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1. EVALUĂRI GENERALE. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MUZEULUI
Anul 2007 a continuat strategia demarată de conducerea instituţiei încă din iunie 1990 şi
acceptată de instituţiile şi organismele abilitate (Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul Judeţean
Ialomiţa, Prefectura Judeţului Ialomiţa, Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional
Ialomiţa), urmărindu-se păstrarea unui echilibru între principalele domenii specifice de exprimare:
1. Consolidarea bazei materiale.
2. Dezvoltarea patrimoniului muzeal prin cercetări şi achiziţii de obiecte (buget, venituri
proprii, sponsorizări, donaţii).
3. Valorificarea expoziţională:
-Organizarea de expoziţii temporare (la sediul M.N.A. şi în diverse locaţii din ţară).
-Expoziţia de bază, datorită lucrărilor de reparaţii-întreţinere efectuate în muzeu, a
fost pe tot parcursul anului închisă.
4. Valorificarea editorială a patrimoniului (studii, publicaţii, pliante, afişe, bannere etc.).
5. Conservarea-restaurarea-întreţinerea (prioritate: utilaje agricole agabaritice).
6. Pregătirea profesională a personalului (restaurare lemn, educaţie muzeală)
7. Dialogul cu instituţii de cultură şi personalităţi din ţară şi din străinătate.
8. Relaţii constante şi transparente cu mass-media (locală, naţională).
9. Folosirea judicioasă a Bugetului şi crearea de surse extrabugetare (venituri proprii,
donaţii, sponsorizări, închirieri, prestări servicii).
N.B. Lucrarea de management a directorului Răzvan Ciucă a fost folosită
ca îndrumător al întregii activităţi.
1.1

Organizarea muzeului
Structura funcţionala
Conducere
Contabil şef
Şef secţie
Şef secţie

Compartiment
Financiar-Contabil-Administrativ

Compartiment
Colecţii-Documentare

Laborator Video-FotoAudio+Patrimoniul Imaterial

Structura colectivă şi operativă
Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific
Comisia de restaurare-conservare
Comisia de recepţie
Comisia de achiziţii
Comisia pentru protecţia muncii şi PSI
Comisia de angajare
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Laborator
Restaurare-ConservareÎntreţinere

Nume şi
prenume

Titlu

Muzeografetnograf

Economist

Muzeografetnograf

Specialitate

S, gr. IA

S, gr. IA

S, gr. IA

Studii

Ing. Mecanică S, gr. IA
agricolă
II. COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL-ADMINISTRATIV
5
Bătrânu
Referent
Economit Contabil
S, gr..I
Ecaterina

Muzeograf Şef secţie

Stroe Adrian

4

3

Spătărelu
Contabil şef Contabil
Desdemona
şef
Croitoru
Muzeograf Şef secţie
Capbun Viorica

Muzeograf Director

Funcţie

2

I. CONDUCERE
1
Ciucă Răzvan

Nr
crt

Tabelul I- Organigrama M.N.A. la data de 31 decembrie 2007

5

17.07.1998

„Management
ul activităţilor

9,5

10.08.1990

08.08.1994

24.05.1990

Data
angajării

23.01.1995

„Bazele
muzeologiei
şi evidenţei
ştiinţifice”,
decembrie
1991
„Evidenţa
informatizată
a
patrimoniului
muzeal
etnografic”
2006

„Management
-ul
instituţiilor de
cultură şi
artă”, Buc.,
iun. 1990

Atestare pe
profil

33
4
19
10

12,11

17,4

13,4

17,7

Vechime activ.
în muzeu, ani,
luni

Număr de posturi
Număr de posturi de conducere
Număr de posturi de specialitate
Număr de posturi din serviciul administrativ

1.2 Date privind statul de funcţiuni

Observatii

Studii

Rubinescu
Fideliu

19

6

Petre-Filip
Magdalena

18

Muzeograf Muzeograf Ing. horticol

SSD, tr. I

S, tr. I

S., tr. II
S, tr. IA

Panait Andreea Muzeograf Muzeograf Muzeograf
Gherghe Fănica Muzeograf Muzeograf Ing. textilist

16
17

Muzeograf Muzeograf Psiholog

0,1

S, tr. I

6,1

6,4

1,3
11,6

11,10

7,10

10,2

M, tr. I

M, tr. I

M, tr. I

16,10
11
1,10
10,11
12,6

Vechime activ.
în muzeu, ani,
luni

0,5

Profil agroindustrial
Electrician

Profil-mecanic M, tr. IA
Mecanic
M, tr. I
Mecanic
M,tr. I
Lăcătuş-mecanic M, tr.I
ContabilS, tr. I
planificator

Specialitate

M, tr. I

Gestionar
Custode
Îngrijitor

Gestionar

Referent
Muncitor
Muncitor
Pompier
Referent

Titlu

Profil
agroindustrial
14
Îngrijitor Confecţioner maşinist
III. COMPARTIMENT COLECŢII-DOCUMENTARE
15 Barbu Mariana Muzeograf Muzeograf Ing. T.C.M.

13

12

Orăşeanu
GestionarMarcela
magaziner
Dinu Constantin Gestionarcustode
Nicoara
Îngrijitor
Marinela
Paraschiv Maria Îngrijitor

11

Referent
Şofer
Sofer
Pompier
Referent

Funcţie

Pîrvu Maria
Emilianof Dan
Raicu George
Mocanu Vasile
Calcan Afina

Nume şi
prenume

6
7
8
9
10

Nr
crt

“Evidenţa
informatizată
a
patrimoniului
muzeal
etnografic”
2006
„Pedagogie
muzeală”,
mai 2003

culturale”,
aug. 2003

Atestare pe
profil
Observatii

01.08.2001 -concediu medical
îngrijire copil 2 ani
-angajat perioadă
determinata Manole
Gabriel
01.11.2001

20.11.2007 -Strîmbeanu Aurel
Încetat activitatea
conf. art. 61 lit.a din
CM
19.09.2006
05.06.1996

21.02.1995

28.06.2007

24.02.2000

01.02.1991
11.12.1996
01.02.2006
29.01.1996
15.05.1995 -concediu ingrijire
copil pana la 2 ani
-angajat perioadă
determinată Simoiu
Liliana
06.10.1997

Data
angajării

Dragomir
Voica

22

Titlu

Specialitate

Supraveghetor
Supraveghetor

Supraveghetor
Supraveghetor

Lucrător în
administraţie
Economic

Muzeograf Muzeograf Sociolog

Funcţie

Lupu Valentin Restaurator

Barbu Adrian

Carpen Titi

28

29

30

Restaurator

Restaurator

Buturugă Ştefan Restaurator

27

Rest.

Rest.
Metal

Rest.
Metal

Rest.
Metal

16,1
17,6

M, tr. I
M, tr.I

Tâmplar

Electromecanic

Lăcătuş
Mecanic

7

5,11

M, tr. IA

M, tr.I

M, tr.I

M, tr.I

17,2

17,6

17,6

14,9

15,9

0,2

11,6

3,7

Vechime activ.
în muzeu, ani,
luni

M, tr. IA

M

M

S, gr.II

Studii

Lăcătuş
M, tr.I
mec. ind. textilă

Buzoianu
Bibliotecar Documen- Bibliotecar
Angelica
tarist
24 Slujitoru Elena Referent
Referent Filologie
IV LABORATOR RESTAURARE-CONSERVARE
25 Olteanu Ştefan Restaurator
Rest.
Electrician
foto-film
26 Molea Emil
Restaurator
Rest.
SculerMetal
Matriţer

Roibu Lizica

21

23

Alexandru
Carla Adriana

Nume şi
prenume

20

Nr
crt

Atestat
„Bazele
restaurării
ştiinţifice”,
1995
Atestat
„Bazele
restaurării
ştiinţifice”,
1995
Atestat
„Bazele
restaurării
ştiinţifice”,
1995
Atestat
„Bazele
restaurării
ştiinţifice”,
1995
Atestat

Atestare pe
profil
Observatii

22.10.1990 -concediu fără plată

18.06.1990 -concediu fara plată
01.01-09.03.2007

11.06.1990

04.03.1993

08.06.1990

01.11.1991

15.01.2002

08.10.2007 -Brasoveanu
Valentina, încetat
activitatea conf. art.
55, lit b din CM
04.03.1992

26.05.2004 -concediu medical
îngrijire copil 2 ani
-angajat perioadă
determinată Ilie
Marina
05.06.1996

Data
angajării

Meiroşu Rică

33

Restaurator

Restaurator

Carniciu Ion

32

Funcţie

Pîrvu Gheorghe Restaurator

Nume şi
prenume

31

Nr
crt

Rest.
Lemn

Rest.
Metal
Rest.
Metal

Lemn

Titlu

Studii

Electrotehnică

Instalator
tehnosanitar

M, tr.II

M, tr.I

Maistru mecanis M, tr.I

Specialitate

8

1,2

14,3

0,8

Vechime activ.
în muzeu, ani,
luni

Atestat
„Bazele
restaurării
ştiinţifice”,
1995
Etapa I –
“Restaurare
lemn”

„Bazele
restaurării
ştiinţifice”,
1995

Atestare pe
profil
Observatii

01.11.2006

01.10-29.12.2007
-angajat perioadă
determinată Micu
Marcel
11.04.2007 -Bortan Ion pensionat boala
01.09.1993

Data
angajării

1.3

Pregătire profesională

Tabelul II-Pregătire profesională
Nr.
Participanţi
Perioada
crt.
1
Meiroşu Rică
4 - 25.11

Localitatea
Bucureşti

Denumire curs
Curs de pregătire şi formare profesională –
„Restaurare lemn” organizat de Centrul
pentru Formare, Educaţie Permanentă şi
Management în Domeniul Culturii şi
Cultelor.

1.4

Date privind imobilul în care funcţionează muzeul
Imobilul în care îşi desfăsoară activitatea muzeul (fost magazin de mobilă) este proprietatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi se află în administrarea Muzeului Naţional al Agriculturii.
Urmare a fenomenelor meteorologice din luna august 2005, faţadele de nord şi est au fost
refăcute parţial. În anul 2007 au fost finalizate amenajările la faţadele Nord şi Est (s-au făcut reparaţii,
tencuieli de finisare şi vopsire la faţadă şi aticul clădirii Nord şi Est), a fost amenajat un spaţiu-tampon
pe latura de Vest-rampă cale ferată (lucrări de termoizolaţie a peretelui exterior, montat geamuri, montat
tavan fals din rigips şi termoizolarea acestuia, montat instalaţie electrică de iluminat), s-a definitivat
lucrarea începută anul precedent, prin lipirea de pelicule speciale de carton-cauciucat tip „ardezia”, cu
lianţi speciali şi înlocuirea şorţurilor de tablă de la aticul clădirii, pe porţiunea rămasă în partea de Sud.
S-au făcut reparaţii şi amenajări în partea administrativă a imobilului (igienizare birouri) ce au
constat în: montarea de ferestre de termopan, termoizolarea cu pereţi de rigips, finisarea tencuielilor
interioare şi reabilitarea instalaţiei electrice. Costurile lucrărilor: amenajare faţade-76.041,63 lei;
lucrările de hidroizolaţii-23.239,15 lei; igienizare birouri-39.000 lei.
1.5

Sistemul de pază şi securitate
Paza este asigurată de Poliţia Comunitară, pe bază de contract.
Muzeul nu este dotat cu sistem de alarmă şi nici cu sisteme antifurt pentru piesele expuse.
Securitatea acestora este asigurată, pe parcursul vizitării expoziţiilor, de supraveghetor, muzeograful de
serviciu şi un angajat de pază (care are în pază şi exteriorul şi biserica). Tot personalul de supraveghere
şi ghidaj răspunde şi de securitatea obiectelor din standul de vânzare, în timpul programului de lucru,
„sistem” care împlică multe disfuncţionalităţi şi confuzii. Personalul de supraveghere şi ghidaj este
suplimentat, în situaţiile în care sunt grupuri mari de vizitatori.
Având în vedere valoarea patrimoniului şi dotările din cadrul instituţiei (birotică, tehnică de
calcul, aparatură electronică, utilaje folosite în procesul de restaurare, etc.), soluţia adoptată până în
prezent este una de compromis, impunându-se dotarea urgentă cu sisteme de alarmă şi antifurt.
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2.

