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„Muzeul Agriculturii” a fost înfiinþat  prin Decizia Primãriei Judeþului Ialomiþa nr. 176/1990. 
Conform Legii nr. 311 din 8 iulie 2003 (anexa 1), primeºte titulatura de „Muzeul Naþional al 
Agriculturii”. În 15 noiembrie 2006 legea a fost republicatã, fãrã anexe. Concret, toate muzeele 
nominalizate în Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 ºi-au pãstrat titulatura. 
Deschis oficial pentru public la 25 Martie 1996.

Imobil: 3866 mp (suprafaþã desfãºuratã) ºi teren aferent 8420 mp.

Aria de competenþã: „Muzeul Naþional al Agriculturii are ca obiect de activitate istoria 
agriculturii, antropologia agrarã ºi arheologia industrialã specificã de pe tot cuprinsul þãrii.” 
(conform deciziei de înfiinþare a MNA)

Finanþat:  din Bugetul Consiliului Judeþean Ialomiþa.

Anul 2010  a continuat strategia demaratã de conducerea instituþiei încã din iunie 1990  ºi 
acceptatã de instituþiile ºi organismele abilitate (Ministerul Culturii ºi Cultelor, Consiliul Judeþean 
Ialomiþa, Prefectura Judeþului Ialomiþa, Direcþia pentru Culturã Culte ºi Patrimoniu Cultural 
Naþional Ialomiþa), urmãrindu-se pãstrarea unui echilibru între principalele domenii specifice de 
exprimare:

?consolidarea bazei materiale,
?dezvoltarea patrimoniului muzeal prin cercetãri ºi achiziþii de obiecte (buget, venituri 
proprii, sponsorizãri, donaþii),
?valorificarea expoziþionalã,
?valorificarea editorialã a patrimoniului (pliante, cataloage, calendare,  etc.),
?conservarea-restaurarea-întreþinerea patrimoniului, 
?pregãtirea profesionalã a personalului (restaurare bunuri culturale, educaþie muzealã ºi 
management),
?dialogul cu instituþii de culturã ºi personalitãþi din þarã ºi din strãinãtate,
?relaþii constante ºi transparente cu mass-media (localã, naþionalã),
?folosirea judicioasã a Bugetului ºi crearea de surse extrabugetare (venituri proprii, donaþii, 
sponsorizãri, prestãri servicii).
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Date privind imobilul. Întreþinere ºi alte reparaþii

Imobilul în care îºi desfãºoarã activitatea muzeul (fost magazin de mobilã) este 
proprietatea Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi se aflã în administrarea Muzeului Naþional al 
Agriculturii. În anul 2010  s-au realizat urmãtoarele lucrãri de întreþinere ºi reparaþii, în valoare 
totalã de 28987 lei:
- achziþionat ºi montat uºã industrialã la accesul în muzeu de pe rampã (la faþada Sud), pe unde 
se scot ºi se introduc în depozit obiectele mari, cu IMCTC Service  SA Constanþa, din venituri 
proprii obþinute pentru prestaþia MNA la organizarea evenimentului din luna martie, la 
Parlamentul European, Bruxelles (14.000 lei),
- reparaþii curente imobil: reparaþii electrice - S.C. VON EL SRL Slobozia (4996 lei), reparaþii 
curente (rampã exterioarã, lucrãri zidãrie hol, bucãtãrie), cu S.C. Blocu Com SRL Slobozia 
(9991 lei),
- amenajarea termicã a holurilor din zona de sud - CONCIVIC ºi TMUCB, care ne-au donat 
caloriferele ºi au efectuat lucrãrile de montare gratuit (valoare caloriferilor ºi manopera 
montãrii: 2400 lei).

Paza este asiguratã de Poliþia Comunitarã, pe bazã de contract. Muzeul nu este dotat cu 
sistem de alarmã ºi nici cu sisteme antifurt pentru piesele expuse. Securitatea acestora este 
asiguratã,  pe parcursul vizitãrii expoziþiilor, de supraveghetor, muzeograful de serviciu ºi un 
angajat de pazã (care are în pazã ºi exteriorul ºi biserica). Tot personalul de supraveghere ºi 
ghidaj rãspunde ºi de securitatea obiectelor din standul de vânzare suveniruri, în timpul 
programului de lucru, „sistem” care împlicã multe disfuncþionalitãþi ºi confuzii. Personalul de 
supraveghere ºi ghidaj este suplimentat, în situaþiile în care sunt grupuri mari de vizitatori, de 
muzeografi.

