunitatea rurală tradiţională în contextul europenizării; Relaţia majoritari –
minoritari etnici în Dobrogea de Nord; Practici tradiţionale în producția casnică
textilă; 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; Relaţia
habitat / practicarea ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale şi contemporane;
Album etnologic al județului Tulcea.

Descrierea activităţilor: Cercetarea patrimoniului cultural material şi imaterial în
vederea conservării şi păstrării obiceiurilor, tradiţiilor şi credinţelor populare
presupune efectuarea unor studii interdisciplinare. Aceasta presupune corelarea
problemelor din domeniul etnologiei/antropologiei cu cele ecologice, ambientale, în
vederea relevării aspectelor esenţiale ale patrimoniului natural, material şi imaterial.
Între condiţiile de habitat şi ocupaţie/meşteşug există o strânsă corelaţie. Dacă
mediul geografic natural a oferit condiţii favorabile unei anumite ocupaţii/meşteşug,
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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 cel puţin a 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.

Scopuri: Valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare; schimb de informaţii
şi idei între cercetătorii şi muzeografii implicaţi în activitatea de cercetare.

Beneficiari: comunitatea ştiinţifică.
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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, Delta Dunării și DobroArt 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 anual7.

Descrierea activităţilor: Concepute în concordanţă cu contextul social-cultural, în
funcţie de cerinţele publicului vizitator, expoziţiile valorizează rezultatele activității
de cercetare depuse în cadrul fiecărui segment de activitate din cadrul instituţiei.
Potenţialul educativ înalt atins de mijloacele audio-vizuale, prin producţii
documentare şi acces la internet face ca expunerea în muzeu să se concentreze asupra
obiectelor şi atmosferei pe care acestea o generează prin prezenţa lor tridimensională
în faţa vizitatorului. Expoziţiile completează informaţia pe care publicul o
recepţionează prin sistemul educaţional şi mijloacele mediatice, aducându-l în
contact direct cu domeniul reprezentat, la un nivel mult mai înalt şi de o calitate
semnificativ superioară. Expoziţia de bază trebuie să fie reprezentativă, să exprime o
idee tematică, iar piesele, autentice şi cu valoare reală sunt expuse într-o ordine
sistematică, specifică domeniului pe care îl reprezintă (artă, civilizaţie urbană sau
arheologie). Expoziţiile itinerante sunt expuse în alte muzee din ţară şi prin
intermediul lor se face cunoscut patrimoniul ICEM

7 Dacă situația satitară și economică va permite acest lucru.
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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;

 modernizarea Centrului Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării;
 Reabilitarea Muzeului Farul Vechi din Sulina.
 Reabilitare Casa Panaghia din Babadag.
 Reabilitare Casa Panait Cerna;
 Reabilitare Casa Țărănească de la Enisala.
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 2021 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. În cele mai multe
domenii de activitate au fost înregistrate scăderi semnificative. Situația sanitară a
impus anumite restricții care au condus la scăderea numărului de beneficiari dar și la
închiderea activității timp de două luni.
Tabelul 17. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:

Programul Tipul proiectului Număr de proiecte Beneficiari
Cercetare arheologică Proiecte medii 4 MCPN, ICEM,

comunitatea ştiinţifică,
comunitatea locală

Proiecte mici 112

Manifestări ştiinţifice Proiecte mari 0
comunitatea ştiinţifică,
comunitatea locală

Proiecte mici 3
comunitatea ştiinţifică,
comunitatea locală

Manifestări
expoziţionale

Proiecte mici și
medii

9 comunitatea locală,
publicul vizitator

Proiecte mari 1

Activitate editorială Proiecte medii 2
comunitatea ştiinţifică,
comunitatea locală

Proiecte mici 3
comunitatea ştiinţifică,
comunitatea locală

Promovare Proiecte mici 1 comunitatea locală, turiştii

Lucrări de reparaţii Proiecte mari 1 Baze arheologice

Activitatea educațională

Proiecte mici
145

comunitatea locală,
publicul vizitator, unitățile
de învățământ

Proiecte medii 0

e.8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru anul 2022

Activitatea ICEM propusă spre a fi realizată în anul 2021 va fi supusă spre aprobare
Consiliul Științific în cursul lunii februarie. Obiectivele acestuia sunt în conformitate
cu Planul de management al instituției pentru perioada 2020-2025. Bugetul necesar
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. Pentru anul 2022

sunt prevăzute următoarele activități: continuarea cercetărilor arheologice pe
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situl „Taraschina” (com. Maliuc); prospecțiuni geofizice pe siturile arheologice
atribuite culturii Hamangia de la Ceamurlia de Jos și Baia, punctul „Drumul
Vacilor” (Baia-Golovița); propspecțiuni geofizice în așezarea atribuită culturii
Hamangia de la Panduru (com. Baia).

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. Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil: Sorin Ailincăi. Activitatea
științifică din anul 2021 va fi realizată în acord cu obiectivele propuse în tema de
cercetare.

4. „Perioada târzie a primei epoci a fierului în Dobrogea”. Responsabil: Răzvan Marius
Cernamoriți.

5. Societate provincială romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.). Responsabil: Marian
Mocanu. Pentru anul 2021 au fost programate următoarele activități: continuarea
cercetărilor pe sectorul încredințat în Șantierul arheologic Aegyssus; continuarea
cercetărilor pe sectorul încredințat în Șantierul arheologic Noviodunum;
continuarea cercetărilor pe sectorul încredințat în Șantierul arheologic (L)Ibida.