PATRIMONIU MUZEAL
2.1 Patrimoniul imobil şi mobil

2.1.1 Ferma Model Perieţi (nr.inv. 3680) - „cea mai mare fermă producătoare de seminţe de
legume şi flori din Europa de Răsărit” (1/2 sec – XX/1935-1949), monument de istorie agrară (poziţia
23 B 115 pe Lista Patrimoniului Cultural Naţional; IL-II-a-B-14153 pe Lista Monumentelor Istorice a
Judeţului Ialomiţa), cuprinzând o suprafaţă de 5,4 ha şi 18 clădiri (conac, magazii, grajduri, P+1/zilieri,
turn de apă, s.a.), a fost donată, la iniţiativa directorului MNA, de către dna. ing. Ileana Stoianovici.
Obiectivul constituie una dintre priorităţile muzeului, scopul pe care ni l-am propus fiind de reabilitare,
menţinere şi valorificare-personalizare a clădirilor şi terenului aferent (culturi agricole şi alei pietonale,
parc).
Acest obiectiv trebuie să fie administrat cât mai bine, cultural-muzeografic şi economic, cu
respectarea strictă a Legii privind protejarea monumentelor istorice nr.422/ 2001, în vederea
valorificării lui în circuitul patrimoniului cultural naţional şi european.
Lăsat, ani de zile, efectiv de izbelişte (fără pază sau o minimă supraveghere) situl a fost, în timp,
devalizat. S-au furat: sobe, instalaţii sanitare, uşi, ferestre, podele, obloane, căpriori etc. La jaful
provocat de săteni se adaugă şi multiple pagube produse de fenomenele atmosferice (furtuni, ploi,
zăpezi).
După intrarea lui în patrimoniul muzeului (2005, 14 februarie), s-a asigurat paza obiectivului zi –
noapte, inclusiv în zilele de sărbătoare (muzeul are depozitate aici circa 100 de obiecte cu valoare
muzeală: batoze, locomobile, teascuri de vin, instalaţii de arheologie industrială), cu un număr de 4 (3,
ulterior) persoane (cu contracte civile de prestare servicii), care aveau şi îndatorirea să asigure
menţinerea curăţeniei în incintă, să execute lucrări de igienizare etc.
Lucrările de restaurare au demarat în anul 2005, debutând cu MAGAZIA DE CEREALE,
pentru care s-au executat lucrări de 30.000 RON (proiect aprobat şi subvenţionat de Ministerul Culturii
şi Cultelor).
În anul 2006, în baza documentaţiei întocmite de MNA (Proiectul „Ferma model Perieţi”),
Ministerul Culturii şi Cultelor a aprobat suma de 68.119,53 RON - în cadrul Programului „Patrimoniu
în pericol”- pentru continuarea lucrărilor de restaurare demarate în anul precedent la obiectivul
menţionat şi pentru lucrări la CONAC (casa de locuit).
a. În anul 2007, urmare a proiectelor şi demersurilor repetate la Ministerul Culturii şi Cultelor, în
cadrul Programului „Patrimoniu în pericol”, am primit bani în două tranşe:
1. În august - 49.601,54 RON - cu care s-au realizat lucrări restaurare clădire + învelitoare la
obiectivul HAMBAR 34x10;
2. La sfârşitul lunii noiembrie am primit aprobarea Fişei de finanţare pentru suma de 1.117.122,94
RON, însă datorită condiţiilor obiective date (respectarea cu stricteţe a procedurii de selecţie a
ofertei, timpul scurt şi nefavorabil), nu s-au putut executa lucrări la nivelul fondurilor anunţate
prin fişa de finanţare. S-au efectuat:
- Reabilitare şi consolidare clădire parter CONAC,
- Lucrări de reparaţii şi restaurarela GRAJD C-17.
Valoarea lucrărilor: 301.731,54 RON..
b. Paza de zi şi anumite lucrări de conservare, întreţinere, igienizare s.a. sunt efectuate de trei
îngrijitori angajaţi pe contract civil de prestări servicii, iar paza pe timp de noapte este efectuată de un
agent de pază de la Poliţia Comunitară, plătit de Primăria Slobozia prin compensaţie la lucrările
efectuate de MNA în parc.
2.1.2 Biserica de lemn Poiana (nr. inv 1)
Monument de istorie şi arhitectură populară, sec. XVIII (aflat la poziţia 23B011 pe Lista
Patrimoniului Cultural Naţional şi IL-II-m-A-14075 pe Lista Monumentelor Istorice din Judeţul
Ialomiţa), strămutată în parcul muzeului în toamna anului 2000, la iniţiativa directorului Răzvan Ciucă,
cu binecuvântarea P.S. Damaschin Coravu şi cu ajutorul material al Episcopiei şi al Consiliului Judeţean
Ialomiţa, Biserica, împreună cu colacii de puţuri şi cruci de piatră, reprezintă un important punct de
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atracţie pentru publicul vizitator. Odată cu târnosirea ei (17 dec. 2000), este reintrodusă în cult şi asigură,
pentru Parohia „Buna -Vestire”, toate serviciile rânduite de cultul creştin-ortodox.
Biserica are două hramuri, „Sf. Nicolae” şi „Buna-Vestire”, cel de-al doilea fiind şi aniversarea
patronului muzeului – prilejuri de manifestare sărbătorească prin activităţi complexe şi variate: slujbe
religioase, comemorări ale ctitorilor, expoziţii de artă plastică şi religioasă, adesea cu participarea unor
distinse personalităţi ale vieţii culturale româneşti, concerte de imnuri şi cântări, concerte folclorice,
expoziţii etnografice în aer liber şi obiceiuri agrare (la Buna-Vestire, această sărbătoare constituind – în
calendarul popular tradiţional – un pol calendaristic, marcant în Anul Nou Agrar), manifestări ce se
constituie în momente de aleasă trăire spirituală. Conform tradiţiei, sunt urmate de o agapă frăţească,
organizată prin grija preotului paroh, a directorului muzeului, care este şi arhiipodiacon, a consiliului
parohial, a enoriaşilor, care contribuie, de asemenea, la strângerea fondurilor băneşti necesare (donaţii
personale şi sponsorizări) şi a personalului muzeului.
Cât priveşte întreţinerea şi conservarea monumentului, el se află sub permanenta supraveghere a
conducerii muzeului şi a Compartimentului „Restaurare-Conservare” (pentru lucrările din anul 2007, a
se vedea Cap.6. „Activitatea de conservare-restaurare”)
Întreţinerea generală revine muzeului (prin 2-3 salariaţi, de obicei luni), iar pentru curăţenia ce se
efectuează în urma serviciilor religioase (sau înaintea sărbătorilor) există o angajată remunerată de
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. Consumul de curent electric este achitat din veniturile proprii ale
bisericii.
N.B. Participarea salariaţilor MNA la curăţenie se petrece cu deosebire după prezenţa grupurilor de
vizitatori, biserica fiind şi un important loc turistic aflat în administraţia MNA. Este incorect să se
acrediteze ideea că personalul MNA are normă dublă de lucru în folosul bisericii.
2.1.3 Parcul M.N.A.
Notă: Parcul M.N.A. este o unitate creată de muzeu, la iniţiativa d-lui director Răzvan Ciucă.
Teoretic, parcul aparţine în proporţie de 2/3 Consiliului Local şi 1/3 M.N.A., dar practic, de
amenajarea şi întreţinerea parcului se ocupă angajaţii muzeului. În parc sunt amplasate obiecte
muzeale care se pretează la o astfel de expunere (colaci de fântână- dataţi 1853 şi 1937, hambar-datat
1869, cuptoare etc.).
În primăvara anului 2007 s-au continuat lucrările de amenajare şi întreţinere a parcului M.N.A.
S-a continuat înbunătăţirea fondului dendrologic şi corecţiile de creştere la speciile deja existente în
amenajare.
Sfârşitul anului 2006 a avut temperaturi pozitive, lipsind precipitaţiile sub formă de zăpadă. Spre
sfârşitul lunii ianuarie 2007, pătrunderea unui curent de aer polar a necesitat învelirea pomilor fructiferi
şi a magnoliilor. Pe data de 15.03.2007 s-au îndepărtat materialele de protecţie.
Începând cu data de 20.04.2007 apare un val de căldură neobişnuit pentru această perioadă a
anului, peste 30ºC, înpiedicând deschiderea bobocilor de magnolie, aceştia ofilindu-se pe ramuri, deşi
erau apţi pentru deschidere din punct de vedere biologic.
Lucrările de combatere fitosanitară au fost prezente şi în anul 2007, folosindu-se fertilizanţi
foliari (Bionat), îngrăşăminte NPK, Folpan, Schavit, Dithane erbicide (Roundup, Agroglipho),
insecticide (Fury, Fastac, Faster).
Temperaturile de peste 45ºC, lipsa precipitaţiilor sub formă de ploaie, umiditatea relativă sub
40%, provoacă un stress prelungit plantelor. Udarea prin aspersie are randament scăzut, iar plantele nu
mai pot deschide camera stomatică pentru schimbul de gaze cu atmosfera, intervenind sufocarea.
Pierderile foliare ajung până la 50% în coroană la arborii mari, iar la arbuşti pierderea totală a frunzelor.
Iarba a fost afectată în această perioadă în proporţie de 90%.
Din data de 05.07.2007, Consiliul Judeţean Ialomiţa interzice udarea parcului din cauza secetei şi
a restricţionării consumului de apă generalizat în oraşul Slobozia, în acelaşi timp apărând divergenţe în
cadrul instituţiei Muzeului Naţional al Agriculturii privind legalitatea folosirii surselor de apă proprii.
Realitatea este că întreg consumul de apă necesară conservării parcului s-a dovedit infim. Nu s-a ţinut
cont de pericolul distrugerii celui mai frumos parc al urbei. Pentru o perioadă, cei care beneficiau zilnic
de foloasele parcului au fost pur şi simplu alungaţi...
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Pentru a nu se repeta în viitor situaţia dramatică din vara anului 2007, primăria ar trebui să
construiască în incinra parcului 1-2 rezervoare (puţuri) de apă.
În data de 19.07.2007, datorită neglijenţei muncitorilor de la firma Urban S.A., înb urma montării
unui sistem contorizat al consumului de apă, folosind ca tehnologie sudarea oxiacetilenică,0 peste un 1
m din gardul de Tuia din apropierea tancului de apă este carbonizat.
Din data de 07.08.2007 apar ploi torenţiale, aproximativ 40-50l/m². Parcul intră treptat într-un
proces de refacere, iar aplicarea de substanţe compensatoare pentru anularea debilităţii pantelor şi
pregătirea lor pentru iarnă, a dus la refacerea in bună măsură a echilibrului plantelor.
Colaborarea cu Consiliul Local Slobozia prin D.A.D.P., cu personal trimis conf. Legii 416/1992
şi cu enoriaşii din parohia „Buna Vestire” a permis salvarea parcului.
Plante uscate: conifere (3 molizi, 1 tuia argintie), arbori foioşi (1 castan, 2 catalpa), arbuşti (1
liliac).
Lucrări efectuate:
-23.01.2007, învelirea magnoliilor;
-15.03.2007, îndepărtarea materialului de protecţie la trandafiri, pomi fructiferi şi
magnolii;
-15.03.2007, tăieri de formare a coroanei şi de rodire la pomii fructiferi;
-08.05.-20.10.2007, refacerea formelor geometrice şi tunsul mecanizat al ierbii;
-10.05.2007, plantarea de flori anuale;
-05.12.2007, plantări de tuia, pentru refacerea porţiunilor distruse de secetă;
-12.11.2007, plantări de viţă de vie şi pomi fructiferi;
-19.11.2007, protejarea pomilor fructiferi şi magnoliilor pentru iarnă;
Cheltuieli:
●cumpărarea de unelte horticole- 590,14 RON;
●tratamente fitosanitare- 603, 39 RON;
●seminţe flori, ghivece, plante de apartament- 300,02RON;
Sponsorizări:
-firma DACODA -1 mesteacăn, valoare 12 RON;
-D.A.D.P.- plante tuia şi1 ienupăr, erbicid, valoare 350 RON;
-Constantin Negoiţă, Nicolae Pericle- material săditor pomicol şi viticol, în
valoare de 200 RON.
Total cheltuieli: 2055,79 RON
din care:-cheltuieli M.N.A. 1493,79 RON
-sponsorizări 562 RON
2.1.4 Patrimoniul mobil - Obiecte muzeale / Colecţii reprezentative
1. Unelte, maşini agricole şi instalaţii de arheologie industrială
2. Etnografie (unelte agricole confecţionate în ateliere şi gospodării rurale, mijloace
de transport, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mobilier, ceramică, textile, port,
harnaşament, recuzită obiceiuri)

11401

2786
6079
1162
Total - 11428
piese

3. Istorie - memorialistică
4. Artă – religie-literare
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2.2. Arhiva ştiinţifică şi documentară
Diapozitive
Clişee foto
CD/DVD-foto
Casete video (înregistrări în teren)
Casete audio (înregistrări în teren)
Dosare cu documentare de presă
Total

6236
62236
106
560
124
900
70162

N.B. M.N.A. are în dotare o aparatură de înregistrare extrem de precară: un aparat foto
semiprofesional, un aparat foto de amator, un aparat video de amatori; nici un reportofon!
2.3.

Fondul bibliotecii
Cărţi
Pliante şi periodice
Casete audio (folclor, religie, sărbători creştine)
Casete video
Discuri
DVD
Compact discuri
Total

13

4950
5230
243
51
211
212
190
11087
unităţi

3.
•
•
•
•
•
•
•

DOCUMENTARE, CERCETARE
Programele de documentare şi cercetare pe anul 2007:
Unelte, instalaţii şi maşini clasice folosite în agricultură. Maşinismul agricol în România.
Din istoria exploataţiilor agricole din Câmpia Bărăganului.
Morărit.
De la arie la cuptor. Pâine şi cuptoare.
Alimentaţie (instrumentar culinar şi metrologie specifică).
Meşteşugari şi meserii tradiţionale (unelte, maşini şi instalaţii).
Mijloace de transport.

3.1
Cercetarea patrimoniului (colecţii)
S-a continuat activitatea de cercetare şi evidenţă a patrimoniului, întocmindu-se dosare
cuprinzând diverse documente de evidenţă (fişa de evidenţă analitică, descriere tehnică) şi de relevare
sub aspectul cercetării (desene, scheme cinematice, fotografii). Pentru majoritatea obiectelor există
filmări video din timpul achiziţiei, procesului de restaurare-conservare, expunerii şi demonstraţiilor
practice din cadrul diverselor manifestări culturale.
3.2
Activitatea de documentare, cercetare, achiziţii şi participare la
manifestările cultural-ştiinţifice
Tabelul II -Deplasări pentru documentare, cercetare, achiziţii (ordine cronologică)0
Nr.
crt.
1

Perioada

Zona

Participanţi

Scopul deplasării

25.01

Bucureşti

R. Ciucă
Şt. Buturugă
G. Raicu

2

30.01

Bucureşti

A. Stroe

3

20.02

Cârligu
A. Stroe
Mare,
D. Emilianof
com.
GlodeanuSiliştea,
jud. Buzău

- Documentare/ meserii-meşteşuguri care mor/
interviu, reportaj foto-video la atelierul
„Ludovic Czala, pantofar de lux”, cel care a
lucrat în tinereţe la atelierul cizmarului Nelu
Mihăilescu, unde îşi comandau încălţări membrii
familiei regale şi toată protipendada Bucureştilor.
Demersuri pentru organizarea unei expoziţii cu
scule vechi şi încălţări de altădată.
- Achiziţii obiecte muzeale, prin donaţie, de la
Czala Ludovic şi Preda Aurel -5 obiecte.
- Participare la workshopul pe tema
Muzeotehnică, servicii muzeale, comunicare,
organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor cu
invitaţi specialişti din ţară şi străinătate.
- Documentare privind oferta de achiziţie
Secerătoare „MELICHAR”(ofertant Radu Ionel):
verificat starea tehnică, efectuat măsurători şi
relevee, fotografii şi film.
- Efectuarea testărilor în vederea întocmirii fişelor
medicale pentru conducători auto profesionişti,
respectiv pentru cei doi şoferi ai instituţiei, la
Centrul
Specializat
al
Ministerului
Transporturilor, în cadrul Policlinicii C.F.R.
Buzău.