Având în vedere valoarea patrimoniului ºi dotãrile din cadrul instituþiei (biroticã, tehnicã 
de calcul, aparaturã electronicã, utilaje folosite în procesul de restaurare  etc), soluþia adoptatã 
pânã în prezent este una de compromis, impunându-se dotarea urgentã cu sisteme de 
alarmã ºi antifurt.

(pct.a.9/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)



Conducerea:
Director : Rãzvan Ciucã
Contabil ºef: Desdemona Spãtãrelu
ªef secþie Colecþii-Documentare-Relaþii cu publicul: Viorica Croitoru - Capbun
ªef secþie Restaurare - Conservare - Întreþinere: Adrian Stroe

Structura organizatoricã. Muzeul cuprinde 3 compartimente:
1.Colecþii-Documentare-Relaþii cu publicul,
 2.Restaurare-Conservare-Întreþinere-Foto/Film,
 3.Financiar-Contabil-Administrativ.
 
Structura colectivã ºi operativã:
Consiliul de administraþie
Consiliul ºtiinþific
Comisia de restaurare-conservare
Comisia de recepþie
Comisia de achiziþii
Comisia de protecþia muncii ºi PSI
Comisia de angajare

Personalul. Cele 33 de posturi au fost ocupate astfel:
- personal de specialitate (21 angajaþi:10 cu studii superioare ºi 11 cu studii medii): 8 muzeografi, 7  
restauratori, 1 bibliotecar, 4  referenþi, 1 gestionar custode. 
- personal auxiliar (9 angajaþi: 3 cu studii superioare  ºi 6 cu studii medii): 3 economiºti, 1 magaziner, 1 
referent, 2 muncitori calificaþi, 2 ºoferi.

Notã: La 31 decembrie 2010, din cele 33 de posturi din organigrama muzeului 3 posturi sunt vacante 
(începând din luna septembrie 2009, un muzeograf a plecat, prin demisie, pentru a-ºi urma studiile de doctorat 
la zi, în luna mai 2010 un muncitor bolnav de cancer a decedat ºi, începând cu 1 septembrie 2010, un 
restaurator a demisionat pentru a se angaja la Combinat pe un salariu mai mare). Astfel, organigrama instituþiei 
care, oricum, este  sub limitele  standardelor de normare a posturilor, dar, mai ales sub limita necesitãþilor 
profesionale, s-a dezechilibrat ºi mai mult.
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STRUCTURA ORGANIZATORICÃ ªI  PERSONALUL

(pct.c.3/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)



1. Studiere bibliografie de specialitate (MNA deþine un important fond de carte de 
specialitate, multe dintre publicaþii primite prin donaþie din strãinãtate) ºi documentarele de 
presã, pe diverse teme, din fondul documentar al muzeului.
2. Vizite documentare:
- Adunarea Generalã a Asociaþiei Conservatorilor ºi Restauratorilor din România  ( 19-
21.02. 2010, Sinaia, jud. Prahova). Participant: Lupu Valentin.
- „Atelierele Brãiloiu. Patrimoniul Imaterial între deziderat ºi realitate” (21-
22.10.2010, Institutul de Etnografie ºi Folclor „Constantin Brãiloiu” Bucureºti). Participant: 
Andreea Panait.
3. Instruire interactivã/ pedagogie muzealã  Workshop-ul 
„Teatru de umbre la muzeu”, în cadrul proiectului „Show muz”, coordonat de Reþeaua 
Naþionalã a Muzeelor din România finanþat de Administraþia Fondului Cultural Naþional. 
Participant: Fãnica Gherghe.