6. Aspecte ale vieţii economice în provincia Scythia. Responsabil: Dorel Paraschiv.
7. Aspecte ale vieții urbane în epoca romano-bizantină la Gurile Dunării. Responsabil:

Florin Topoleanu. Activitatea științifică din anul 2021 va fi realizată în acord cu
obiectivele propuse în tema de cercetare.

8. Arta romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate). Responsabil:
George Nuțu. Activitatea științifică din anul 2021 va fi realizată în acord cu
obiectivele propuse în tema de cercetare.

9. Accesorii vestimentare şi piese de echipament militar în Dobrogea”. Responsabil:
George Nuțu;

10. „Analize cantitative și calitative asupra proceselor economice de la Gurile Dunării în
perioada romană (Principat și Dominat)”. Responsabil: Radu Octavian Stănescu.

11. Artefacte din materii dure animale în secolele X-XV la gurile Dunării. Context cultural-
cronologic, resurse, tehnologie, relații de schimb”. Responsabil: Aurel Stănică.
Activitatea științifică din anul 2020 va fi realizată în acord cu obiectivele propuse
în tema de cercetare. Este avută în vedere publicarea unui catalog al materiilor
dure animale inventariate.

12. Economie și relații comerciale în Dobrogea (sec. X-XIV). O reinterpretare a materialului
ceramic. Responsabil: Aurel Stănică. Activitatea științifică din anul 2020 va fi
realizată în acord cu obiectivele propuse în tema de cercetare.

14. Cărți și periodice vechi, ex-librisuri, deținători și frecvența lor în colecții tulcene laice și
ecleziastice. Responsabil: Lăcrămioara Manea. Pentru anul 2020 au fost
programate următoarele activități: completarea documentaţiei (descrierea
volumelor și a serialelor cercetate sau a celor noi identificate, precum și a
mărcilor de proprietate ale acestora); documentare pentru identificarea ex-
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librisurilor mai puțin cunoscute; realizarea până la finalul proiectului a unui
catalog de ex-librisuri din colecțiile tulcene.

15. Oraşe nord-dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea.
Responsabil: Mădălina Ciocoiu. În anul 2020 va continua activitatea de
cercetare în fondurile de arhivă ale Biroului Judeţean al Arhivelor Naţionale
Tulcea, Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Galați şi ICEM Tulcea în
vederea finalizării proiectului tematic al expoziției de bază a Muzeului Farul
din Sulina (proiectul „Punerea în valoare a potențialului istoric prin restaurarea și
conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina” implementat de Consiliul Județean
Tulcea).

16. Protejarea patrimoniului  cultural românesc în contextul aderării României la Uniunea
Europeană. Responsabil: Florentina Trif.

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;
9. Album etnologic al județului Tulcea. Temă comună: dr. Iuliana Titov, dr. Al.

Chiselev, Elena PAPA, Al. Negoiță. Perioada cercetării: 2020-2022;
10. Colecția de textile a Muzeului de Etnografie și Artă Populară. Compoziția decorativă și

tehnici de realizare a țesăturilor de interior și a portului popular. Responsabil Irene-
Gabriela MISCHIE (temă nouă).

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
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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 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);

3. Studiu privind asociațiile de moluște terestre și acvatice din partea continentală a
Dobrogei și Marea Neagră (2020-2025), responsabil: Adina Rădulescu. Cercetările
vor evidenția diversitatea biologică a moluștelor din diferite ecosisteme terestre
(silvicole, saxicole, stepice) și acvatice (dulcicole și marine), precum și impactul
activităților antropice exercitate asupra acestor bionți. O parte din speciile
prelevate spre studiu vor fi introduse în Colecția de Malacologie a CMEDD, în
vederea completării acesteia.

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 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;
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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;

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.

2. Proiectul de cercetare arheologică sistematică „Noviodunum 2020” (Isaccea).
Colectiv cercetare ICEM Tulcea: Aurel Stănică (responsabil științific), Florin
Topoleanu, Marian Mocanu, Valentin Panait. Instituții partenere: Complexul
Cultural Callatis Mangalia, Institutul de Arheologie Iași, MNIR București, Muzeul
Brăilei „Carol I” Brăila.

3. Proiectul de cercetare arheologică sistematică [L]Ibida (Slava Rusă, com. Slava
Cercheză). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv, George Nuțu,
Marian Mocanu, Diana Andreea-Mocanu. Instituții partenere:  Institutul de
Arheologie Iași, Universitatea „Al. I. Cuza Iași”, Muzeul de Istorie Națională a
Moldovei Chișinău, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” București,
Università degli Studi di Sassari, Universitatea Dunării de Jos Galați.

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.

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.



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

112

6. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Halmyris (Murighiol, com.
Murighiol). Responsabil: Cristina Alexandrescu (IAB).

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.

8. Proiectul „Vânători–La Jolică, jud. Galaţi”. În 2022 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).

9. Proiectul „Valea Hamangiei din preistorie până în perioadă medievală.
Evoluția habitatului uman în microzona arheologică Beidaud (The Hamangia
Valley from Prehistory to the Middle Ages. The evolution of human dwelling in
the Beidaud Archaeological Microzone)”. Responsabili ICEM Tulcea: Sorin
Cristian Ailincăi, Radu Octavian Stănescu, Răzvan Cernamoriți;

10. Proiectul Orgame – Caraburun et Călugăra – Necropole et Territoire. Proiect
internațional Musee du Louvre – Institutul de Studii Sud-Est Europene – ICEM.
Membru echipă de proiect ICEM Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi;

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;

În anul 2022 va fi acordată o atenție deosebită continuării proiectului 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: UAT Comuna 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, Aurel
Stănică, Florian Mihail, Marian Mocanu, Cristian Micu, Dorel Paraschiv.