4

15.03

Bucureşti

A. Stroe
G. Raicu
D. Emilianof

- Achiziţii obiecte cu valoare muzeală donate de
Tudorcioiu Nicolae - 7 obiecte (metrologie,
obiecte de uz casnic, documente S.C. Zarea ).
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Nr.
crt.
5

Perioada

Zona

Participanţi

Scopul deplasării

12.04

Bucureşti

A. Stroe

6

3- 4.05

Ion
Roată,jud.
Ialomiţa

R. Ciucă
V. Croitoru
G. Raicu

- Participare la A II-a Adunare Generală a
Asociaţiei „Reţeaua Naţională a Muzeelor din
România”.
- Cercetare de teren în comuna Ion Roată, jud.
Ialomiţa/ însemne funerare (tipologii, simboluri,
înscrisuri). Demersuri pentru preluarea prin
donaţie a câtorva însemne foarte vechi, aflate în
stare precară, scoase din cimitir.
- Documentare la „Târgul Internaţional de
veşminte, icoane, artizanat şi obiecte
bisericeşti” - Bucureşti; depistare furnizori de
obiecte pentru stand; identificare restauratori de
carte veche şi fotografii.
- Achiziţii obiecte muzeale, prin donaţie, de la
Preda Aurel şi Nicolae Tudorcioiu - 10 obiecte
(metrologie, obiecte de uz casnic, s.a.).
-Participare la vernisajul expoziţiei „Trienala de
artă textilă”, organizată la Muzeul de Artă
Vizuală. Demersuri pentru itinerarea expoziţiei la
M.N.A., în perioada 15.06-31.07.2007.

Bucureşti

7

15.05

Galaţi

R. Ciucă
V. Croitoru
D. Emilianof

8

23-26.05

Galaţi

A. Panait

9

28.05

Bucureşti

V. Croitoru
A. Panait
D. Emilianof

10

01.07

Bucureşti

F. Gherghe

11

11.07

12

12-14.08

Mărculeşti
Jud.
Ialomiţa
Jud. Gorj
(loc.
Boroşteni,
Frânceşti)

A. Stroe
Şt. Olteanu
D. Emilianof
V. Croitoru
G. Raicu

Râmnicu
Vâlcea,
Jud.
Vâlcea

-Participare la Sesiunea I de pregătire.
„Proiect REGIO. MUZ”, organizată de Reţeaua
Naţională a Muzeelor din România.
- Achiziţii obiecte cu valoare muzeală, prin
donaţie, de la Nicolae Tudorcioiu - 3 obiecte.
- Colaborare cu Editura EDIMPRES CAMPO
S.A., privind tipărirea de materiale promoţionale
pentru participare la Târgul Internaţional
EXPOAGROUTIL-2007.
- Documentare privind repertoriul produselor de
artă populară şi artizanat ale creatorilor populari
prezenţi în cadrul „ Târgului de Sfinţii Petru şi
Pavel” de la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti”. Achiziţionare obiecte pentru standul
M.N.A. şi stabilit contacte de colaborare cu
diverşi creatori.
- Documentare, reportaj foto asupra parcului de
maşini agricole de la Staţiunea de Cercetare şi
Dezvoltare Agricolă Mărculeşti.
-Depistare obiecte cu valoare muzeală; achiziţii
prin donaţie şi contracost (unele meşteşuguri,
ceramică populară tradiţionalădatate şi
inscripţionate, obiecte de uz casnic şi gospodăresc
s.a.); transportarea lor la M.N.A.
-Cercetare etnografică de teren: Obiceiuri ciclul
vieţii/ Cultul morţilor (repoprtaj foto-video).
-Preluare Expoziţie de pictură, grafică şi
tapiserie, de la Muzeul Judeţean Vâlcea, pentru
itinerare la M.N.A.
15

Nr.
crt.
13

Perioada

Zona

Participanţi

Scopul deplasării

23.08

Loc.
Topalu,
Ghindăreşti
Jud.
Tulcea

R. Ciucă
Şt. Buturugă
G. Raicu

-Cercetare mijloace de transport pe apă (bărci).
-Primit, prin donaţie, obiecte cu valoare muzeală,
de la Petcu Dan, loc. Topalu, şi transportat la
M.N.A. - 6 obiecte (de uz casnic).
-Reportaj foto-video: peisaje rurale, aşezări,
obiecte cu valoare muzeală, cimitirul Topalu
(cruci vechi).

14

03.10

Cosâmbeşti,
jud.
Ialomiţa

V. Croitoru
Şt. Olteanu
R. Meiroşu
D. Emilianof

15

15-16.10

Bucureşti

R. Ciucă
V. Croitoru
G. Raicu

27.10

Malu, Jud.
Ialomiţa
Loc.
V. Croitoru
Ciocile
G. Raicu
Jud. Brăila

-Identificare obiecte cu valoare muzeală, achiziţii
prin donaţie, de la Parohia Cosâmbeşti şi de la
Stoian Viorel; transportat la M.N.A.-37 obiecte
(unelte agricole, mijloace de transport,
instrumentar de industrie casnică ţărănească,
corpuri de iluminat, obiecte de uz casnic, obiecte
de cult, s.a).
-Achiziţionare obiecte cu valoare muzeală, prin
donaţie, de la Nicolae Tudorcioiu şi Mitea Marta
- 86 obiecte (unelte meserii-meşteşuguri; sticlărie
cu diverse funcţionalităţi, inscripţionată; mobilier
tradiţional; comerţ; istrumentar culinar; textile;
obiceiuri; fotografii) şi transportare parţială la
M.N.A.
-Documentare de teren/ ansambluri de însemne
funerare din piatră.
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- Cercetare etnografică de teren: Obiceiuri ciclul
vieţii/ Cultul morţilor (repoprtaj foto-video).
- Depistare obiecte cu valoare muzeală.

Tabelul III-Participare la manifestări cultural-ştiinţifice organizate în ţară (ORDINE
CRONOLOGICĂ)
Nr.
crt.
1

Perioada

Zona

Participanţi

Scopul deplasării

28.02

Bucureşti

A. Stroe
A. Panait
Şt. Buturugă

2

29-31.03

Sibiu

A. Stroe
V. Croitoru
R. George

- Participare la Sesiunea de prezentări şi
dezbateri pe tema ”Muzeul astăzi dincolo de propriul spaţiu”, organizată de
Ministerul Culturii şi Cultelor. M.N.A. a
prezentat comunicarea „Muzeul Naţional al
Agriculturii dincolo de propriul spaţiu”,
însoţită de DOCUMENTAR video pe
format CD.
-Participare la Conferinţa naţională a
specialiştilor din domeniul protejării
patrimoniului naţional, ediţia a IX-a şi
Gala Premiilor Patrimoniului Cultural
Naţional.

3

25.05

Bucureşti

R. Ciucă
G. Raicu

-Participare la aniversarea „AGRIROMEX
- 10 ani de la înfiinţare”, unde Răzvan
16

Nr.
crt.

Perioada

Zona

Participanţi

Scopul deplasării

4

30.05

Bucureşti

R. Ciucă
G. Raicu

5

5-9. 06

Mamaia,
Jud.
Constanţa

R. Ciucă
V. Croitoru
F. Gherghe
A. Stroe
A. Strîmbeanu
R. Meiroşu
A. Barbu
I. Carniciu
G. Raicu
D.Emilianof
Şt.Olteanu (6.06)

17

Ciucă a primit plachetă şi insignă „pentru
parteneriat de excelenţă”.
-Participare la
lansarea CD-ROM-ului
„Enciclopedia
Culturală”Institutul
Cultural Român; primit 5 CD-uri pentru
muzeu.
-Participare la Târgul Internaţional
„EXPOAGROUTIL 2006”organizat de
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi
Agricultură Constanţa, Direcţia pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa,
sub patronajul Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. M.N.A. a
participat cu: 1.„Spectacolul maşinilor de
epocă” (expoziţie în mişcare/ demonstraţii
practice cu 6 utilaje agricole din prima
jumătate a sec. XX ); 2. „Împletituri din
spice de grâu” (expoziţie cu împletituri
rituale din spice de grâu/ diverse forme
specifice arealului românesc, precum şi
împletituri funcţionale/ funii din papură
pentru legat snopii, confecţionate cu maşina
de împletit funii F.R.BURKERT & Co); 3.
„Povestea ţestului”(expoziţie pavilionară şi
demonstraţii practice de preparat şi copt
pâine la ţest organizate în pavilion în aer
liber); standuri cu pliante promoţionale şi
publicaţii editate de muzeu.
-Reportaje foto-video; documentare la
standurile firmelor participante.
M.N.A.
a
primit
PREMIUL
DE
EXCELENŢĂ, plachetă şi insignă, „pentru
consecvenţă în participare,gradul înalt de
profesionalism,
asigurat
acţiunii,
managementul performant asigurat firmei şi
manifestărilor EXPOAGROUTIL 2007,
Ediţia a XV-a”.

Nr.
crt.
6

Perioada

Zona

Participanţi

Scopul deplasării

25-27.06

Braşov

R. Ciucă
V. Croitoru
D. Emilianof

-Participare la manifestările organizate de
Muzeul de Etnografie Braşov, Muzeul
Ţăranului Român şi Universitatea din
Bamberg-Germania:1. „Străinii apropiaţi”expoziţie cu fotografii din campaniile de
cercetare în România ale etnologului francez
Jean Cuisenier; 2. Prezentarea colecţiei de
modă „Fascinaţia inului” a creatoarei Stela
Cârţână - vestimentaţie de damă inspirată
din arta textilă tradiţională; 3. Festivitate
aniversară: Jean Cuisenier 80 de ani de
viaţă în care a realizat îndelungi cercetări de
specialitate în România. Reportaj fotovideo.
- Identificare obiecte cu valoare muzeală de
interes pentru M.N.A.. la colecţionarul Doru
Gheorghe Fărcuş (metrologie, instrumentar
vinificaţie, obiecte de uz casnic şi
gospodăresc, instalaţii pentru încălzit
locuinţa s.a.). Reportaj foto-video; întocmit
liste.
-Participare la Simpozionul Naţional de
Restaurare şi Conservare, ediţia a VII-a.
S-a prezentat lucrarea „Restaurarea
obiectelor din piele şi blană, aplicaţie la
patrimoniul
Muzeului
Naţional
al
Agriculturii”.
Participare la Al XXIII-lea Simpozionul
Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară,
sub genericul „Satul românesc în context
european”, organizat de Societatea de
Istorie şi Retrologie Agrară din România în
coşaborare cu Filiala Bacău. S-a prezentat
lucrarea „Satul românesc între identitate şi
globalizare”.
-Colaborare cu MULTIMEDIA EST S.R.L.
BUCUREŞTI pentru realizarea unui spot
publicitar, folosind tractorul H.S.C.S. din
colecţia M.N.A.
- Participare la Al II-lea Simpozion
„Patrimoniul cultural din piele şi
pergament
abordări
pentru
caracterizare,
conservare
şi/sau
restaurare”, organizat de Institutul de
Cercetări Pielărie Încălţăminte, Muzeul
Militar Naţional Bucureşti cu sprijinul
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului - Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică.]
- Participare la „ TÂRGUL DE PÂINE”,
Ediţia a VII-a, organizat de Primăria

Băicoi, jud.
Prahova

7

27-29.06

Câmpulung Şt. Buturugă
Muscel, Jud.
Argeş

8

22-26. 08

Bacău
jud. Bacău

A. Stroe

9

29-31.08

Jud.
Constanţa

A. Barbu
Şt. Buturugă

10

10-11.09

Bucureşti

A. Panait
Şt. Buturugă

11

07-10.09

Bucureşti

R. Ciucă
V. Croitoru
18

Nr.
crt.

12

Perioada

06-12.10

Zona

Bucureşti

Participanţi

Scopul deplasării

F. Gherghe
A. Stroe
A. Strîmbeanu
R. Meiroşu
A. Barbu
Şt. Buturugă
G. Raicu

sectorului 2 în colaborare cu ROMPAN Patronatul Român din Industria de Morărit
şi Panificaţie şi Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative. M.N.A. a
participat cu trei expoziţii, însoţite de
demonstraţii practice, pliante de prezentare
şi un stand cu vânzare, toate amplasate în
mijlocul târgului, în zona de maximă
vizibilitate: 1.”Drumul către pâine”,
Treierat-vânturat, unelte şi utilaje manuale
expoziţie în aer liber şi demonstraţii practice
interactive cu unelte arhaice ori cu utilaje
din prima jumătate a secolului al XX-lea
acţionate manual (îmblăcie, tăvălug de
piatră, batoză AND RIEGER, vânturătoare
BECKER'S, maşină de împletit funii
F.R.BURKERT & Co s.a.); 2.”Povestea
ţestului- expoziţie şi demonstraţii practice
de preparat şi copt pâine la ţest ( şapte
ţesturi cu accesorii şi instrumentar culinar
specific); 3.”Cununi de seceriş - împletituri
rituale din spice de grâu/ diverse forme
specifice arealului românesc,. Reportaj fotovideo.
M.N.A. a primit DIPLOMA DE
EXCELENŢĂ „pentru atenta aplecare
asupra valorilor autentice româneşti, pentru
prezenţa de excepţie în cadrul festivalului
Târgul de pâine”.

R. Ciucă
V. Croitoru
A. Stroe
E. Slujitoru
Gh. Pîrvu
I. Carniciu
R. Meiroşu
A. Barbu
Şt. Buturugă
G. Raicu

Participare la Târgul Internaţional de
Agricultură INDAGRA-2007, ediţia a
XII-a/ Expoziţie internaţională de
echipamente şi produse din domeniul
agriculturii, zootehniei şi industriei
alimentare, organizată în Complexul
Expoziţional Romexpo Bucureşti, de
ROMEXPO S.A., cu participarea a 860 de
firme din 26 de ţări. M.N.A. a evoluat, la
această ediţie, sub egida Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
A participat cu trei expoziţii şi demonstraţii
practice
foarte
atractive,
materiale
promoţionale pentru fiecare expoziţie,
standul cu publicaţii editate de M.N.A. : 1.
„Ferma
Model
Perieţi”-expoziţie
pavilionară, organizată în Centrul de presă
ROMEXPO, alături de standurile agenţiilor
specializate din subordinea MAPDR. Aici sau expus, de asemenea, materialele
promoţionale de prezentare ale Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi ale Oficiului de
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Nr.
crt.