(04-06.10.2010, Bucureºti). 
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PREGÃTIREA PROFESIONALÃ
(pct.c.4/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)



ACTIVITÃÞILE  MUZEULUI 
PROGRAME



 PROGRAMUL  
„CERCETARE ªTIINÞIFICÃ, ACHIZIÞII OBIECTE  MUZEALE,  
EVIDENÞÃ  ANALITICÃ”

CERCETARE  ªTIINÞIFICÃ

Activitatea de cercetare s-a axat, în principal, pe cercetãri ºtiinþifice de cabinet 
ºi pe cercetarea de patrimoniu, pentru o mai bunã cunoaºtere a acestuia, în vederea 
completãrii anumitor colecþii ºi a valorificãrii lui prin editarea de monografii, 
cataloage de colecþie,  participarea la sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, organizarea 
de expoziþii temporare, popularizarea prin emisiuni radio ºi TV. 
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(pct.b.1, b.2/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)



PROGRAM  DE  CERCETARE  „AGRICULTURA ROMÂNIEI”

1. Proiect:           „Viaþa agrarã a Sloboziei de la Leon Tomºa la Nicolae Ceauºescu” 
       (Rãzvan Ciucã)

Tipul cercetãrii:  cercetare de cabinet, de arhivã ºi de teren.
Valorificare:       - publicarea lucrãrii Viaþa agrarã a Sloboziei de la Leon Tomºa la Nicolae Ceauºescu,  
                             Colecþia Bibliotheca Romaniae Historiae Agriculturae, Seria Din Istoria Exploataþiilor 
                             Agricole din România, tipãritã la Edimpress Camro S.A ,  Bucureºti, 2010

   - Calendar MNA 2010, care valorificã arhiva muzeului.

PROGRAM  DE  CERCETARE  „PATRIMONIUL  MUZEAL”

2. Proiect:       Metrologie (Adrian Stroe, Rãzvan Ciucã)
Tipul cercetãrii:  cercetare de patrimoniu  ºi de cabinet.
Obiective:    -istoricul ºi tipologia aparaturii metrologice pe teritoriul  României .
Valorificare:    - completarea colecþiei muzeale, expoziþii temporare, catalog de colecþie.
3. Proiect:       Sticlãrie, ceramicã (Magdalena Petre-Filip)
Tipul cercetãrii:  cercetare de patrimoniu ºi de cabinet.
Obiective:    -istoricul ºi tipologia sticlãriei ºi  ceramicii  pe teritoriul  României .
Valorificare:    - completarea colecþiei muzeale, expoziþii temporare, catalog de colecþie.
4. Proiect:       Textile, instrumentar textil (Fãnica Gherghe)
Tipul cercetãrii:  cercetare de patrimoniu ºi de cabinet.
Obiective:    -tipologia textilelor ºi a intrumentarului specific  pe teritoriul  României .
Valorificare:    - completarea colecþiei muzeale, expoziþii temporare, catalog de colecþie.       
5. Proiect:       Documente manuscris cu scriere chirilicã ºi latinã, filigrane ale morilor de hârtie 
                        - sec. XIX ~ ½  sec. XX. (Andreea Panait)
Tipul cercetãrii:   cercetare de patrimoniu  ºi de cabinet.
Obiective:    -traducere/transcriere a documentelor manuscris cu caracter agrar.
Valorificare:    - completarea colecþiei muzeale, expoziþii temporare, catalog de colecþie.
6. Proiect:       „Alimentaþie tradiþionalã” (Viorica Croitoru-Capbun)
Tipul cercetãrii:   cercetare de patrimoniu  ºi de cabinet.
Obiective:    - tipologia  instrumentarului culinar.
Valorificare:    - completarea colecþiei muzeale, expoziþii temporare, catalog de colecþie.
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CREªTEREA   ªI   EVIDENÞA   PATRIMONIULUI

STRUCTURA  PATRIMONIULUI:

?Biserica de lemn „Poiana”- monument istoric ºi de arhitecturã sec. XVIII (aflat la poziþia 
23B011 pe Lista Patrimoniului Cultural Naþional ºi IL-II-m-A-14075 pe Lista Monumentelor 
Istorice din Judeþul Ialomiþa), strãmutatã în parcul muzeului în toamna anului 2000, asigurã toate 
serviciile rânduite de cultul creºtin-ortodox, pentru Parohia „Buna Vestire” ºi reprezintã un 
important obiectiv turistic.