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
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Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea: Cristian Micu (co-responsabil),
Sorin Ailincăi, Florian Mihail.

2. „Laboratoire International IRP – „Géoarchéologie et géohistoire du delta du Danube”,
CNRS Franța. 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. Membrii echipei de proiect ICEM Tulcea: Cristian Micu
(responsabil echipă de proiect ICEM Tulcea), Sorin Ailincăi, Florian Mihail,;

3. (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.

4. „The Danube Underwater Heritage: Trade Routes and Shipwrecks at the Lower Danube
and the Danube Delta”. Polish Narodowe Centrum Nauki, grant no.
2018/02/X/HS3/01745. Partener: Antiquity of Southeastern Europe Centre,
University of Warsaw / Osrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-
Wschodniej Uniwersytetu Warszwaskiego, Krakowskie Przedmieście 32, 00-927,
Warszawa, Polonia. Membru echipă de proiect ICEM Tulcea: George Nuțu.

e.8.1-5. Lucrări științifice (note, articole, studii, volume, volume editate) apărute în
publicații de specialitate: În anul 2022 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.

Tabel 18

Nr. Denumire Responsabil Nr.
bucăți

1 Peuce, SN 20 - 2022 Sorin Ailincăi,

Cristian Micu

300
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2 Volum dedicat cercetărilor arheologice de la Taraschina Cristian Micu 300

3 Volum dedicat cercetărilor arheologice de la Niculițel-
Cornet

Sorin Ailincăi 300

4 Catalogul cărții românești vechi din județul Tulcea. Manea, L., 300

5 Industria materiilor dure animale în situl arheologic Cetatea
Noviodunum

Stănică, A.D., 300

5 Delta Dunării 9 Cristina Dinu 200

6 DobroArt 6 - 2022 Paul Tocanie 300

7
Plante protejate din Delta Dunării și Dobrogea, broșură
format A5; Petrescu Mihai

300

8
Păsări protejate din Delta Dunării și Dobrogea, broșură
format A5 Cuzic Viorel

300

9
Catalog expoziție ARTA DIN DEPOZIT – Marcel
Chirnoagă Paul Tocanie

200

10
Catalog expoziție retrospectivă ”Ștefan Găvenea”

Paul Tocanie
200

11
Catalog Bienala de Grafică ”Constantin Găvenea”

Paul Tocanie
200

12
Albumul etnologic al județului Tulcea

Iuliana Titov
300

e.8.1-7. Manifestări științifice organizate de I.C.E.M. Tulcea

1. International Colloqium Stone Monuments in the Roman Provinces: Provenance
and Resources, Manufacturing, Supply, Use and Re-use, Tulcea 8th-11th
November 2022.

2. Sesiunea națională de comunicări: ”PATRIMONIUL ȘI EDUCAȚIA ÎN
MUZEELE DE ARTĂ DIN ROMÂNIA – ED. A VI-A”;

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 70 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:
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 alocarea de fonduri pentru expertizări de bunuri culturale susceptibile a fi
clasate, la colecţiile pentru care nu avem experţi proprii din ICEM (botanică,
ornitologie, malacologie, geologie, etnografie, artă);

 inventarierea colecţiilor în intervalele de timp prevăzute de lege;
 alocarea eşalonată de fonduri pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria

tezaur din colecţiile secţiilor de istorie şi arheologie, etnografie şi artă;
 alocarea de fonduri pentru restaurarea unor opere de artă deteriorate;
 alocarea de fonduri pentru legalizarea actelor de donaţie a unor bunuri

culturale din patrimoniul ICEM;
 intensificare activităţii de clasare (cel puţin 50 de piese anual în categoria Fond

sau Tezaur a Patrimoniului Cultural Naţional);
 perfecţionarea personalului de specialitate care lucrează cu patrimoniul muzeal;
 reevaluarea colecţiilor;
 finalizarea registrelor informatizate de evidenţă a bunurilor culturale organizate în

colecţii şi accelerarea procesului de clasare pentru încheierea acestuia;
 achiziţionarea de bunuri culturale pentru îmbogăţirea patrimoniului muzeal mobil;
 amenajarea spaţiilor de depozitare a colecţiilor muzeale conform standardelor,

sau cel puţin apropierea de acestea, în toate secţiile muzeale, inclusiv dotarea
acestora cu instrumente de măsurare a parametrilor de microclimat
(termohigrometre);

 achiziţionarea de materiale necesare conservării şi protejării bunurilor culturale
împotriva degradării, alterării sau atacurilor dăunătorilor;

 întocmirea unei evidenţe informatizate a patrimoniului cultural administrat de ICEM;
 întocmirea planului de evacuare a bunurilor în caz de dezastre şi a procedurilor

de securitate, pentru fiecare secţie muzeală;
 acreditarea muzeelor din componenţa ICEM, în conformitate cu legislaţia în

vigoare;
 asigurarea condiţiilor optime de restaurare şi conservare a patrimoniului

muzeal.