Perioada

Zona

Participanţi

Scopul deplasării

13

31.10

Bucureşti

R. Ciucă
V. Croitoru
D. Emilianof

14

07-10.11

Goleşti, Jud. A. Panait
Argeş
F. Gherghe

15

22-24.11

Braşov, Jud. Andreea Panait
Braşov
Elena Slujitoru
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Consultanţă Agricolă Ialomiţa ; 2.
„Drumul către pâine”, Treierat-vânturat,
unelte şi utilaje manuale - expoziţie în aer
liber şi demonstraţii practice interactive cu
unelte arhaice ori cu utilaje din prima
jumătate a secolului al XX-lea acţionate
manual (îmblăcie, tăvălug de piatră, batoză
AND RIEGER, vânturătoare BECKER'S,
maşină de împletit funii F.R.BURKERT &
Co s.a.); 3.”Povestea ţestului”- expoziţie şi
demonstraţii practice de preparat şi copt
pâine la ţest ( şase ţesturi şi instrumentarul
culinar specific).
-Participare la deschiderea expoziţiei
„Zâmbiţi, vă rog!”(expoziţie de istorie a
fotografiei), M.N.A. fiind coorganizator..
-Identificare obiecte cu valoare muzeală (22
obiecte - unelte meserii-meşteşuguri,
instrumentar culinar s.a.); primit prin
donaţie 2 obiecte de la dl. Preda Aurel.
-Participare la Sesiunea
anuală de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a
XL-a, dedicată aniversării a330 de ani de
la naşterea cărturarului Dinicu Golescu şi
130 de ani de la proclamaren
independenţei României, organizată de
Muzeul Naţional al Viticulturii şi
Pomiculturii. S-au prezentat lucrările:
„Sticlărie pentru alcool din Patrimoniul
Muzeului Naţional al Agriculturii”(Răzvan
Ciucă, Andreea Panait) şi „Viţa de vie şi
strugurele - simboluri pe ştergarele
colecţiei
Muzeului
Naţional
al
Agriculturii” (Fănica Gherghe, Răzvan
Ciucă).
Participare la “Târgul anual de expoziţii
temporare”, ediţia a III-a, organizat de
Muzeul Judeţean de Istorie şi Consiliul
Judeţean Braşov. S-au prezentat ofertele
pentru şase expoziţii itinerante: “Maşina de
cusut”, “Din bucătăria de odinioară.
Poveste neterminată...”, „Lelia Urdărianu
şi Ferma Perieţi”, „Satul românesc, liniştit,
înainte de potop”, “Români - plugari de
seamă în Europa”( prezentare audio-video
pe format CD).

Tabelul IV-Deplasări în scop administrativ
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

Nr.zile
2
5
5
3
7
3

Luna
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Nr. zile
2
2
1
3
1
2
Total:
35
Scopul deplasărilor: transport materiale necesare procesului de restaurare-conservare, transport
obiecte muzeale, demersuri pentru demararea colaborării cu diverse instituţii din ţară, aprovizionarea
standului M.N.A., achiziţii de carte.
Tabelul V-Situaţie privind totalul deplasărilor în anul 2006
Luna

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprile
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

Nr.
zile
depl.

Chelt.
diurnă

6
11
15
12
21
63
18
14
29
17
102
7

78
143
195
156
273
819
234
182
377
221
1326
91
4095

Cheltuieli
cazare
Liberă hotel
0
60
60
0
90
60
0
180
60
90
30
0
630

Cheltuieli transport
C.F.R/auto Locale

0
0
0
510
0
300
0

32
0
64
32
30,4
0
0
32
208,6
0
356,8
0
755,8

0
0
0
0
810
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6,4
0
9,5
8
4,73
0
0
0
20,5
0
99,59
0
148,72

Auto
instituţie
275,5
400,8
492,3
232,5
1059,8
731,6
226,7
668,6
410,3
735,7
743
311,7
6288,5

Chelt.
Totale/luna
391,9
603,8
820,8
938,5
1457,93
1910,6
460,7
1062,6
1076,4
1046,7
2555,39
402,7
12728,02

4. ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII
4.1
Date privind creşterea colecţiilor muzeale
a. În anul 2007 colecţiile muzeale au sporit cu un număr de 881 obiecte din care:
• 2 achiziţionate cu fonduri din subvenţie, în valoare de 30.000 lei (menţionate la pct. b)
• 94 achiziţionate din sponsorizări - 2.441 lei
• 146 achiziţionate din venituri proprii - 10.242 lei
• 639 achiziţionate prin donaţie, în valoare de 94.006,9 RON (150 obiecte registrul primar
de evidenţă; 201 - Fond Ileana STOIANOVICI, 154 - Fond Pr. Dragoş STANCIU,
90 - Fond Răzvan CIUCĂ, 42 - Fond Nicolae TUDORCIOIU;1 obiect - Fond PANĂ şi
1 obiect - Fond DUMITRU).
b. Anul acesta s-au plătit parţial:
1. Instalaţie de prelucrare a lânii, datată înc. sec.XX, din loc. Cermei, jud. Arad,
13.800 RON ( din suma totală de 20.000 RON), restul urmând a fi achitat în 2008;
2. Moară cu pietre pentru grâu şi porumb (pietre „Bruder Schiel KronstadtNr.1837/908” cu motor termic staţionar „Korona-Nr. ZG 548”) datată 1908-1910,
din loc. Paloş, jud. Braşov, 16.200 RON ( prin care se achită moara, o primă tranşă
- 10.000 RON - fiind plătită în anul 2006).
Notă: Înregistrarea acestor instalaţii în inventarul muzeului se va face, conform normelor în
vigoare, în momentul achitării integrale (pentru instalaţia de prelucrare a lânii ) şi a expirării actului de
custodie (pentru moara cu pietre pentru grâu şi porumb).
c. Foarte importantă este achiziţia care s-a realizat cu fonduri de la Ministerul Culturii şi Cultelor,
prin intermediul Muzeului Naţional al Satului „ Dimitrie Gusti” Bucureşti (dat fiind că M.N.A. nu se află
în administraţia directă a ministerului) - 3 obiective de arheologie industrială depistate în teren şi întocmit
documentaţia de specialişti M.N.A., în anul 2006 (ele figurând, de altfel, pe lista noastră cu propuneri de
achiziţii pentru anul 2007):
1. Moară cu pietre pentru măcinat făină, mălai, huruială şi piuă de bătut postav, cu
motor „DEUTZ”(din com. Dănicei, jud. Vâlcea, ofertată de dl. Păun Ilie) - 25.000
RON
2. Moară cu valţuri „GANZ” şi motor” DIESEL D-110” ( din com. Buceş, jud.
Hunedoara, ofertant Ştefan Ioan) - 30.000 RON
3. Moară ţărănească cu pietre ( din com. Buceş, jud. Hunedoara, ofertant Ştefan
Ioan) -5.000 RON.
Notă: Aceste instalaţii urmează a fi transferate, prin Ordinul Ministrului, către M.N.A., în cursul
anului 2008.
d. S-au făcut, de asemenea, demersuri pentru achiziţionarea - prin aceeaşi procedură - prin
intermediul Muzeului Ţăranului Român, a unui lot de obiecte deosebite prin valoarea lor tehnică, istorică,
documentară, estetică (obiecte din domeniul ştiinţă şi tehnică, etnografie şi artă, ofertate de colecţionarii
Fărcuş Gheorghe şi Coman Ion- loc. Băicoi, Jud. Prahova; Adrian Pal-loc. Tulcea, jud. Tulcea; Adrian
Ţintă-loc. Slobozia, jud. Ialomiţa) - 67.275 RON.
Notă: Am fost asiguraţi de Ministerul Culturii şi Cultelor că aceste obiecte vor fi achiziţionate în
trim. I, 2008.
N.B. Este o nouă dovadă că MNA a găsit soluţii pentru completarea şi dezvoltarea patrimoniului
muzeal (rolul directorului fiind determinant).
4.2
Fondul documentar. Arhiva ştiinţifică.
Fondul de carte al bibliotecii s-a mărit cu un număr de148 de titluri, din care 70 donate, în
valoare totală de 1004,5 lei, 54 achiziţionate din fonduri de la buget în valoare totală de 1589,15 lei şi 24
titluri în cadrul schimbului de publicaţii cu Muzeul Judeţean Braşov (12 cărţi în valoare de 402,30 lei),
cu Muzeul Militar Naţional (5 cărţi în valoare de 50 lei), cu Muzeul Maramureşului (4 cărţi în valoare de
75 lei ), cu Muzeul Etnografic al Moldovei (2 cărţi în valoare de 40 lei), cu Muzeul „Astra” (1 carte în
valoare de 20 lei).
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S-au făcut abonamente anuale la publicaţiile periodice: România Liberă, Adevărul şi Monitorul
Oficial, iar în ultima perioadă a anului şi la Jurnalul Naţional. Pentru completarea unor documentare
(muzee, patrimoniu monumente, etnografie, istorie, religie, arhitectură, desing arhitectonic, amenajări
peisagere, mobilier, soluţii pentru tratarea lemnului, etc.) s-au achiziţionat periodice precum: Revista
muzeelor, Căminul, Interior, Grădina mea de vis, Casa Lux, Domus util-manualul casei tale, Medicina
naturistă, Practic-idei pentru casă, grădină şi apartament, Casa de vacanţă, O casă pentru fiecare,
Lumea Credinţei, Formula AS, Dilema veche, Dilema, Locuinţa mea, Casa şi grădina, Util-manualul
casei tale, Jurnalul Naţional, Arhitectura, Adevărul literar şi artistic, Wine industry – publicaţie de
cultură oenologică, Elle decoration, Practic în bucătărie, Perfect pentru casa mea.
S-au primit prin donaţie Brutarul-revista morarilor, brutarilor, cofetarilor şi patiserilor,
Bărăganul ortodox, Călăuza ortodoxă. Astfel, fondul de periodice a crescut în anul 2007 cu 429
numere de inventar.
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5.

DATE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE EVIDENŢĂ A PATRIMONIULUI
5.1. Evidenţa patrimoniului

Tabel IX-Evidenţa patrimoniului
Realizate în 2007
1. Registre de inventar pe fonduri şi colecţii-completate la zi conform
achizitiilor
2. Dosare analitice de evidenţă obiecte muzeale
3. Fişe de fototecă
4. Fişe de casete video
5. Fişe analitice obiecte din inventarul bisericii
6.Organizarea bazei de date informatizate – 35%

-

Total
16

31
65
30
7

1826
3265
490
227

Alte remarci:
Numărul, totuşi mic, de dosare analitice de evidenţă se explică prin:
1. Numărul mic de muzeografi, obligaţi să presteze şi o mulţime de alte activităţi necesare şi
importante pentru activitatea unui muzeu de anvergură naţională - ghidaj, programe cu publicul
( expoziţii, participări la târguri), dezvoltarea patrimoniului (achiziţii), participarea la reuniuni interne şi
internaţionale, lucrări primare de conservare etc.
2. Fluctuaţia personalului ( concedii de naştere, concedii medicale, transferuri, plecări temporare
la muncă în străinătate etc.).
Depozitarea obiectelor
S-a lucrat la reorganizarea parţială a depozitelor de obiecte mici, departajându-se obiectele pe
categorii, după natura materialului: metal şi lemn într-un depozit; sticlărie şi ceramică în alt depozit (nou
amenajat).
Celelalte depozite rămân în aşteptare din cauza lipsei de mobilier corespunzător.
5.2.
Dotarea cu tehnică de calcul
Muzeul deţinea la sfârşitul anului 2006următoarea tehnică de calcul:
- 2 calculatoare folosite în contabilitate;
- 1 calculator folosit pentru lucrări de secretariat;
- 5 calculatoare folosite pentru restul activităţilor din cadrul muzeului (tehnoredactare materiale
iconografice pentru expoziţii, invitaţii, pliante, etc., rapoarte, diverse programe, proiecte şi situaţii
statistice, completarea bazei de date pentru evidenţa patrimoniului)
- Imprimantă Seiko Precision
- Imprimantă Lex Mark
- Imprimantă cu jet HP Photo Smart D 5160
- Imprimantă Phaser 3116
- Sistem captură audio-video
-Copiator AF PSRO7-AR 5015
-WindowsXP HOME ED ENGLISH OEM 3 (licenţă)
-SO WIN XP PROFESIONAL 1 (licenţă)
-SONY AC CARR CASE VA40 –cameră video
- SONY-Vcam DCR-HC1- cameră video
-Aparat foto SONY-DSC W5-donaţie
-Scanner GENIUS
-MS Office Basic ED 2003 1 (licenţă)
-LEGIS
-Program evidenţă contabilă
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În anul 2007 au fost achiziţionate următoarele aparate, programe şi sisteme de calcul:
-Olimpus E 400 Body- INCL CHARGER-1 buc.
-Olimpus EZ 1441 Z DIGIT 14-42 mm-1 buc.
-Olimpus EZ 4015-2Z DIGIT 40-150 mm-1 buc.
-Olimpus FL-50 FLACH
-OMPACT FLASH-1 buc.
-Olimpus System Compact 5 DC-1 buc.
-Sistem RPC (UC)-7 buc.
-monitoare lcd Horizon-8 buc.
-FDDBK-7 buc.
-Microsoft XP Home Edition-8 buc.
-Microsoft Office Basic, ed. 2003-4 buc.
-Microsoft Office SB, ed. 2003-3
-Antivirus Nod 32-5 buc.
-Antivirus Bit Defender- 4 buc.
-UPS Quartex-4 buc.
-UPS Intex-3 buc.
-Imprimantă Lex Mark Z 645-2 buc.
-Imprimantă laser Konica Minolta-1 buc.
-Sistem boxe-1 buc.
Dotarea cu tehnică de calcul este încă insuficientă având în vedere că trebuie completată baza de
date pentru evidenţa patrimoniului construită cu programul DOCPAT şi celelalte activităţi din
PROGRAM.
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6.