?Ferma model Perieþi - cea mai mare fermã producãtoare de seminþe de legume ºi flori din 
Europa de Rãsãrit (1/2 sec – XX/1935-1949), monument de istorie agrarã (poziþia 23 B 115 pe Lista 
Patrimoniului Cultural Naþional; IL-II-a-B-14153 pe Lista Monumentelor Istorice a Judeþului 
Ialomiþa), cuprinzând o suprafaþã de 5,4 ha ºi 18 clãdiri (conac, magazii, grajduri, P+1/zilieri, turn de 
apã, s.a), intratã în patrimoniul muzeului din 14 februarie 2005.

?Unitate in situ: moarã cu pietre pentru mãcinat grâu ºi porumb “Korona”(1910), Paloº, jud. Braºov.

Pentru instalaþiile: moarã cu valþuri Ganz ºi motor Diesel D-110 (loc. Buceº, jud.Hunedoara) ºi moarã 
cu pietre ºi piuã de bãtut postav, cu motor Deutz (loc. Dãnicei, jud.Vâlcea) se aºteaptã Hotãrâre 
Guvernamentalã pentru transferarea lor în patrimoniul MNA.

?Patrimoniul mobil: 13052 obiecte muzeale, structurate în urmãtoarele colecþii reprezentative: 
unelte, maºini agricole ºi instalaþii de arheologie industrialã -2110 piese; etnografie (unelte agricole 
confecþionate în ateliere ºi gospodãrii rurale, mijloace de transport, obiecte de uz casnic ºi gospodãresc, 
mobilier, ceramicã, textile, port, recuzitã obiceiuri) - 2368 piese; istorie-memorialisticã - 6790 piese; artã-
religie-literare-ºtinþele naturii - 1784 piese.
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ACHIZIÞII 

În anul 2010 în registrele patrimoniul muzeului s-a mãrit dupã cum urmeazã: 
a) 359 obiecte achiziþionate prin donaþie ( 220 înregistrate în registrul general, 50 în Fondul Stoianovici, 89 
în Fondul Rãzvan Ciucã)-valoare totalã 114962,4 lei;
b) 3 obiecte transferate  pe plan intern (conform Raportului nr. 938/08.07.2010) - în valoare de 300 lei (trei 
obiecte de inventar scoase din uz,  datoritã gradului mare de uzurã, au fost transferate ca obiecte muzeale);
c) 34 obiecte achiziþionate  cu bani-valoare totalã 19090 lei: din subvenþie (6000 lei) ºi venituri proprii 
(13090 lei).

Notã:. Anul acesta s-a fãcut o  platã parþialã (6000 lei)  pentru obiectivul Filaturã de lânã cardatã, din loc. 
Turnu Roºu, jud. Sibiu,  proprietar Gâlea Ilie,  ºi a fost plãtit ºi lãsat în custodie, în loc.Mãderat, oraº Pâncota, 
jud. Arad, un lot de 112 piese pentru producerea, repararea ºi întreþinerea butoaielor, cãzilor de lemn ºi a altor 
echipamente necesare la depozitarea strugurilor ºi producerea vinului (4500 lei) - proprietar Petru Moþiu. 
Înregistrarea primului obiectiv se va face dupã achitarea lui totalã, iar cele 112 piese vor fi înregistrate dupã 
transportarea lor la sediul MNA.

EVIDENÞA   ANALITICÃ (ªTIINÞIFICÃ)

-Toate obiectele achiziþionate în anul 2010 au fost înregistrate în registrele de evidenþã primarã.
-În anul 2006 s-a demarat acþiunea de realizare a evidenþei patrimoniului în sistem informatizat. Pânã la 
sfârºitul anului 2010 s-a adus la zi evidenþa tuturor registrelor (rubricile: nr. inv., denumirea obiectului, 
provenienþa) ºi s-a realizat completarea tuturor rubricilor, la circa 65 % din totalul patrimoniului. S-a scanat ºi 
arhivat în sistem informatizat cca. 30% din patrimoniul imagistic (fotografii, documente).
-În cadrul cercetãrii de patrimoniu s-a continuat tipul de evidenþã analiticã complexã (fiºã detaliatã, fotografii, 
desene etc.), întocmindu-se dosare de evidenþã pentru  117 obiecte (numãrul total de dosare de evidenþã 
–cercetare fiind de 1928).