Colecția de istorie modernă și contemporană – gestionar Mădălina Ciocoiu

 realizarea a 50 de fișe de conservare;
 actualizarea registrului de evidență analitică a bunurilor culturale pentru colecția

de istorie modernă și contemporană;
 pregătirea documentației de specialitate pentru bunurile culturale restaurate în

cadrul Laboratorului de Restaurare

Colecțiile de medalistică și numismatică – gestionar Florentina Trif
 număr minim de fișe de conservare completate – 200 buc.;
 monitorizarea valorilor de temperatură şi umiditate din întreg spațiul

expozițional al Muzeului de Istorie și Arheologie, precum şi din depozitul
colecțiilor de numismatică și medalistică. Aplicarea măsurilor care se impun, în
situația în care sunt constatate probleme specifice;
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 actualizarea registrului de evidență analitică a bunurilor culturale pentru
colecțiile de numismatică și medalistică;

 pregătirea documentației de specialitate pentru bunurile culturale restaurate în
cadrul Laboratorului de Restaurare.

Colecția de arheologie – gestionar Adina Ailincăi

 număr minim de fișe de conservare completate – 200 buc.;
 monitorizarea valorilor de temperatură şi umiditate din depozitele colecției de

arheologie. Aplicarea măsurilor care se impun, în situația în care sunt constatate
probleme specifice;

 actualizarea registrului de evidență analitică a bunurilor culturale pentru
colecția de arheologie;

 pregătirea documentației de specialitate pentru bunurile culturale restaurate în
cadrul Laboratorului de Restaurare.

Gestiunea, evidenţa şi conservarea patrimoniului mobil tip carte (L. Manea):

 actualizarea registrului de evidență analitică a bunurilor culturale;
 pregătirea documentației de specialitate pentru bunurile culturale restaurate în

cadrul Laboratorului de Restaurare.

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);

 inventarierea periodică a Colecției de Geologie-Paleontologie (Marcela Tone,
Valentin Panait, Gabriel Dumitru Maran, Iuliana Varvara Poștaru);  (octombrie -
noiembrie 2022)

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
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 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;

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 2022 au fost propuse spre realizare următoarele expoziții, dintre care vor
fi realizate cel puțin 6:

Muzeul de Istorie şi Arheologie (MIA)

1. Prelungirea termenului pentru expoziția temporară „Patriarhii României. Nicodim
și Iustin înțelepți apărători ai Bisericii”, organizată la sediul Muzeului de Istorie și
Arheologie Tulcea în colaborare cu Episcopia Tulcii. Responsabil: Adina
Ailincăi;

2. Expoziția Școala de altădată, în colaborare cu Muzeul Jucăriilor;
3. Expoziția Pagini de istorie – 144 de ani de la Unirea Dobrogei cu România, noiembrie

2022;
4. va continua colaborarea cu Institutul Național de Arheologie cu Muzeu –

Academia Bulgară de Științe din Sofia (The National Archaeological Institute
with Museum – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia) pentru organizarea
expoziției temporare „The Panoply of the Thracian Warriors”. Responsabil ICEM
Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi;

5. în anul 2022 va continua colaborarea cu Muzeul Național de Istorie a României
București pentru organizarea expoziției temporare „Dacia. Ultima frontieră a
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romanității/ Tesoros arqueologicos de Rumania. Las raices dacias y romanas”,
deschisă la Muzeul de Arheologie din Madrid (Spania). Responsabili ICEM
Tulcea: Adina Ailincăi, Dorel Paraschiv;

6. în anul 2022 va continua colaborarea cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
Cluj-Napoca pentru organizarea expoziției temporare „LIMES. Frontierele
Imperiului roman din România”, deschisă la sediul Muzeului Național de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-Napoca. Responsabil ICEM Tulcea: Adina Ailincăi;

Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (CMEDD)

1. Mame și pui (coordonator: Mariana Cuzic; colaboratori: Laura Doxan, Viorel Cuzic,
Nicolae Poștaru, Iuliana Poștaru, Marcela Tone, Domnica Alexe, Ana Maria Biță, Ana
Mirela Sciotnic; tehnoredactare: Camelia Kaim, Carmen Simionescu). Expoziția a fost
inspirată de  relaţia mamă-pui în lumea animală, evidențiindu-se particularități
ale comportamentului părinților față de pui, acesta fiind foarte diferit de la un
grup de animale la altul. Expoziția cuprinde diorame, texte explicative, și o
expoziție de fotografie, cu 50 de imagini.

2. Specii invazive din România de interes pentru U.E. Perioada: ianuarie-martie
2022, Partener: Universitatea din București

3. Forme bizare în lumea animală , Perioada: mai 2022- august 2023,  Partener:
Muzeul Național de Istorie Naturală Gr. Antipa București

4. Valori ale patrimoniului muzeal serie de cinci microexpoziții cu temele: Flori de
mină, Insecte, Moluște, Pești, Păsări și Mamifere). Perioada: aprilie-decembrie 2022

Muzeul de Artă şi Casa Avramide (CMPCND)

1. Arta din Depozit – Expoziție Marcel Chirnoagă, februarie-iulie 2022. Expoziție
temporară care valorifică lucrări de pictură și grafică din colecțiile Muzeului de Artă;

2. Bienala Internațională de grafică ”Constantin Găvenea” – Tulcea 2022 (ediția III)
(Muzeul de Artă); octombrie-noiembrie 2022; eveniment organizat în colaborare cu
Uniunea Artiștilor Plastici din România și Liceul de Arte;

3. Expoziția Retrospectivă ”Ștefan Găvenea”, (Muzeul de Artă); august-octombrie 2022;
4. Expoziția absolvenților Liceului de Arte ”George Georgescu” (Casa Avramide) – iunie