ACTIVITATEA DE CONSERVARE-RESTAURARE

6.1.
Baza materială
Activitatea de conservare –restaurare a obiectelor din metal şi lemn se desfăşoară în:
1. Atelierul de conservare-restaurare lemn (cu o suprafaţă de 51mp);
2. Atelierul mecanic amenjat în hala instituţiei (Fond Special) pe o suprafaţă de 80 mp, atelier care
intră în circuitul de vizitare;
3. Curtea instituţiei (atunci când vremea permite), pentru operaţiile primare (curăţire, spălare etc),
în cazul pieselor de dimensiuni mari;
Personalul de execuţie este format din 9 restauratori, din care 6 atestaţi prin Cursul de Specializare a
Cadrelor din Cultură şi Artă, 1995, unul în curs de atestare, 2 neatestaţi şi 1 şef de secţie, muzeograf,
specialitatea inginer mecanică agricolă.
Dotarea laboratorului de restaurare-conservare
- strung normal SN 1000- 1 buc, achiziţionat 1990;
- strung pentru lemn SL 1350 – 1 buc, achiziţionat 1990;
- abricht – 1 buc., achiziţionat în 1990:
- forjă – 1 buc; din lipsa unui spaţiu adecvat nu este utilizat;
- polizor dublu – 1 buc, achiziţionat 1992;
- maşină de găurit portabilă – 2 buc, achiziţionat 1996;
- polizor electric portabil - 2 buc, achiziţionat 1996;
- maşină de găurit portabilă marca SKILL – 1 buc, achiziţionată 2002;
- trusă scule lăcătuş – 5 buc.,achiziţionat 1992 (1), 1996 (1); 2006 (2)
- trusă scule lemnar – 2 buc, achiziţionată 1992, 1996;
- maşină de spălat sub presiune WAP pentru piese agabaritice – 1 buc, donaţie;
- cuve fibră sticlă pentru tratamente – 1 buc/capacitatea de 3000l, 1 buc/capacitatea de 825l,
achiziţionate 1993;
- bancuri de lucru cu menghină – 3 buc.;
- tăvi pentru spălare – 2 buc, achiziţionate în 1992;
- şlefuitor multifuncţional (freză)BSG 130 – 1 buc, achiziţionat 2002;
- lampă de lipit cu cartuş de gaz butan – 1 buc, achiziţionat în 2002;
- fierăstrău circular KS64 – 1 buc, achiziţionat în 2002;
- maşină de şlefuit cu bandă – 1 buc, achiziţionată în 2002;
- fierăstrău circular KS-64, 184 mm, 1300W – 1 buc, achiziţionat 2005;
- maşină de găurit cu percuţie KR 500 CRE – 1 buc, achiziţionată 2005;
- fierăstrău pendular CD-301 – 1 buc, achiziţionat 2005;
- polizor unghiular CD-115 – 1 buc, achiziţionat 2005;
- set burghie, tarozi, filiere – 1 buc, achiziţionate 2005;
- şurubelniţă IXO 3,6 V – 1 buc, achiziţionată 2005;
- şurubelniţă acumulator 12 V şi accesorii - 1 buc, achiziţionate 2005;
- fierăstrău circular – 1 buc, achiziţionat 2005.
- fierăstrău pendular STERN JSL 100A, 2006;
- ciocan rotopercutor PBH 240 RE, 2006.
- Bormaşină cu acumulator 16 V, 2007.
N.B. 1. Lipsa unor utilaje performante de încărcare-descărcare, transport utilaje grele afectează grav
sănătatea salariaţilor, irită şi provoacă pierderi de timp importante.
2. O serie de unelte sunt depăşite ca performanţă, exploatare şi vechime.
6.2. Obiecte conservate în 2007
S-au efectuat tratamente chimice de conservare pentru un număr de 241 de obiecte muzeale
aparţinând următoarelor colecţii:
1. Meserii-meşteşuguri:
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a) fierărit-dogărit – 69;
b) croitorie – 2;
c) frizerie - 63;
d) prelucrarea fibre naturale – 1;
e) textile (scoarţe, foi de macat, carpete din inventarul bisericii)-30;
f) alte obiecte (menghine, chei, pompe gresat, lampă benzină, presă tipografie) – 10;
2. Unelte şi utilaje agricole – 18;
3. Mijloace de transport – 2;
4. Instrumentar culinar – 8;
6. Obiecte de cult – 14;
7. Obiecte de uz casnic – 24;
6.3.

Obiecte conservate şi parţial restaurate

Tabelul VI-Obiecte conservate şi parţial restaurate
Nr.
Nr.
Denumirea obiectului
Crt
Inv
1
1771 Locomobil HUCO
2
3552 Bascula decimala BERKEL
3
233 Car
4
87 Batoză H.S.C.S.
5
228 Car pentru vite
6
3129 Maşină de cusut MUNDLOS

Provenienţă
Pâncota, jud. Arad
Bucureşti
Merghindeal, jud. Sibiu
Lunga, jud. Covasna
Cârţişoara, jud. Sibiu
Slobozia, jud. Ialomiţa

6.4 Obiecte pregătite pentru demonstraţii
Tabel VII-Obiecte pregătite pentru demonstraţii
Nr.
Nr.
Denumirea obiectului
Crt.
Inv.
1
675 Tractor H.S.C.S.
2
2957 Tractor IH Mc. Cormick
3
2931 Tractor IH Neuss am Rhein
4
54 Locomobil M.A.V.
5
677 Locomobil H.S.C.S.
6
677 Locomobil H.S.C.S.
7
679 Batoză M.A.V.
8
1999 Pompă stins incendii
9
233 Car
10
1764 Maşină de împletit funii
11
584 Batoza manuală
12
624 Vânturătoare
13
513 Vânturătoare
-

Provenienţă
Lunga, jud. Covasna
Viişoara, jud. Vrancea
Gheorgheni, jud. H r.
Lunga, jud. Covasna
Lunga, jud. Covasna
Lunga, jud. Covasna
Lunga, jud. Covasna
Cosâmbeşti, Ialomiţa
Merghindeal, Sibiu
Caporal Alexa, Arad
Pomi, jud. Satu-Mare
Cernat, jud. Covasna
Râşnov, jud. Braşov

6.5 Conservarea şi întreţinerea Bisericii de lemn Poiana
conservare, întreţinere mobilier;
tratarea brâului în torsadă pentru consolidarea şi conservarea lemnului;
etanşare, completare şi tratare împotriva atacului de carii a părţilor completate;
curăţirea şiţei de licheni şi tratarea cu substanţe hidrofuge;
lucrări auxiliare montării instalaţiei termice;
reaşezarea soleii;
întreţinerea aleilor de acces;
întreţinerea taluzului.

N.B. 1. Nu am reuşit efectuarea tratamentului general de conservare (biserică, hambar).
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2. Brâul median al bisericii a continuat să se degradeze (lipsă fonduri necesare şi specialişti).
3. Nu s-au efectuat lucrările de igienizare.
6.6.
Alte activităţi
1. Întocmire dosare de restaurare şi conservare (cu menţiunea că acestui capitol trebuie să i se acorde
imediat atenţia cuvenită şi obligatorie).
2. Întreţinerea spaţiului pentru depozitarea obiectelor conservate şi restaurate.
3. Lucrări de hidroizolare a clădirii.
4. Verificarea şi întreţinerea periodică a spaţiilor expoziţionale (curăţenie, întreţinerea instalaţiei
electrice, a instalaţiei termice etc).
5. Confecţionarea de mobilier pentru amenajare spaţiu suplimentar bibliotecă şi depozit obiecte
mici.
6. Colaborarea la organizarea de expoziţii.
7. Amenajarea şi întreţinerea parcului M.N.A (lucrări de plantare şi întreţinere a materialului
vegetal).
8. Participare la transportarea din teren a unor materiale în scopuri administrative şi de mobilier
expoziţional.
9. Participarea la lucrările de reamenajare a faţadelor Nord şi Est ale clădirii, precum şi la
amenajarea spaţiului de carantină aflat pe latura de Vest.
10. Participarea la restaurarea parţială a obiectivului „Hambar-magazie de cereale, „Hambar 34x10”,
„Grajd C-17”, „Conac”, din cadrul FERMEI MODEL PERIEŢI.
11. Alte activităţi gospodăreşti.
N.B. Sunt de luat în seamă aceleaşi remarci anunţate la capitolul 5, p. 22.
6.7
Consumul de materiale
Tabelul VIII-Consumul de materiale
Categoria
Valoare (RON)
Nr.
Crt.
1
Materiale pentru curăţire
486
2
Materiale pentru degresare
1124
3
Substanţe pentru tratamente chimice
460
4
Substanţe pentru conservare
3390
5
Piese de schimb şi materiale de completare a obiectelor
7125
6
Piese de schimb pentru maşinile de prelucrat mecanic
1582
7
Materiale pentru întreţinerea depozitelor şi atelierelor
733
8
Echipament protecţia muncii
1030
9
Evidenţă restaurare
30
TOTAL = 15.960 RON
Definitivarea procesului tehnologic la obiectele restaurate parţial este condiţionată de fondurile
necesare pentru :
- achiziţionarea de materiale necesare pentru tratamente şi completări (de ex. piese de schimb
pentru maşini de epocă, esenţe lemnoase diferite şi specifice patrimoniului).
- o intensă activitate de cercetare de teren în vederea depistării pieselor de schimb originale (care
devin din ce în ce mai rare) şi a materialului tehnic de specialitate (cărţi şi notiţe tehnice) care
încă se mai găsesc la foştii şi actualii proprietari de maşini agricole clasice.
O simplă analiză a patrimoniului M.N.A. este un argument al urgentării construirii unor spaţii care să
servescă la protejarea şi valorificarea acestuia:
- staţie de carantină;
- definitivarea amenajării atelierului de conservare – restaurare metal; separarea sa de depozitul-hală;
- atelier de conservare-restaurare textile, cu dotare corespunzătoare şi specialist în restaurareconservare;
- depozite pentru colecţii specifice şi obiecte diferenţiate de materialele din care au fost
confecţionate.
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7.

ACTIVITATEA DE VALORIFICARE A PATRIMONIULUI ŞI A CERCETĂRII
7.1
Manifestări cultural-ştiinţifice şi festivităţi iniţiate şi organizate de M.N.A.
sau în colaborare cu alte instituţii.
Notă: M.N.A. a urmărit valorificarea patrimoniului specific (inventar agrar şi arheologie
industrială) prin expoziţii şi demonstraţii practice de anvergură, în cadrul unor târguri
internaţionale (INDAGRA 2007-Bucureşti, EXPOAGROUTIL 2007 – Mamaia), târguri
naţionale(„TÂRGUL DE PÂINE”, ed. a VII-a desfăşurat la Centrul Cultural „Mihai
Eminescu”, sect.2, Bucureşti, Târgul Naţional de Agricultură şi Industrie Alimentară
„AGROIAL PARTENER 2007”-Slobozia) şi locale („FEMINA STAR & SALONUL MIRESELOR
2007”-Slobozia) pentru un public foarte numeros, de toate vârstele. Pe plan local, s-a pus accent
pe parteneriatele educaţionale pentru copii, venind în întâmpinarea solicitărilor sistemului
şcolar, ştiut fiind că atât misiunea educaţională a muzeelor cât şi aria curiculară din
învăţământ, pun tot mai mult accent pe educaţia prin / în muzeu. Am organizat, de asemenea,
câteva expoziţii temporare la sediu, în limitele disponibile ( muzeul fiind în lucrări de reparaţii).
Desfăşurare cronologică
1. 18.12.2006-14.01.2007, Expoziţii: ”Sănii şi obiceiuri de iarnă”-expoziţie de sănii diverse
prezentate într-un context iconografic atractiv/ săniuţe pentru copii, sănii pentru cărat lemne
din pădure, sănii pentru plimbare, sănii de război; „Obiceiuri de iarnă”: Timp şi Calendar,
Moş Andrei, Ignatul, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza…desfăşurate la sediul M.N.A.,
Slobozia, jud. Ialomiţa, în colaborare cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa. Au participat cete de colindători
din localităţile: Giurgeni, Cocora, Luciu, Mihail Kogălniceanu, Vlădeni, Valea Ciorii, Bucu,
Borduşelu, Jilavele, Manasia, Ciulniţa, Căzăneşti, Slobozia, Brăila, Maramureş şi Republica
Moldova (788 participanţi)
2. 21.02.2007, Parteneriat educaţional „Vine, vine primăvara”-Atelier de confecţionat
mărţişoare, desfăşurat la Grădiniţa nr. 2 cu program normal, Slobozia, jud. Ialomiţa. Din
partea M.N.A. a participat Fănica Gherghe (70 participanţi)
3. 23.02-20.07.2007, Expoziţia „Satul românesc liniştit, înainte de potop” desfăşurată la
sediul M.N.A., Slobozia, jud. Ialomiţa în colaborare cu Muzeul Naţional de Artă
Contemporană, Bucureşti (1960 vizitatori)
4. 27.02 – 1.03.2007, Târgul „Femina Star & Salonul Mireselor 2007”, ed. a VIII-a. M.N.A a
organizat expoziţia etnografică „Ia-ţi mireasă ziua bună” în colaborare cu Muzeul Naţional
al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti şi un stand cu vânzare „Pentru voi doamnelor şi
domnişoarelor”, desfăşurat la Centrul Cultural Unesco”Ionel Perlea”, Slobozia, jud. Ialomiţa
(300 vizitatori)
5. 9.03.2007, Parteneriat educaţional „Măcinicii. Tradiţii populare”desfăşurat la sediul
M.N.A., Slobozia, jud. Ialomiţa, în colaborare cu Grădiniţa nr. 2 cu program normal (40
participanţi)
6. 22.03-14.05.2007, Expoziţia „Clopote şi ceasuri de turn” desfăşurată la sediul M.N.A.,
Slobozia, jud. Ialomiţa în colaborare cu Apel Industries S.R.L., reprezentanţa pentru România
a firmei „Grassmayer” din Tirol, Austria (1194 vizitatori)
7. 25.03.2007, Ziua muzeului şi Hramul bisericii de lemn „Poiana” desfăşurate la sediul
M.N.A., Slobozia, jud. Ialomiţa (150 participanţi)
8. 29.03.2007, Parteneriat educaţional „Atelier de încondeiat ouă, modelat prunci din aluat
şi confecţionat felicitări specifice sărbătorilor pascale” desfăşurat la Grădiniţa cu program
prelungit Feteşti, jud. Ialomiţa în colaborare cu Grădiniţa cu program prelungit Feteşti, jud.
Ialomiţa, grădiniţa din Borcea, jud. Călăraşi.Din partea M.N.A. a participat Fănica Gherghe şi
Lizica Roibu (50 participanţi)
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9. 31.03.2007, Parteneriat educaţional „Lăzărelul” desfăşurat la sediul M.N.A., Slobozia, jud.
Ialomiţa, în colaborare cu Grădiniţa nr. 2 cu program normal (30 participanţi)
10. 3-6.04.2007, Atelier de încondeiat ouă „Tradiţii de Paşti” desfăşurat la sediul M.N.A.,
Slobozia, jud. Ialomiţa (352 vizitatori)
11. 6.06.2007, Parteneriat educaţional ”Educaţie ecologică prin activităţi extraşcolare”
desfăşurat la sediul M.N.A., Slobozia, jud. Ialomiţa în colaborare cu Grădiniţa nr. 2 cu
program normal (110 participanţi)
12. 6-9.06.2007, Târgul internaţional EXPOAGROUTIL, ed. a XV-a organizat de Camera
de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală Constanţa, sub patronajul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale desfăşurat la Mamaia, jud. Constanţa M.N.A. a participat cu trei
manifestări: „Spectacolul maşinilor de epocă”, „Împletituri din spice de grâu” şi
„Povestea ţestului” (7000 vizitatori)
13. 21.07-1.08.2007, Expoziţia „Trienala de arte textile”, desfăşurată la sediul M.N.A.,
Slobozia, jud. Ialomiţa în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din România (74
vizitatori)
14. 3.08.2007, Concursul Naţional de Fizică si chimie „Impuls Perpetuum” ed. a XV-a în
colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Ialomiţa.
M.N.A. a organizat proba experimentală, pentru clasa a VI-a, în spaţiul muzeului. Răzvan
Ciucă, directorul M.N.A. a acordat un premiu în valoare de 150 lei şi un set de vederi pentru
cea mai bună lucrare la proba experimentală (48 participanţi)
15. 16.08.-13.09.2007, „Expoziţia de pictură, grafică şi tapiserie” cu lucrări ale artiştilor
plastici UAP Viorela Mihăiescu, Vintilă Mihăiescu, Gheorghe Gogescu, Traian Boicescu,
desfăşurată la sediul M.N.A., Slobozia, jud. Ialomiţa în colaborare cu Uniunea Artiştilor
Plastici din România (161 vizitatori)
16. 8-9.09.2007, „Târgul de Pâine”, ed. a VII-a desfăşurat la Centrul Cultural „Mihai
Eminescu”, sect.2, Bucureşti. M.N.A a participat cu 3 expoziţii:„Drumul către Pâine,
treierat-vânturat, unelte şi utilaje manuale” însoţită de demonstraţii practice; „Povestea
ţestului” –expoziţie pavilionară şi instalaţie în aer liber, însoţită de demonstraţii practice;
„Cununi de seceriş”- expoziţie cu vânzare de împletituri din spice de grâu şi artizanat,
însoţită de demonstraţii practice de împletit cununi de seceriş (5000 vizitatori)
17. 19-21.09.2007, Târgul Naţional de Agricultură şi Industrie Alimentară „Agroial
Partener 2007”, ed. a XIII-a, „Ziua orezului”, ed. a II-a, desfăşurat la Centrul Cultural
Unesco ”Ionel Perlea”, Slobozia, jud. Ialomiţa organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Ialomiţa. M.N.A. s-a prezentat cu expoziţia foto documentară ”Civilizaţia
tradiţională a orezului” în colaborare cu Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”,
Bucureşti, (cu fotografii realizate de etnologul elveţian Max G. Schwend), cu expoziţia în aer
liber „Drumul către pâine” şi un stand de publicaţii, artizanat şi produse ale Societăţii
Ornitologice Române (modele de hrănitori pentru păsări, insigne şi brelocuri);(300 vizitatori)
18. 25.09-15.10.2007, „Expoziţie spectacol - Colecţiile prof. univ. dr. Ovidiu Papană şi NoiInstrumente muzicale tradiţionale” desfăşurată la sediul M.N.A., Slobozia, Atelier realizat
în colaborare cu prof. univ. dr. Ovidiu Papană şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa. (948 vizitatori)
19. 11.10.2007 –prezent, Expoziţia „Enciclopedia naturii -3 expoziţii de pomină”: „Oraşul
ascuns-Reciful coralier”, „Cei mai vechi locuitori de pe planeta pământ-Crustacee şi
insecte”, „Comori din adâncuri” desfăşurată la sediul M.N.A., Slobozia, jud. Ialomiţa în
colaborare cu Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Ploieşti (2377 vizitatori)
20. 31.10.2007- prezent, Expoziţia de istorie a fotografiei „Zâmbiţi, vă rog!”desfăşurată la
Muzeul Naţional Tehnic „Dimitrie Leonida”, Bucureşti în colaborare cu S.C. Electrica serv
S.A. prin Muzeul Naţional Tehnic „prof. ing. Dimitrie Leonida” Bucureşti şi ONG „Ospeţia”
din România. M.N.A. a participat cu exponate din patrimoniul propriu (fotografii, aparate de
fotografiat şi altele). Expoziţia funcţionează până în martie 2008 (cca. 200 vizitatori la
inaugurare).
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21. 7-11.11.2007, „Târgul internaţional INDAGRA 2007”desfăşurat la ROMEXPO, Bucureşti
(10000 vizitatori). M.N.A. a participat cu 3 expoziţii: „Ferma Model Perieţi”-expoziţie
pavilionară, „Povestea ţestului” - instalaţie expoziţională în aer liber, demonstraţii practice,
„Drumul către Pâine, treierat-vânturat, unelte şi utilaje manuale”- demonstraţii practice
22. 29.11.2007, Parteneriat educaţional „Sf. Andrei Cap de Iarnă” (obiceiuri, legende, datini,
semănat grâu în ulcele, oferirea de crenguţe de pom roditor, modelarea aluatului sub formă de
turtiţe) desfăşurat la sediul M.N.A. Slobozia, jud. Ialomiţa în colaborare cu Grădiniţa nr. 2 cu
program normal (130 participanţi)
23. 6.12.2007, Hramul bisericii de la Poiana, ”Sf. Nicolae”, desfăşurat la sediul M.N.A.
Slobozia, jud. Ialomiţa (200 participanţi).