BIBLIOTECA.  ARHIVA  ªTIINÞIFICÃ  ªI  DOCUMENTARÃ

FONDUL  BIBLIOTECII

Achiziþii 2010:
- Fondul de carte al bibliotecii s-a mãrit cu un numãr de 200 titluri, din care: 54 donate (în valoare totalã de 706 
lei), 144 achiziþionate din fonduri de la buget (în valoare totalã de 2015,73 lei)  ºi 2 publicaþii achiziþionate prin 
schimb de publicaþii cu  Muzeul Maramureºului (în valoare de 20 lei).
- Periodice
a.) S-au fãcut abonamente anuale la publicaþiile: România Liberã, Adevãrul, Jurnalul Naþional, Formula AS, 
Grãdina mea de vis, Casa de vacanþã, Independent, Tribuna Ialomiþei, Ialomiþa, Anunþ Ialomiþean, Curierul 
Ialomiþean. S-au achiziþionat, de asemenea, periodice precum: Practic-Idei pentru casã, grãdinã ºi 
apartament, Cãrticica Practicã, Practic în bucãtãrie. S-au selectat articole ºi s-au întocmit documentare pe 
diverse teme (muzee, patrimoniu, etnologie, religie, economie-viaþã socialã, bucãtãrie tradiþionalã, tractoare, 
arhitecturã, design, agriculturã Ialomiþa, etc.), utile în pregãtirea profesionalã a personalului, precum ºi în 
cadrul relaþiilor cu publicul. 
b.) S-au primit prin donaþie: Brutarul-revista morarilor, brutarilor, cofetarilor ºi patiserilor, Bãrãganul 
Ortodox, Revista Ferma, Profitul Agricol, Lumea Satului, Helis - Revistã de culturã, AXA – Publicaþie 
bilunarã de oceanografie ortodoxã, Jandarmeria Ialomiþeanã, Colþul chiliilor – Revista Fundaþiei Social- 
Culturale „Sf. Nicolae”, Zãrneºti, publicaþii de specialitate din þarã (primite cu ocazia  Adunãrii Generale a 
Reþelei Naþionale a Muzeelor din România, Daneº- Dumbrãveni, jud. Mureº) ºi din strãinãtate (primite cu 
ocazia celei de-a  22-a  Conferinþe Generale ºi a  25-a  Adunãri  Generale  ICOM - Shanghai, China).
 Astfel, fondul de periodice a crescut în anul 2010 cu 411 numere de inventar.
Colecþia de CD-uri  a crescut cu  61  numere ºi  cea de DVD-uri cu 14 numere.

*
Fondul bibliotecii totalizeazã, la sfârºitul anului 2010,  un numãr de 13148 unitãþi, dupã cum urmeazã: 

5467 cãrþi, 6725 pliante ºi periodice, 243 casete audio, 51 casete video, 211 discuri, 129 DVD-uri, 322 CD-uri.

ARHIVA ªTIINÞIFICÃ ªI  DOCUMENTARÃ 
- În arhiva fotograficã se adaugã în 2010: 71 CD-uri ºi 33 DVD-uri (cuprinzând fotografii obiecte muzeale, 
imagini de la diverse manifestãri culturale, de la lucrãrile de restaurare-conservare etc)
- În arhiva video: cca. 28 ore de filmare (manifestãri culturale, vizite documentare, lucrãri de restaurare-
conservare etc)
- Dosare documentare de presã : 73 dosare. 
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(pct.b.1/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)



  PROGRAMUL 
„RESTAURARE - CONSERVARE - ÎNTREÞINERE”

RESTAURARE–CONSERVARE 

        Personalul de execuþie este format din 7 restauratori, din care 4 atestaþi prin Cursul de 
Specializare a Cadrelor din Culturã ºi Artã, 1995, doi în curs de atestare, 1 neatestat  ºi 1 ºef de secþie, 
muzeograf, specialitatea inginer mecanicã agricolã.
    