2022;
5. ”PROF ART” – EXPOZIȚA CADRELOR DIDACTICE ALE LICEULUI DE ARTE

”GEORGE GEORGESCU” TULCEA, Casa Avramide, octombrie 2022;
6. Expoziția ”Tabăra artistică de la Maliuc” (ediția a II-a), eveniment organizat în

colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România;
7. Expoziții 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. Organizarea expoziției la Casa Panaghia din Babadag;
2. Organizarea expoziției la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Tulcea;
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f.4.3. Activitatea educațională
Pentru anul 2022, dacă condițiile sanitare ne vor perminte, 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 de MIA Tulcea pentru anul

școlar 2021/2022 cu unitățile de învățământ din orașul și județul Tulcea pentru
unitatea muzeală din Tulcea – Parcul Monumentul Independenței). În acest
context sunt prevăzute concursuri, mese rotunde, ateliere de creaţie artistică,
lecţii deschise, proiecţii de film, vizite la siturile arheologice din judeţ și
activități pentru marcarea unor evenimente importante din istoria locală,
națională sau universală. Pentru perioada corespunzătoare vacanței elevilor
(iulie-august 2022) este prevăzută continuarea atelierelor de educație și
creativitate reunite sub titlul „Ne distrăm și învățăm cu Clio”. Responsabili:
Mădălina Ciocoiu (coordonator), Camelia, Geanbai, Florentina Trif, Adina
Ailincăi, Valentina Sciotnic.

2. derularea parteneriatelor educaționale încheiate de MIA Tulcea pentru anul
școlar 2021/2022 cu unitățile de învățământ și instituțiile de cultură din județul
Tulcea pentru punctul muzeal din Niculițel. Responsabili: Cornelia Odagiu,
Eugenia Mititelu.

3. Organizarea  acțiunii „Zilele Europene ale Arheologiei la Cetatea Noviodunum” în
colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului (iunie 2022). Responsabili
ICEM Tulcea, Aurel Daniel Stănică, Radu Octavian Stănescu.

4. coordonarea practicii arheologice a studenţilor de la Universitatea “Al. I. Cuza”
Iaşi, Universitatea București şi Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi pe
şantierele (L)Ibida (Slava Rusă, com. Slava Cercheză) și Orgame/Argamum
(Jurilovca, com. Jurilovca). Responsabil ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv.

5. Natura prietena mea (Laura Doxan, Mariana Cuzic). 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);

6. Atelierul Arta Mică – Casa Avramide. Ateliere adresate preșcolarilor și școlarilor
mici desfășurate în fiecare marți și vineri.

7. EU NU SUNT O COPIE...SUNT ORIGINALUL (concurs de promovare a artei
contemporane);

8. INVATĂ LA MUZEU (pachete educaționale oferite cadrelor didactice pe
parcursul anului școlar 2020-2021): Pachetul Prichindel; Pachetul Hai să pictăm!;
Pachetul Micul Restaurator; Pachetul Artiști de geniu, Pachetul Lecție de gravură;
Pachetul standard.
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e.8.5. Alte evenimente muzeale sau metamuzeale organizate de ICEM Tulcea dacă
condițiile sanitare vor permite:
1. Noaptea muzeelor
2. Carnavalul pentru copii
3. Concerte de muzică clasică, jazz și muzică folk;
4. „Picnic la Cetate” – septembrie 2021. Activitate desfășurată la Cetatea

Noviodunum, ce reprezintă o abordare alternativă și neconvențională de
promovare a patrimoniului cultural local dobrogean;

5. Lansări de carte;
6. Șuetele Avramizilor.

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 352/30.09.2020. În condiţiile în
care nu se suplimentează finanţarea, instituţia nu îşi poate desfăşura coerent planul
de activităţi şi sperăm măcar atingerea planului minimal (6 expoziţii, 2 conferinţe şi
publicarea revistelor Peuce 20, Delta Dunării 9 și DobroArt 6).

Totodată, realizarea planului minimal depinde în acest an și de măsurile luate
pentru oprirea răspândirii infectărilor cu COVID 19.
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F. PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI,
CU O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE DE
CĂTRE AUTORITATE, PRECUM ŞI A VENITURILOR INSTITUŢIEI CE POT FI
ATRASE DIN ALTE SURSE

f.1. proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli a ICEM Tulcea pe anul 2022 s-
au avut în vedere următoarele considerente:

- creşterea de surse financiare să se bazeze pe creşterea veniturilor proprii;
- eficientizarea acţiunilor de autofinanţare a activităţii.
Suma propusă a se realiza în anul 2022, în valoare de 2.400 mii lei, reprezinta venituri

extrabugetare , suma ce se previzioneaza a se realiza din:
- taxă de  intrare pentru vizitarea muzeelor şi a obiectivelor muzeale din teritoriu;
- ghidaj ştiinţific şi activitatea educativă;
- 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 AFCN, etc.,
- donatii si sponsorizari.

In vederea desfăşurării activităţilor curente şi specifice ale ICEM, solicitam de la
Consiliul Judetean Tulcea  o subventie în  valoare de 8.591 mii lei, la care se vor
adaugă 2.400 mii lei reprezentând veniturile extrabugetare si suma de 140 mii lei
reprezentand finantare de la Institutul National al Patrimoniului, suma ce se
regaseste in venituri din subventii destinate sectiunii de dezvoltare.

Din subvenţia solicitată  se vor acoperi cheltuielile  de personal , o parte din
cheltuielile cu bunuri si servicii si cheltuielile cu active fixe integral.