7.2

Participarea la manifestări cultural-ştiinţifice iniţiate şi organizate de diverse
instituţii la care M.N.A. a fost invitat
1. 30. 01. 2007, Bucureşti, Workshop-ul pe tema – „Muzeotehnică, servicii muzeale,
comunicare”. Participant: Adrian Stroe.
2. 28. 02. 2007, Bucureşti, Sesiunea de prezentări şi dezbateri pe tema: „Muzeul astăzi –
dincolo de propriul spaţiu”, organizată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Centrul pentru
Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii şi Cultelor. S-a
participat cu lucrarea: „Muzeul Naţional al Agriculturii – dincolo de propriul spaţiu”, autor
Fănica Gherghe şi un CD cu prezenţa M.N.A. la diverse manifestări organizate dincolo de
spaţiul său. Participanţi: Andreea Panait, Adrian Stroe.
3. 29 – 31. 03. 2007, Sibiu, „A IX-a Conferinţă Naţională a specialiştilor din domeniul
protejării patrimoniului cultural naţional”, „Gala premiilor Patrimoniului Cultural
Naţional”, organizate de Ministerul Culturii şi Cultelor. Participanţi: Viorica Croitoru –
Capbun, Adrian Stroe.
4. 12. 04. 2007, Bucureşti, „A doua Adunare Generală a Asociaţiei «Reţeaua Naţională a
Muzeelor din România»”. Participant Adrian Stroe.
5. 24 – 26.05. 2007, Galaţi, „Sesiunea I de pregătire «Proiect REGIO.MUZ» pentru manageri
de proiecte de finanţare europeană”, organizată de Reţeaua Naţională a Muzeelor din
România. Participant: Andreea Panait.
6. 29- 29 iunie 2007, Câmpulng – Muscel, Simpozionul Naţional „Restaurarea şi conservarea
în judeţul Argeş – Realizări şi perspective”, ediţia a VII- a. A fost prezentată lucrarea:
„Restaurarea obiectelor din piele şi blană, aplicaţie la patrimoniul Muzeului Naţional al
Agriculturii”. Participant: Ştefan Buturugă.
7. 23 – 25 .08. 2007, Bacău, Al XXIII – lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie
Agrară – sub genericul „Satul Românesc în context european”. A fost prezentată lucrarea:
„Satul românesc între identitate şi globalizare”. Participant: Adrian Stroe (care este şi
vicepreşedintele acestei organizaţii).
8. 10 – 11. 09. 2007, Bucureşti, Al II-lea Simpozion „Patrimoniul cultural în piele şi
pergament – abordări moderne pentru caracterizare, conservare şi/sau
restaurare”,organizat de Muzeul Militar Naţional şi Institutul de Cercetări Pielărie şi
Încălţăminte. Au participat la simpozion şi la workshop-uri: Andreea Panait, Ştefan
Buturugă.
9. 7 – 10. 11. 2007, Goleşti, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice dedicată aniversării a
230 de ani de la naşterea cărturarului Dinicu Golescu şi 130 de ani de la proclamarea
independenţei României , ediţia a 40 –a, organizată de Muzeul Naţional al Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti. Au fost prezentate lucrările: „Sticlărie pentru alcool din Patrimoniul
M.N.A.”, autori Răzvan Ciucă şi Andreea Panait şi „Viţa de vie şi strugurele – simboluri pe
ştergarele colecţiei M.N.A.” autori Fănica Gherghe şi Răzvan Ciucă. Participanţi: Fănica
Gherghe, Andreea Panait.
10. 22 -23. 11. 2007, Braşov, Târgul Anual de Expoziţii Temporare, ediţia a III-a, organizat de
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Oferta M.N.A. a cuprins următoarele expoziţii temporare:
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Drumul către pâine: Treierat- vânturat, unelte şi utilaje manuale. Povestea ţestului”;
„Maşina de cusut”; „Lelia Urdărianu şi Ferma Perieţi”; „Din bucătăria de odinioară.
Poveste neterminată…”; „Satul românesc, liniştit, înainte de potop”; „Români – plugari de
seamă în Europa”. Au participat: Andreea Panait , Elena Slujitoru.
7.3 Activitatea de valorificare a patrimoniului editorială şi promoţională
1. Materiale promoţionale pentru diverse manifestări culturale
Pliante - catalog de expoziţii:
- „Drumul către pâine”- 21x15 cm, carton mat, 150 g/mp, policromie, tiraj 350 buc.
- „Povestea ţestului” - 21x15 cm, carton mat, 150 g/mp, policromie, tiraj 350 buc.
- „Maşini şi utilaje agricole de epocă” - 21x15 cm, carton mat, 150 g/mp, policromie, tiraj 350 buc.
- „Cununi de seceriş” - 21x15 cm, carton mat, 150 g/mp, policromie, tiraj 350 buc.
Volantă prezentarere MNA - 21x10 cm, carton lucios, 150 g/mp, policromie, tiraj 500 buc.
N.B.- Aceste pliante-catalog şi volanta de prezentare MNA au fost distribuite gratuit.
Afişe pentru expoziţii:
- „Trienala de artă textilă”- 69x49 cm, carton lucios, policromie, tiraj 300 buc.
- „Expozişia de pictură, grafică şi tapiserie”- 68x48 cm, carton lucios, policromie, tiraj 300 buc.
- „Expoziţie-spectacol. Colecţiile prof. univ. Ovidiu Papană şi NOI - Instrumente muzicale”42x30 cm, carton lucios, policromie, tiraj 200 buc.
- „Enciclopedia naturii 3 expoziţii de popmină: Oraşul ascuns - Reciful coralier, Cei mai vechi
locuitori de pe planeta Pământ - Crustacee şi insecte, Pietre semipreţioase - Agate”,60x42 cm,
carton lucios, policromie, tiraj 300 buc.
Bannere - policolor, printare cu real solvent:
- „Povestea ţestului”- 7 bannere (208x103 cm - 1 buc.; 170x103 cm - 6 buc.)
- „Ferma Model Perieţi”- 100x200 cm, 1 buc.
- „Enciclopedia naturii”- 200x300 cm, 1 buc.
2. Lucrări apărute în publicaţii de specialitate:
- Răzvan Ciucă, Andreea Panait, Patrimoniul Muzeului Naţional al Agriculturii: Colecţia de sifoane,
în „Museum - Studii şi comunicări VI, Goleşti - Argeş”Editura Pământul Arg. Piteşti, 2007
- Adrian Stroe, Aurel Strâmbeanu, Satul românesc între identitate şi globalizare, în”Al XXIII-lea
Simpozion de Istorie şi Retrologie Agrară Bacău, 2007. Satul românesc în context european”, Ed.
Magic Print, Oneşti, 2007
- Răzvan Ciucă, Satul românesc, liniştit, înainte de potop, în”Al XXIII-lea Simpozion de Istorie şi
Retrologie Agrară Bacău, 2007. Satul românesc în context european”, Ed. Magic Print, Oneşti, 2007
- Răzvan Ciucă, Aurel Strâmbeanu, Nicolae Lalu, Pluguri din Ţara Bârsei în patrimoniul MNA, în
„Muzeul de Istorie Braşov Cumidava XXIX”, Braşov, 2007
3.Publicaţii
- Fănica Gherghe, Răzvan Ciucă, Emilia Visileanu, Ştergare româneşti. Repertoriu de motive
tradiţionale. Colecţiile M.N.A.- Catalog, Colecţia Bibliotheca Romaniae Agriculturae, Seria Patrimoniu,
în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Editura Certex,
Bucureşti, 2007. cheltuielile de tipărire au fost suportate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Textile şi Pielărie.
N.B. - MNA deţine o serie de manuscrise importante (v. Monografiile Perieţi, Cuptoarele de pâine, etc)
care pot intra oricând la tipar.
- MNA trebuie să-şi publice pliantul de prezentare (să îşi găsească timpul de concepere şi
sursele de finanţare).
7.4
Reportaje şi filme documentare realizate pe baza materialului filmat de
echipa M.N.A. (Viorica Croitoru, Răzvan Ciucă, Elena Slujitoru).
M.N.A. a realizat în anul 2007, în întreaga ţară, circa 30 ore de filmare, o mare parte a acestor
înregistrări video fiind valorificată prin montarea unor filme documentare prezentate pe postul de
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televiziune Antena 1 Slobozia. În total, arhiva video a M.N.A. cuprinde 611 casete cu peste 1360 de ore
de material video.
Filme documentare realizate în studioul M.N.A. şi în colaborare cu Antena 1 Slobozia:
1. „Sărbătoarea mărţişorului”
2. „Interviul zilei”
3. „Impuls perpetuum”
4. „Târgul de pâine. Bucureşti – 2007”
5. „MNA la INDAGRA”
7.5 Premii, diplome, medalii
1. Trofeul Internaţional pentru Tehnologie şi Calitate şi Diploma de acreditare acordate
Muzeului Naţional al Agriculturii de Editorial Office şi Trade Leaders’ Club
„ în semn de recunoaştere a traiectoriei sale ascendente” (Geneva, Elveţia, 26 martie 2007);
2. Insigna de aur „Global Quality Management” acordată D-lui Director Răzvan Ciucă de
Editorial Offiice şi de Trade Leaders’ Club (Geneva, Elveţia, 26 martie 2007);
3. Premiu de excelenţă şi plachetă acordate Muzeului Naţional al Agriculturii de Camera de
Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa şi Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală Constanţa, „pentru consecvenţă în participare, gradul înalt de
profesionalism asigurat acţiunii, managementul performant asigurat firmei şi manifestărilor
EXPOAGROUTIL 2007, ed. a XV-a”, (Mamaia, 6-9 iunie 2007);
4. Diploma de excelenţă acordată Muzeului Naţional al Agriculturii de Primăria sect. 2 a
Municipiului Bucureşti şi Patronatul Român din Industria de Morărit şi Panificaţie şi Produse
Făinoase, cu ocazia Târgului de Pâine , ediţia a VII-a „pentru atenta aplecare asupra
valorilor autentice româneşti, pentru prezenţa de excepţie în cadrul festivalului « Târgul de
Pâine », împreună cu stima şi recunoştinţa noastră”, ( Bucureşti, 8-9 septembrie 2007);
5. Diplomă de excelenţă acordată Muzeului Naţional al Agriculturii de Camera de Comerţ ,
Industrie şi Agricultură Ialomiţa, cu ocazia Târgului Agroial Partener 2007 & Ziua Orezului,
„pentru modul deosebit de prezentare şi pentru contribuţia adusă la sporirea calităţii şi
prestigiului manifestării expoziţionale”, (Slobozia, 21 septembrie 2007);
6. Plachetă şi insignă acordate d-lui Dir. Răzvan Ciucă de la firma Agriromex A.D. Bucureşti,
cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate - parteneriat de excelenţă -, ( Bucureşti, mai 2007);
7. Diplomă acordată Muzeului Naţional al Agriculturii de Asociaţia Generală a Inginerilor
Textilişti din România: „se conferă diploma de Membru de onoare al Societăţii Inginerilor
Textilişti din România drept recunoaştere, stimă, respect şi gratitudine, pentru contribuţia
deosebită depusă la dezvoltarea şi progresul industriei textile din România”, (Bucureşti,
28.04.2007);
8. Diplomă de fidelitate acordată D-lui Dir. Răzvan Ciucă de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului cu ocazia Concursului Naţional de Fizică şi Chimie „Impuls Perpetuum”, „pentru
faptul că a fost singurul conducător de instituţie judeţeană care a sprijinit toate ediţiile
naţionale ale concursului, asigurând «spaţiul şcolar» inedit probei experimentale şi
recompense elevilor cu rezultate bune”, (Amara, Ialomiţa, 1-5 august 2007);
9. Diplomă de fidelitate acordată D-lui ing. Adrian Stroe „pentru perseverenţa şi
profesionalismul cu care a pregătit subiectele şi «spaţiul şcolar» din muzeu pentru proba
experimentală la toate ediţiile naţionale ale concursului”, (Amara, Ialomiţa, 1-5 august
2007);
10. Trofeu aniversar acordat Muzeului Naţional al Agriculturii de către Consiliul Judeţean
Ialomiţa – cu ocazia împlinirii a 15 ani (1992 – 2007)de la înfiinţarea acestuia din urmă.
11. Diplomă de excelenţă acordată Muzeului Naţional al Agriculturii de Camera de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Ialomiţa „pentru participarea la expoziţia FEMINA STAR & Salonul
mireselor 2007, ediţia a VIII-a, susţinerea şi sporirea importanţei şi prestigiului expoziţiei,
prin calitatea deosebită a exponatelor şi a modului de prezentare” ( Slobozia, 1 martie 2007);
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8.