Baza materialã

Activitatea de conservare –restaurare a obiectelor din metal ºi lemn se desfãºoarã în:
1. atelierul de conservare-restaurare lemn (cu o suprafaþã de 51mp),
2. atelierul mecanic amenjat în hala instituþiei (Fond Special) pe o suprafaþã de 80 mp, atelier 

care intrã în circuitul de vizitare,
3. curtea instituþiei (atunci când vremea permite), pentru operaþiile primare (curãþare, spãlare 

etc), în cazul pieselor de dimensiuni mari.

Dotarea laboratorului de restaurare-conservare:

- truse de chei pentru dotarea atelierelui de conservare-restaurare metal  - 55,00 lei
- cleºte de þeavã pentru dotarea atelierelui de conservare-restaurare metal- 25,00 lei
- lampã gaz lichid pentru dotarea atelierelui de conservare-restaurare metal – 50,00 lei
- cherestea raºinoase ºi PAL pentru atelierul de restaurare-conservare lemn – 1.312,00 lei
- ulei motor pentru demonstraþii cu tractoarele de epocã – 160,00 lei
- substanþe pentru tratamente ale lemnului ºi metalelor:

-Resistol-insecto-fungicid pentru tratarea lemnului - 900,00 lei,
-ulei de in pentru tratamentul lemnului - 220,00 lei,

- substanþe, materiale, piese de schimb pentru restaurare - 6140,46 lei.

Notã: 1. Lipsa unor utilaje performante de încãrcare-descãrcare, transport utilaje grele, 
afecteazã sãnãtatea salariaþilor  ºi provoacã pierderi de timp importante.

        2. O serie de unelte sunt depãºite, ca performanþã, exploatare ºi vechime, necesitând 
înlocuirea lor urgentã.

13

(pct.b.1/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)



Obiecte conservate în 2010
 S-au efectuat tratamente chimice de conservare pentru un numãr de 243 de obiecte muzeale 

aparþinând urmãtoarelor colecþii:
1. meserii-meºteºuguri
-  fierãrit-dogãrit – 15,
 -  croitorie – 5,
-  metrologie - 20,
 -  textile (þesãturi din inventarul bisericii) -130,
-  alte obiecte (menghine, pompe de gresat, lampã de benzinã, presã tipograficã) – 21,
2. unelte ºi utilaje agricole – 5,
3. mijloace de transport – 2,
4. instrumentar culinar – 15,
5. obiecte de cult – 10,
6. obiecte de uz casnic – 20.
  

Biserica de lemn „Poiana”
- conservare, întreþinere mobilier,
- conservare icoane,
- etanºare, completare ºi tratare împotriva atacului de carii a pãrþilor completate,
- întreþinerea aleilor de acces,
- întreþinerea taluzului,
- tratament insectofungicid, cu Resistol, al acoperiºului ºi a structurii de rezistenþã a acestuia,
- tratament de conservare, cu ulei de in, al acoperiºului,
- lucrãri de igienizare,
- lucrãri de termoizolare a podului bisericii, efectuate cu firma S.C. Blocu Com SRL Slobozia, (în 

            valoare de 4965 lei).

Notã:  Brâul median al bisericii a continuat sã se degradeze (lipsã fonduri necesare ºi specialiºti).

 Ferma Model Perieþi

Obiectivul constituie una dintre prioritãþi, fiind preocupaþi, în continuare, de reabilitarea clãdirilor 
ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de depozitare a obiectelor muzeale (cca. 300 obiecte).

- Personalul care lucreazã  aici, la coordonarea  lucrãrilor curente de reabilitare, la întreþinerea 
spaþiilor interioare ºi exterioare, la asigurarea pazei, se compune din: 

- un muzeograf (angajat cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã), 
- doi muncitori (cu contract în baza codului civil),
- trei angajaþi de la poliþia comunitarã (cu contract de prestãri servicii).