Pentru  active fixe s-a acordat  catre ordonatorul de credite suma de 2.100  mii lei.
Din suma totală de 11.131 mii lei ICEM Tulcea îşi propune  efectuarea

următoarelor cheltuieli:
Tabel 18 mii lei
TITLUL I Cheltuieli de personal 6.495,00
10.01     Cheltuieli cu salariile, din care: 6.215,00
10.01.01  Salarii de bază 5.650,00
10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 182,00
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10.01.13 Indemnizatii de delegare 30,00
10.01.17 Indemnizatie de hrana 350,00
10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 3,00
10.02    Cheltuieli salariale in natura 140,00
10.02.01 Vouchere de vacanta 140,00
10.03  Contribuţii 140,00
10.03.07 Contributii la fondul de garantare pentru plata creantelor
salariale

140,00

La întocmirea necesarului de salarii pe anul 2022 s-au avut în vedere următoarele:
- cheltuielile de personal au fost calculate pentru un număr de 96 de posturi, din

care: pentru perioada ianuarie-decembrie s-au bugetat 92 de posturi; pentru
perioada februarie-decembrie s-au bugetat 4 posturi; s-au mai bugetat doua
posturi  vacante pe o perioada de 10 luni;

- indemnizaţia  de delegare a 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;

- voucherele de vacanta s-au bugetat pentru unu numar de 96 de posturi;
TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII 2.341,00
20.01 Bunuri şi servicii 1.669,00
20.01.01  Furnituri de birou 17,00
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 16,00
Cheltuieli necesare pentru igienizarea şi întreţinerea curăţeniei în
secţiile muzeale şi sediul administrativ,cat si la obiectivele muzeale din
judet,  in special si in spatiile unde firma de curatenie nu are acces.

-

20.01.03  Încălzit, iluminat şi forţă motrică, din care: 840,00
Combustibil lichid (motorină) pentru funcţionarea centralelor termice
ce deservesc Muzeul de Istorie şi Arheologie, precum şi gazul metan
necesar funcţionării centralelor termice ce deservesc Centrul Ecoturistic
Delta Dunării, Muzeul de Artă, Casa Avramide, Laboratorul de
Restaurare patrimoniu mobil, Muzeul de Etnografie  dupa reabilitare.

110,00

Consumul de energie electrică pentru:
1. Iluminatul sălilor de expoziţie din: Muzeul de Istorie şi Arheologie,

Muzeul de Artă, Casa Avramide, Centrul Ecoturistic Delta
Dunării,Muzeul de Etnografie, 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 Cerna şi

610,00
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Enisala.
3. Funcţionarea echipamentelor IT, a instalaţiilor şi echipamentelor

de acvaristică,  a aspiratorului de gaze şi substanţe nocive, a
aparatului de sudură şi exploatarea diverselor masini, precum si
alta aparatura specifica .

20.01.04 Apa, canal, salubritate 100,00
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.

30,00

20.01.06 Piese de schimb
Mijloacele de transport din dotarea instituţiei prezintă un anumit grad
de uzură, fiind necesară repararea acestora.

23,00

20.01.08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv,internet 53,00
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  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,
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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, pentru activitatea de evidenţă şi
documentare colecţii, precum şi pentru acvtivitatea de conservare
pasivă şi prevenire a atacurilor fungice şi de insecte.
La acest capitol se includ şi cheltuielile pentru procurarea materialelor
necesare desfăşurării activităţilor specifice: săpături arheologice (roabe
şi unelte), funcţionarea acvariului (pompe, becuri halogene, furtunuri,
material filtrant, senzori chimici etc.),  valorificarea colecţiilor muzeale
(hârtie, cartoane, sugativă, tonner, pânză, filme, diapozitive, calc,
realizare postere etc.), organizarea de manifestări ştiinţifice şi
expoziţionale, promovarea activităţilor şi a produselor culturale.O alta
activitate importanta desfasurata  in cadrul institutiei este realizarea
contractelor de cercetare arheologica preventiva, supraveghere
arheologica si diagnostic arheologic, aceasta activitate include cheltuieli
cu anumite materiale necesare desfasurarii.Totodata pentru intretinerea
bazelor arheologice este necesar a se efectua cheltuieli de intretinere a
acestora, respectiv: ciment, var, vopsea, pesule, folie etc.
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 340,00
Aceste cheltuieli sunt justificate prin: plata unor taxe ,abonamente,
asigurări auto, polite asigurare pentru piese ce vor fi restaurate in
laboratoare acreditate in tara,precum si in cazul unor imprumuturi de
colectii, 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 40,00
- reparatie la CENTRUL DE STUDII PRE- ȘI PROTOISTORICE CELIC
DERE. Acoperișul clădirilor din baza arheologică, realizat în anii 1990,
din materiale de construcție ce nu mai corespund normelor de
securitate actuale, este deteriorat, fapt ce a condus la infiltrații ale apei
de ploaie în diferite puncte ale imobilelor. În timp poate fi afectată și
structura din lemn a acoperișului. Pentru 2022 sunt prevăzute reparația
acoperișului clădirii principale și cel al clădirii destinate personalului
cu atribuții de pază.
- - reparatie la PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ CETATEA
HALMYRIS MURIGHIOL. În cursul anului a fost observată deplasarea
materialului tegular, ce a avut ca rezultat infiltrarea apei de ploaie în

25,00

15,00
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diferite puncte ale clădirii. În acest context există pericolul afectării
instalației electrice. Pentru 2022 este avută în vedere reparația
acoperișului.
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).