DIALOG INTERNAŢIONAL
Muzeul Naţional al Agriculturii este afiliat la următoarele organisme internaţionale aparţinând de
UNESCO:
1. Asociaţia Internaţională a Muzeelor de Agricultură (AIMA); dl. Director Răzvan CIUCĂ este
membru în Prezidiul Internaţional AIMA şi viitor Preşedinte AIMA.
2. Organizaţia Internaţională de Arte Populare (IOV)
3. Societatea Internaţională de Etnologie şi Folclor (SIEF)
În perioada 25.03 – 27.03.2007, la Geneva ( Elveţia), Muzeul Naţional al Agriculturii, prin Dl.
Director Răzvan CIUCĂ, a primit TROFEUL INTERNAŢIONAL PENTRU TEHNOLOGIE ŞI
CALITATE (28-th International Award for Technology & Quality. New Millenium Award),
DIPLOMA DE ACREDITARE, iar dl. Răzvan CIUCĂ a primit INSIGNA DE AUR – „GLOBAL
QUALITY MANAGEMENT” ca o recunoaştere specială a muncii sale. Este pentru prima dată în 28
de ani de istorie a evenimentului când un muzeu se numără printre laureaţi. Câştigătorii au fost selectaţi
de celebrul grup EDITORIAL OFFICE şi de TRADE LEADERS’ CLUB, cu peste 7000 de membri.
De 28 de ani, acest trofeu răsplăteşte companiile ale căror capacităţi de inovare le permit să se situeze în
avangardă, datorită calităţii produselor şi serviciilor lor.
În aceeaşi perioadă, la Bruxelles, la Parlamentul Europei, doamna senator Maria Petre oferea
mesajul mesei ţărăneşti tradiţionale de Paşti , pregătită de Muzeul Naţional al Agriculturii.
2007 a reprezentat anul selecţionării M.N.A. de către Asociaţia OTHER WAYS (ALTE CĂI)
Management şi Consultanţă , pentru a primi unul din simbolurile de calitate – Premiul de aur pentru
calitatea şi prestigiul business-ului – de către un comitet de selecţie format din profesionişti de prestigiu
din întreaga lume. (Geneva, Elveţia)
De asemenea, M.N.A. a fost selecţionat de EDITORIAL OFICE – TRADE LEADERS'CLUB
(CLUBUL LIDERILOR DIN COMERŢ) să primească Premiul Internaţional pentru produse şi
servicii, iar directorul instituţiei a fost selecţionat să primească Insigna de aur – „Managementul
calităţii globale”, ca o recunoaştere specială. (Madrid, Spania)
Cu ocazia celei de-a 30 aniversări a Trofeului Internaţional pentru Tehnologie şi Calitate
(INTERNATIONAL TROPHY FOR TEHNOLOGY AND QUALITY – New Millennium Award) care
va avea loc la Paris (Franţa), pe 3 martie 2008, Dl. Dir. Răzvan Ciucă este invitat să participe ca
reprezentant al M.N.A. pentru a primi Insigna de aur a Trofeului (Trophy's Gold Badge), ca o
recunoaştere specială a calităţii muncii sale.
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9.

ACTIVITATEA DE RELAŢII CU PUBLICUL

9.1
Servicii de ghidaj şi consultanţă
Numărul de vizitatori în anul 2007 a fost de 26.012 persoane (din care 5.933 la sediul M.N.A., cu
specificaţia că 3.216 vizitatori au intrat în grupuri organizate şi 20.079 vizitatori la manifestările
organizate în afara instituţiei).
Tabelul X-Statistica numărului de vizitatori
Categoria
a. ROMÂNI
Preşcolari
Elevi
Salariaţi
Pensionari
Alte categorii (şomeri, deţinuţi)
Enoriaşi biserică
b. STRĂINI*
TOTAL GENERAL

Nr. vizitatori
25981
1292
6218
12307
5138
26
1000
31
26.012

* Vizitatori străini din: Franţa, Anglia, Italia, Germania, Turcia, Spania, Danemarca, Irlanda, Veneţia.
Consultanţă de specialitate
S-a oferit consultanţă de specialitate pentru referate, lucrări de licenţă, articole de presă:
studenţi de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti (2), Facultatea de Geografie
Bucureşti (1), Facultatea de Teologie Târgovişte (1);
• profesori de la Liceul Pedagogic „Matei Basarab”(1), Colegiul Naţional „Mihai Vitezul” (1);
• educator Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Slobozia (1);
• zurnalişti (2)
S-au încheiat protocoale de colaborare şi parteneriate educaţionale cu:
• Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 „Sf. Andrei” Slobozia;
• Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Slobozia;
• Şcoala de Arte şi Meserii „Înălţarea Domnului” Slobozia;
• Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 16 Constanţa;
• Şcoala cu clasele I-VIII „Aurel Vlaicu” Constanţa;
• Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Ţăndărei;
• Şcoala de Arte şi Meserii Miloşeşti;
• Grădiniţa cu program prelungit „Junior” Slobozia;
• Grădiniţa cu program normal Nr. 2 Slobozia;
• Grădiniţa cu program prelungit Nr. 3 Slobozia;
• Grădiniţa cu program normal Amara;
• Grădiniţa cu program prelungit Feteşti;
• Penitenciarul Slobozia
În cadrul M.N.A. au efectuat practica de specialitate 12 studenţi de la Universitatea „ Spiru Haret”.
M.N.A. a fost gazda unor activităţi extracurriculare pe diferite teme, pentru:
• Şcoala cu clasele I-VIII Movila;
• Şcoala generală Bucu;
• Şcoala generală Ograda;
• Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 Slobozia;
• Grădiniţa cu program prelungit Nr. 1 Slobozia;
• Grădiniţa din comuna Borcea, jud. Călăraşi.
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9.2

Magazinul M.N.A.

Pentru atragerea publicului şi mediatizarea instituţiei, M.N.A. şi-a dezvoltat magazinul de artizanat şi
suveniruri prin:
- diversificarea şi creşterea ofertei (colaborare cu creatori populari, societăţi comerciale şi
muzee; confecţionarea unor obiecte / împletituri din spice / de unii salariaţi ai muzeului)
- extinderea modalităţilor de distribuţie prin organizarea de standuri cu vânzare în cadrul
manifestărilor organizate în deplasare.
Cifra vânzărilor 2007 : 29192,33 RON (publicaţii, ceramică, artă plastică şi icoane, lemn,
textile, mărţişoare, ouă încondeiate, etc), din care comision general/ venituri: 6850,21 RON.
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10.

M.N.A. PREZENTAT ÎN MASS- MEDIA

Activitatea Muzeului Naţional al Agriculturii a fost reflectată în cursul anului 2007 în:
1) Presa locală: Ialomiţa (22), Helis (7), Tribuna Ialomiţei (6),
(6), Independent (5), Ştirea (4),
Gazeta de Sud – Est (4), Concret (2), Jurnalul de Ialomiţa (1),
2) Presa centrală: România Liberă (3), Supliment „Aldine” (3), Jurnalul de Bucătărie (3), Ferma (1),
Click (1), Business Catalog Focus (1)
3) Presă străină: Revista Treade Leader's Club, Geneva, Elveţia, iunie 2007
4) Internet: http://www.presaonline.com/stire/enciclopedia-naturii---3-expozitii-de-pomina-la-muzeulhttp://www.fermierul.ro/modules.php?file=article&name=News&sid=1296tional-alhttp://www.roportal.ro/stiri/stirea-1044670.htmtp://www.util21.ro/relaxare/muzee-din-hunedoaraialomita-iasi.htmgriculturii,110721.html
http://www.infocompanies.com/company.php?id=111553
http://www.guv.ro/prim-ministru/foto/afisare-mici.php
http://www.event365.ro/tag/poziti+fotografii?pag=6
De asemenea, activitatea M.N.A. a fost reflectată şi în publicaţiile de mai sus, care au ediţie online.
5) Televiziune: Antena 1 Slobozia (21), Antena 1 Constanţa (1), Antena 1 Bucureşti (1), TVR 1 (1),
Realitatea TV Bucureşti (2), Prima TV Bucureşti (2), N 24 Bucureşti (1), Orizont TV Bucureşti (1),
Naţional TV Bucureşti (1), Cosmo TV Bucureşti (1)
6) Radio: Radio Campus (12), Radio România Actualităţi (79), Radio România Internaţional(2), Antena
Satelor (72).
N.B. Cu excepţia articolelor apărute în Gazeta de Sud-Est Slobozia, defăimătoare, nefondate şi
întemeiate nu pe investigaţii serioase, ci pe „turnătorii” din interiorul MNA şi reglări de conturi cu
terţe instituţii sau persoane, activitatea MNA a beneficiat de o presă excelentă din partea mass-mediei
locale şi naţionale.

,
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11. DETALIEREA CHELTUIELILOR
11.1

Cheltuieli

11.1.1 Cheltuieli din subvenţii şi autofinanţare (venituri proprii)
Tabel XII- Cheltuieli din subvenţii şi autofinanţare (venituri proprii)
Denumirea indicatorilor

Cod

TOTAL CHELTUIELI
A. CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale în bani
Salarii de bază
Salarii de merit
Indemnizaţii de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru condiţii de muncă
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
Indemnizaţii de delegare
Contribuţii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
Contribuţii de asigurări de somaj
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
Contributia unitatii la Conc. Medicale
Contributia la fd. Garantare creante
TITLUL II . BUNURI ŞI SERVICII
Bunuri şi servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curăţenie
Încălzit, iluminat şi forţă motrică
Apă, canal, salubritate
Carburanţi şi lubrifianţi
Piese de schimb
Transport
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
Reparaţii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme şi echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasări, detaşări, transferuri
Deplasări interne,detaşări, transferări
Deplasări în străinătate
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01
02
10
10.01.01
10.01.02
10.01.03
10.01.04
10.01.05
10.01.06
10.01.07
10.01.08
10.01.12
10.01.13
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10,03,06
10,03,07
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02
20.05
20.05.01
20.05.30
20.06
20.06.01
20.06.02

Plati efectuate –
RON
1177566
1002623
570570
453968
297758
4788
17297
68314
15686
17084
8160
19483
5398
116602
79983
5459
25604
2333
2270
953
432053
304164
5998
3998
52500
2997
19000
19992
2999
9000
20997
166683
41962
32000
1000
31000
3530
2184
1346

Denumirea indicatorilor

Cod

Plati efectuate –
RON
18989
2510
1617
27281
1000
6297
19984
0
174943
174943
112716
18199
44028

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.11
Pregătire profesională
20.13
Protecţia muncii
20.14
Alte cheltuieli
20.30
Reclamă şi publicitate
20.30.01
Prime de asigurare non-viaţă
20.30.02
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
20.30.30
CHELTUIELI DE CAPITAL
70
71
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
71.01
Construcţii
71.01.01
Mobilier , aparatura si alte active
71.01.03
Alte active fixe
71.01.30
Veniturile proprii au fost obţinute după cum urmează :
- stand de vânzare suveniruri şi publicatii
-6850,21 RON
- prestări sevicii (colaborare şi prestări servicii către MULTIMEDIA EST S.R.L. BUCUREŞTI
pentru realizarea unui spot publicitar, folosind un tractor de epocă din colecţia M.N.A.) -2610
RON
- bilete de intrare în muzeu
-2037,68 RON
TOTAL- 11.497,89RON
Surse de finanţare în afara bugetului:
– Ministerul Culturii şi Cultelor
1. 351.333,08 RON ( în cadrul Programului „ Patrimoniu în pericol” - obiectiv Ferma Model
Perieţi ) din care:
-49.601,54 RON- lucrări restaurare clădire+învelitoare la obiectivul HAMBAR 34 x10
-301.731,54 RON - Reabilitare şi consolidare clădire parter CONAC,
- Lucrări de reparaţii şi restaurarela GRAJD C-17.
Notă: La sfârşitul lunii noiembrie am primit aprobarea Fişei de finanţare pentru suma de 1.117.122,94
RON, însă datorită condiţiilor obiective date (respectarea cu stricteţe a procedurii de selecţie a ofertei,
timpul scurt şi nefavorabil), nu s-au putut executa lucrări la nivelul fondurilor anunţate prin fişa de
finanţare. S-au efectuat: 301.731,54 RON.
2. 60.000 RON - achiziţii obiecte cu valoare muzeală ( v. capitolul 4, pct. 4.1.c, p.20).
TOTAL-411.333,08 RON
11.1.2 Cheltuieli sponsărizării şi donaţii în numerar
Tabel XIII Cheltuieli sponsorizări şi donaţii în numerar
Denumirea indicatorilor
Cheltuieli
Carburanţi şi lubrifianţi
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL

Cod
20.01.05
20.01.08
20.30.30
69

39

Plăţi efectuate –RON
2270
1702,98
462,02
105
6030

11.2 Exploatarea mijloacelor de transport din dotare
Precizare:
În conformitate cu Decizia de înfiinţare nr.176/24.05.1990, Muzeul Naţional al Agriculturii are
ca obiect de activitate „Istoria agriculturii, Antropologie agrară şi Arheologie industrială specifică pe tot
cuprinsul ţării”.
Muzeul Naţional al Agriculturii are în dotare două autoturisme: practic DAEWOO CIELO şi
teoretic DAEWOO CIELO EXECUTIVE ( transfer Muzeul Naţional de Artă Contemporană - Bucureşti)
şi două autoutilitare (ARO 10 care deja a fost scos din circulaţie, urmând să devină obiect muzeal şi
MERCEDES 208) utilizate pentru transportul de materiale . În ultima perioadă a anului consumul de
carburant a fost asigurat prin grija directorului MNA.
Categorii de transport efectuate:
• Activităţi specifice (deplasări pentru cercetare ştiinţifică şi achiziţii muzeale)
• Participarea la diverse manifestări culturale şi ştiinţifice din ţară)
• Transport obiecte muzeale
• Transport materiale de conservare-restaurare.
La un total de 49708 km parcurşi în anul 2007, consumul total de carburant a fost
de 5871,59 litri.
Menţiune specială: Autoturismul Daewoo Cielo este achiziţionat din 1996, a parcurs 1260000 Km, de 4
ori peste limita admisă, consumul fiind foarte mare. Este o necesitate imperioasă achiziţionarea unui
autoturism
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12. SPONSORIZĂRI ŞI DONAŢII
12.1 Sponsorizări
În anul 2007, pentru realizarea programelor propuse, Muzeul Naţional al Agriculturii a apelat la
ajutorul unor societăţi comerciale, instituţii şi persoane fizice după cum urmează:
Tabel XIV. Sponsorizări şi donaţii în numerar

Sponsor

Suma
-RON-

Scopul sponsorizării

A. Sponsorizări în numerar
S.C. Lunca SRL
Slobozia

2000

S.C. Moara Cibin S.A.
Sibiu
S.. Templus Adverting
S.R.L. Bucuresti
S.C. Amylon S.R.L. Sibiu
S.C. Pet Star Grup S.R.l.
Slobozia

1200

S.C. Eston S.R.L.
Slobozia
S.C Impex Agrorep SRL
Tandarei

1000
1000
900

•
•

Achiziţii obiecte muzeale
Cheltuieli administrative

•

Achiziţii obiecte muzeale

•
•
•
•
•
•

Achiziţii obiecte muzeale
Cheltuieli administrative
Achiziţie obiecte muzeale
Achiziţii obiecte muzeale
Cheltuieli administrative
Participare la reuniunea –Editorial Office
Leaders Club - Geneva
Participare laReuniunea –Editorial Office
Leaders Club - Geneva
Achiziţii obiecte muzeale
Cheltuieli administrative
Achiziţii obiecte muzeale

700

•

600

•
•
•

Trade
Trade

S.C. Somalex SRL
400
Slobozia
S.C. Agriromex AD S.A.
200
• Achiziţii obiecte muzeale
Bucuresti
S.C.Nick Touring S.R.L.
200
• Achiziţii obiecte muzeale
Slobozia
100
S.C. Dariman S.R.L.
• Achiziţii obiecte muzeale
Slobozia
Total
8300
B. Sponsorizări în materiale, produse şi prestări servicii
S.C. Punct Adverting
1500
• Materiele promotionale
S.R.L. Slobozia
Maria Petre-senator
1200
• Asigurat trnsport la Rreuniunea –Editorial Office
Trade Leaders Club - Geneva
Pizza la Costa-Slobozia
823,55
• Cheltuieli organizatorice programe culturale
S.C. Itaro S.R.L.
552,03
• Materiele constructii
Slobozia
Agentia de Consultanta
420
• Asigurat carburant
Agricola Ialomita
S.C. Avicola S.A.
173,15
• Cheltuieli organizatorice programe culturale
Slobozia
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Sponsor
S.C. Oyl Company
S.R.L. Slobozia
Rasvan Ciuca –director
M.N.A.
S.C. Boromir S.A.
Slobozia
Total
TOTAL
SPONSORIZĂRI

12.2

Suma
-RON-

Scopul sponsorizării

177

•

Materiele constructii

108,98

•

Asigurat carburant

84.95

•

Cheltuieli organizatorice programe culturale

5039,66
13.339,66

Donaţii

Notă: Menţionăm că donaţiile au fost obţinute prin demersurile făcute de directorul muzeului,
Răzvan Ciucă.
12.2.1. Donaţii cărţi
1. Cercetător ştiinţific prof. ing. Aristide Dodu, Bucureşti – 11 cărţi
2. Cărţi primite cu ocazia SIRAR, Bacău – 7 cărţi
3. Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, Bucureşti– 6 cărţi
4. Dr. Ileana Olaru, Slobozia– 6 cărţi
5. Muzeul de Artă Vizuală Galaţi – 5 cărţi
6. Cărţi donate cu ocazia Târgului Indagra 2007. Mamaia – 4 cărţi
7. Cărţi donate cu ocazia celei de-a IX –a Conferinţe Naţionale a Specialiştilor din domeniul
protejării patrimoniului cultural naţional, Sibiu– 4 cărţi
8. Viorela Mihăescu, artist UAP, Bucureşti – 3 cărţi
9. Aurel Strâmbeanu, Slobozia – 3 cărţi
10. prof. Dorina Sandu, Amara, jud. Ialomiţa – 2 cărţi
11. Florin Ciocea, Feteşti, jud. Ialomiţa– 2 cărţi
12. Primăria Giurgeni, jud. Ialomiţa – 2 cărţi
13. Gheorghe Gogescu, artist UAP, Bucureşti – 1 carte
14. Jean Jacques Van Mol, Bruxelles, Belgia – 1 carte
15. Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, Ploieşti – 1 carte
16. Consiliul Judeţean Ialomiţa – 1 carte
17. Vintilă Mihăescu, artist UAP, Bucureşti – 1 carte
18. Prof. dr. Gheorghe Lixandru, membru SIRAR – 1 carte
19. Prof. dr. Jean Ciută, membru SIRAR – 1 carte membru SIRAR
20. Dr. Gheorghe Firkzac, membru SIRAR – 1 carte
21. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor – 1 carte
22. Gheorghe Moldoveanu, Bucureşti – 1 carte
23. Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „Astra” Sibiu – 1 carte
24. Muzeul Naţional al Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, jud Argeş – 1 carte
25. Muzeul de Etnografie Braşov – 1 carte
26. Muzeul Regiunii Porţile de Fier, Drobeta Turnu-Severin -1 carte
27. Muzeul Judeţean de Istorie Braşov – 1 carte
TOTAL: 70 cărţi în valoare de – 1004,5 lei
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... şi periodice
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Redacţia „Info Boro”, Odorheiul-Secuiesc, jud. Covasna – 8 publicaţii
Prof. ing. Aristide Dodu, Bucureşti – 8
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor – 6
Redacţia Revistei „Ferma” ,Bucureşti – 3
Redacţia „Lumea Apicolă”, Bucureşti -1
Redacţia Revistei „Profitul Agricol”, Bucureşti – 1
TOTAL: 29 publicaţii periodice în valoare de -145 lei

12.2.2 Schimb de publicaţii
Fondul de carte al bibliotecii s-a mărit cu un număr de 24 titluri, ca urmare a schimbului de
publicaţii cu Muzeul Judeţean Braşov (12 cărţi în valoare de 402,30 lei), cu Muzeul Militar Naţional (5
cărţi în valoare de 50 lei), cu Muzeul Maramureşului (4 cărţi în valoare de 75 lei ), cu Muzeul Etnografic
al Moldovei (2 cărţi în valoare de 40 lei), cu Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „Astra” Sibiu (1
carte în valoare de 20 lei).
TOTAL: 24 cărţi în valoare de - 587.30 lei
12.2.3. Obiecte de inventar donate
1. Olaru Ilean, Slobozia (1)-100 lei
2. Rădoi Constantin, Slobozia (1)-500 lei
TOTAL = 600 RON

12.2.4. Produse alimentare (pentru organizări expoziţii şi diverse situaţii impuse
de protocol etc.)
1.S.C. ,,Nicol Zoe” S.R.L. Slobozia – 315 RON
2.S.C. ,,La Costa ” S.R.L. Slobozia – 604 RON
3.S.C. „Dyonysos” S.A. Coteşti Vrancea - 1500 RON
4.S.C. ,,Les Elen Com” S.R.L. Slobozia – 125 ron
4.S.C. ,, Tritipan” Slobozia -35 RON
5.,,Hotel Ialomiţa” Amara – 310 RON
6.,,Asociaţia Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice” IL Slobozia – 340 RON
7.S.C. ,, Apel Industries” Arad – 350 RON
8.,,D.G.A.D.R.” Constanţa - 50 RON
9.S.C. ,,Sontec” S.R.L. Slobozia - 24 RON
10.Agenţia de Consultanţă Agricolă Ialomiţa Slobozia - 30 RON
11.Dl. Ion Iordache, Slobozia - 40 RON
12.Dl.Strîmbeanu Aurel, Slobozia – 300 RON
13.Dl. Tudorcioiu Nicolae, Bucureşti -135 RON
TOTAL = 4158 RON
12.2.5. Transport, prestări servicii
1.S.C. ,, Dacoda “ SRL Bucureşti – 3428 RON
2.S.C. ,, Concivic”SRL Slobozia -3899 RON
3.S.C. ,,Service Internaţional” Slobozia – 100 RON
4.S.C. ,,Conte “ SRL Slobozia – 160 RON
5.,,Agenţia de Consultanţă Agricolă” IL Slobozia – 1800 RON
6.S.C. ,,Itaro” Slobozia - 144 RON
7.Dl. Radu Paros Slobozia – 500 RON
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TOTAL = 10031 RON
12.2.6. Carburanţi
1.S.C. ,,Petronius Oyl” SRL Slobozia – 100 R
2. S.C. ,,Sontec” SRL Slobozia – 288 RON
3.,,Direcţia Agricolă” IL, Slobozia – 60 RON
4 Dl. Constantin Văduva, Slobozia – 270 RON
TOTAL = 718 RON
12.2.7. Diverse servicii pentru desfăşurarea activităţii administrativ-gospodăreşti
1.,,D.G.A.D.R”. Constanţa – 12 300 RON (asigurare gratuită a spaţiilor de expunere şi cazare
personal EXPOAGROUTIL 2007)
2.,,Agenţia de Consultanţă Agricolă Ialomiţa „– 4500 RON (asigurat cazare personal – INDAGRA
2007)
3.S.C. ,, Edimpress Camro” Bucureşti – 1380 RON ( materiale publicitare)
4.,,Agenţia de Consultanţă Agricolă” IL, Slobozia – 858 RON
5.S.C. ,, Concivic” S.R.L. Slobozia – 175 RON
6.S.C. ,,Itaro” S.R.L. Slobozia– 288 RON
7.S.C.,,Admet” S.A. Slobozia – 41,50 RON
8.S.C.,, Sontec” S.R.L. Slobozia – 200 RON
9.Gara Bucu – 500 RON
10.S.C. ,,D.G.A.Com” S.R.L. Slobozia – 300 RON
11.S.C. ,,Dacoda” S.R.L. Bucureşti – 12 RON
12.Dl. Constantin Negoiţă, Slobozia – 100 RON
13.Dl. Nicolae Pericle, Slobozia – 100 RON
TOTAL = 20754,50 RON
TOTAL DONAŢII = 37998,3 RON
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RECAPITULARE

- Sponsorizări – 30.139,б6 RON
- bani- 8300 RON
- natură ( materiale, produse şi prestări servicii )-5.039,66 RON
- facilităţi primite la târguri / asigurare gratuită a spaţiilor de expunere şi cazare
personal (D.G.A.D.R. Constanţa - pentru EXPOAGROUTIL 2007, Agenţia de
Consultanţă Agricolă Ialomiţa – pentru INDAGRA 2007) - 16.800 RON
-Donaţii – 134.666,7 lei RON
- natură ( produse pentru organizare manifestări culturale) - 21.198,3 RON
- obiecte muzeale - 94.006,9 RON
- obiecte de inventar - 600 RON
- produse alimentare - 4.158 RON
- transport, prestari servicii - 10.031 RON
- carburanţi - 718 RON
- diverse servicii pentru activitatii administrativ-gospodareşti - 3.954,5 RON
-Venituri proprii –11,497,89 RON
- prestări servicii – 2,610 RON
- standul cu vânzare – 6850,21 RON
- bilete de intrare în muzeu – 2037,68 RON
-Surse de finanţare în afara bugetului - 411.333,08 RON de la Ministerul Culturii şi Cultelor
1) 351.333,08 RON - obţinuţi pentru PROIECTUL „FERMA MODEL PERIEŢI”, în
cadrul PROGRAMULUI „PATRIMONIU ÎN PERICOL”:
- 49,601,54 RON - lucări de restaurare clădire + învelitoare la obiectivul
HAMBAR 34x10,
-301.731,54 RON - reabilitare şi consolidare clădire parter CONAC,
- lucrări de reparaţii şi restaurare la GRAJD C-17.
Notă: La sfârşitul lunii noiembrie am primit aprobarea Fişei de finanţare pentru suma de
1.117.122,94 RON, însă datorită condiţiilor obiective date (respectarea cu stricteţe a procedurii
de selecţie a ofertei, timpul scurt şi nefavorabil), nu s-au putut executa lucrări la nivelul
fondurilor anunţate prin fişa de finanţare. S-au efectuat -301.731,54 RON.
2) 60.000 RON - obţinuţi pentru achiziţii obiecte cu valoare muzeală
( v. cap.4, pct. 4.1.c, p.22).

TOTAL GENERAL 587.637,33 RON
Această evaluare demonstrează clar că M.N.A. nu s-a rezumat doar la buget.

Director,
Răzvan Ciucă
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