32,00

20.04      Medicamente şi materiale sanitare 4,00

20.04.01  Medicamente
Sunt necesare pentru tratamentele curative şi preventive aplicate
organismelor acvatice vii din acvarii.

4,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 70,00
20.05.01 Uniforme si echipament necesar pentru personalul care
desfasoara activitati de cercetare sistematica.

2,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar
La acest articol sunt prevăzute cheltuielile specialiştilor pentru
efectuarea cercetării patrimoniului cultural şi natural, in conformitate
cu temele de cercetare, respectiv achiziţionareaa de aparate şi
echipamente tehnice şi birotică utilizate în activitatea de cercetare,
conservare şi protejarea patrimoniului, instrumente necesare şi în
activitatea de întreţinere administrativă, etc.

Aceste bunuri necesare desfasurarii activitatii specifice
sunt:demineralizator pentru activitatea de restaurare textile si
hartie,apa demineralizata fiind necesara in cantitati mari, uscator
compact pentru uscarea fragmentelor de ceramica,frigider necesar in
diferite procese de restaurare prin nealterarea unor solutii sau intarirea
mulajelor folosite in restaurarea ceramica, lada frigorifica necesara
pentru depozitarea materialului biologic in conditii de siguranta pana
la inceperea procesului de restaurare,alte bunuri ar fi bormasina,
surubelnita cu acumulator necesara pentru activitatea etnografica,
pompa valuri si recirculare,hardiskuri externe ,microscop digital
necesar pentru activitatea desfasurata la stiintele naturii,tehnica de
calcul cum ar fi calculator, monitor, termohigrograf electronic,
imprimante, umidificator,dezumidificator, carucior cu platforma
pentru transportarea sculpturilor, etc.

68,00

20.06  Deplasări, detaşări, transferări 12,00
20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 12,00
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, precum si participarea restauratorilor la
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sesiuni stiintifice nationale si la saloane de restaurare.
20.09 Materiale de laborator
Sunt necesare in cea mai mare parte Laboratorului de Restaurare a
patrimoniului mobil pentru operaţiile de restaurare a bunurilor
culturale din patrimoniul instituţiei sau a obiectelor de cult din
patrimoniul terţilor. Aceste substante asigura buna functionare a
activitatii de restaurare.

15,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
Cheltuielile  necesare pentru achiziţionarea de publicaţii de
specialitate

1,00

20.13 Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională
necesara pentru atestarea personalului cara desfasoara activitati de
conservare, muzeografi si restauratori

8,00

20.14 Protecţia muncii
Este necesar serviciului de protectie si securitare in munca.

6,00

20.30   Alte cheltuieli 484,00
20.30.04 Chirii
Datorita faptului ca  Muzeul de Arta Populara  este in reabilitare , este
necesar inchirierea de spatii pentru colectiile din cadrul muzeului.

102,00

20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii:
Cheltuieli pentru editarea volumelor de specialitate a caror aparitie
anuala este o conditie pentru acreditatea acestora, conform legislatiei,
precum si realizarea de materiale de promovare a activitatilor si
obiectivelor muzeale,  publicaţii ce au ca scop valorificarea ştiinţifică şi
pentru public a patrimoniului muzeal/cultural nord-dobrogean. Din
acestea, parte vor fi puse în vânzare în standurile muzeelor, parte vor
constitui obiectul schimbului de publicaţii cu instituţii similare din ţară
şi străinătate.
Publicatiile sunt urmatoarele:
- volumul Peuce, S.N. XX. Revista Peuce, S.N. este o publicație anuală

a ICEM Tulcea, în care sunt valorificate rezultatele cercetărilor
desfășurate de personalul instituției și de specialiștii în domeniile
arheologie și istorie veche;

- volumul L. Manea, Catalogul cărții vechi românești din județul Tulcea.
Materialul propus pentru publicare este rezultatul valorificării
științifice a patrimoniului aflat în colecția de carte veche a ICEM
Tulcea;

- alte publicatii:DOBROART-vol.6, catalog expozitie ARTA DIN
DEPOZIT-Marcel Chirnoaga,catalog retrospectiva Stefan Gavenea,

382,00
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catalog bienala de grafica Constantin Gavenea ,publicatie Delta
Dunarii 9, brosuri de popularizare, vederi, pliante, afise expozitie,
album etnologic;

Tot la acest articol sunt incluse şi achiziţionarea de obiecte de stand şi
plata furnizorilor ce asigură obiectele de stand, precum si
achizitionarea de bilete intrare muzeu.
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 55,00
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 55,00
TITLUL X.  ACTIVE NEFINANCIARE 2.369,00
71.01.01Constructii 2.069,00

Lucrari de modernizare CETDD:sunt necesare lucrari de modernizare
la CETDD, respectiv lucrari de modernizare  sistem de terase
circulabile prin inlocuirea straturilor de hidroizolatie, termoizolatie, si
finisaj din materiale moderne si durabile,lucrari de modernizare
fatada catre acces secundar prin refacerea placarii cu piatra in sistem
de ventilatie,lucrari de modernizare panotaj exterior  la traseu vizitare
subsol acvarii prin inlocuirea panourilor de gips carton simplu cu
panouri rezistente la umiditate.
Lucrarile de modernizare se vor realiza in baza actualizarii DALI,
precum si a proiectului tehnic care s-a realizat in anul 2021;
Eficientizarea instalatiei electrice interioare la Muzeul de Istorie si
Arheologie, pavilionul B.Instalația electrică din Pavilionul B al
Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea a fost realizată în etape,
ultima dintre acestea fiind înregistrată în anul 1996. În anul 2021 au
fost intervenții punctuale determinate de probleme apărute la
întrerupătoarele din depozite.

2.000,00

71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport sunt necesare
dotari de bunuri necesare personalului de specialitate in desfasurarea
activitatii, respectiv:

44,00

Chiller necesar achizitionarea la acvariu a doua bucati pentru răcirea
apei din bazinele cu organisme de recif  B22-27 (pe timpul sezonului
cald),max. 5000 l apă si unul max. 9000 l apă pentru apa din bazinele
cu pești de recif B14 și B16 (pe timpul sezonului cald).

40,00

71.01.30 Alte active fixe este necesar realizarea documentatiei tehnico-
economice pentru restaurarea monumentelor istorice in cadrul
proiectului finantat de Timbrul Monumentelor Istorice, respectiv
Conservare-restaurare si punere in valoare a Cetatii Halmyris-faza
DALI.

170,00
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Tabelul 19
Cheltuieli de personal 6.495 mii lei
Bunuri si servicii 2.341 mii lei
Alte cheltuieli 55 mii lei
Cheltuieli de investiţii 2.240 mii lei
TOTAL CHELTUIELI    2022 11.131 mii lei

f.2. număr de beneficiari estimaţi pentru anul 2021
Tabelul 20

f.3. analiza programului minim realizat

Programul minimal propus pentru anul 2020 (Anexa nr. 1 la Contractul de
management nr. 309, din 29.09.2017) 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 2020 au fost

continuate și diversificate: Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei. Responsabil:
Cristian Micu; Sfârşitul eneoliticului şi perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca
bronzului în nordul Dobrogei. Prelucrarea pietrei, silexului şi materiilor dure animale
pentru obţinerea armelor şi uneltelor în preistorie în zona de nord a Dobrogei.
Responsabil: Mihail Florian; Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil:
Sorin Ailincăi; Perioada târzie a primei epoci a fierului în Dobrogea,
Responsabil: Răzvan Cernamoriți; 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; Analize cantitative și calitative asupra
proceselor economice de la Gurile Dunării în perioada romană (Principat și Dominat)”.

Activitate Număr
beneficiari

2015

NB
2016

NB
2017

NB
2018

NB
2019

NB
2020

NB
2021

NB
2022

Taxe de vizitare
muzee si
obiective muzeale

133.820 179.230 208.585 220.000 191.000 109.000 150.000 170.000

Contracte de
supraveghere/dia
gnosticare
arhelogică

101 84 93 100 143 109 112 115
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Responsabil: Radu Octavian Stănescu; Principalele tipuri de opaițe de pe limes-ul
dobrogean al Scythiei Minor. Responsabil: Gabriel Grumăzescu; 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; 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;
„Protejarea patrimoniului  cultural românesc în contextul aderării României la
Uniunea Europeană”. Responsabil: Florentina Trif;

 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)”:
35000 lei; proiectul „Orgame/Argamum”: 25.000 lei; proiectul „[L]Ibida”: 25000
lei; Proiectul „Orașul Roman Aegyssus”: 25.000 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 (2014-2023) (Responsabil temă: dr. ing. M. Petrescu,
colaborator: dr. ing. Viorel Cuzic); 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); Specii
de moluște exotice din colecția de malacologie (responsabil temă: dr. Adina Maria
Rădulescu); Studierea patrimoniului natural şi istoric al județului Tulcea, pe baza
tehnicilor şi tehnologiilor de teledetecție (responsabul: 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.
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I.D. Manifestări ştiinţifice

 în anul 2021 au fost organizate la Tulcea conferințele: Patrimoniul și educația în
muzeele de artă din România – ediția a V-a” - Tulcea, noiembrie 2021;
Conservarea patrimoniului natural și peisagistic – premisă a dezvoltării durabile
(ICEM Tulcea, ediția a VII-a, 30 sept.-01 oct.2021). Totodată ICEM Tulcea a fost
co-organizator la Sesiunea Internațională Pontica, ediția 54.

I.E. Activitatea editorială: în anul 2021 au apărut revistele institutului: Peuce 19,
Dobro-Art 5, precum și alte trei lucrări în seria Istro-Pontica. Acestora li se
adaugă și catalogul Bienalei Internaționale de Gravură.

I.F. Valorificarea rezultatelor cercetării științifice

 în anul 2021 specialiștii ICEM au publicat 68 de lucrări științifice (față de 30
propuse) și au ținut 66 de conferințe la sesiuni de comunicări (față de 20
propuse).

II. Gestionarea patrimoniului muzeal

 s-a dezvoltat așa cum ne-am propus, în sensul: evidenţei şi documentării
informatizate a bunurilor culturale; Conservarea, restaurarea bunurilor
culturale; Dezvoltarea colecţiilor (colectare, donaţii, achiziţii); Securizarea
bunurilor culturale;

III. Programe expoziţionale

 față de cele 5 expoziții propuse în planul minimal, în 2021 ICEM a organizat și
găzduit 12 de astfel de evenimente enumerate în cap. B.1.IV, la care se adaugă și
câteva prezențe on line;

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 2021 ICEM-Tulcea a încheiat nu mai puțin de 148 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
Muzeele de Etnografie și Artă Populară, Casa Panaghia și Muzeul Farului Vechi din
Sulina se află în reabilitare. Tot în acest an au fost re-aprobați de CJ Tulcea noii
parametrii economici ai DALI pentru modernizarea Centrului Muzeal Ecoturistic
Delta Dunării.
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