 -În perioada octombrie-noiembrie 2010, cu o echipã de 7 salariaþi ai MNA, s-au fãcut lucrãri de curãþenie ºi 
igienizare a spaþiilor de depozitare a obiectelor muzeale. În magazia de cereale (depozit), au fost curãþaþi pereþii 
de tencuiala exfoliatã, a fost restauratã, curãþatã ºi spãlatã pardoseala de lemn, s-au etanºat ferestrele cu folie 
PVC, s-a igienizat. În magazie, s-au amplasat obiecte muzeale, grupate pe colecþii, astfel încât a devenit 
depozit vizitabil. În alte douã clãdiri, în care se aflã depozitate obiecte muzeale, s-au efectuat lucrãri similare.
 -S-au efectuat tratamente chimice de conservare pentru un numãr de 60 obiecte muzeale, din urmãtoarele 
colecþii: mijloace de depozitare - 14 obiecte; viticulturã, pomiculturã - 16; mijloace de transport - 6; albinãrit-
stupãrit - 17; maºini ºi utilaje agricole - 7.
 -S-au achiziþionat, pentru maºinile agricole depozitate în spaþiile exterioare ( locomobil, butoi 10 T), un numãr 
de 2  huse de protecþie, din material impermeabil (4852,87 lei).

Alte activitãþi:

1. întocmire dosare de restaurare ºi conservare (cu menþiunea cã acestui capitol trebuie sã i se acorde imediat 
atenþia cuvenitã ºi obligatorie);     
2. întreþinerea spaþiului pentru depozitarea obiectelor conservate ºi restaurate;
3.verificarea ºi întreþinerea periodicã a spaþiilor expoziþionale (curãþenie, întreþinerea instalaþiei electrice, a 
instalaþiei termice etc);
4. confecþionarea ºi montarea de mobilier pentru amenajare spaþiu suplimentar depozit obiecte mici ºi spaþiu de 
carantinã;
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5. colaborarea la organizarea de expoziþii;
6. amenajarea ºi întreþinerea parcului MNA (lucrãri de plantare ºi întreþinere a materialului vegetal);
7. participare la transportarea din teren a unor materiale în scopuri administrative;
8. participarea la lucrãrile de reamenajare a spaþiului de carantinã aflat pe latura de Vest;
9. depozitarea obiectelor muzeale, a mobilierului expoziþional ºi a produselor  magazinului.
        

Celelalte depozite rãmân în aºteptare, din cauza lipsei de mobilier corespunzãtor. 

Notã: Definitivarea procesului tehnologic la obiectele restaurate parþial este condiþionatã de fondurile necesare 
pentru :
- achiziþionarea de materiale necesare pentru tratamente ºi completãri (de ex. piese de schimb pentru maºini de 
epocã, esenþe lemnoase diferite ºi specifice patrimoniului),
- o intensã activitate de cercetare de teren, în vederea depistãrii unor piese de schimb originale (care devin din 
ce în ce mai rare) ºi a materialului bibliografic tehnic de specialitate care încã se mai poate gãsi la foºtii ºi 
actualii proprietari de maºini agricole clasice.

O simplã analizã a patrimoniului MNA  este un argument al urgentãrii construirii unor spaþii care sã 
servescã la protejarea ºi valorificarea acestuia:
-  staþie de carantinã,
- definitivarea amenajãrii atelierului de conservare - restaurare metal; separarea sa de depozitul-halã,
- atelier de conservare-restaurare textile, cu dotare corespunzãtoare,
-  depozite pentru colecþii,  adecvate.
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MNA - lucrãri de restaurare la maºini de cusut

MNA - lucrãri de restaurare la batozã MNA - lucrãri de restaurare la car mortuar

MNA - lucrãri de restaurare la maºini  de cusutMNA-Lucrãri de restaurare la godin

MNA - lucrãri de restaurare la textile

MNA - lucrãri de restaurare la 
mijloace de transport tradiþionale

MNA - lucrãri de restaurare la maºini de cusut



PROGRAMUL VALORIFICARE MUZEALÃ. 
RELAÞII CU PUBLICUL

MANIFESTÃRI  CULTURALE  DIN  INIÞIATIVA  MNA  ªI  ORGANIZATE  LA  SEDIU
1.„Dumitru Sorica. Arta bisericescã între tradiþie ºi interpretare.”, expoziþie „discurs” despre arta 
bisericeascã, a artistului Dumitru Sorica, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxã „Justinian 
Patriarhul” din Bucureºti, Catedra de Artã Sacrã (12.11.2009-22.02.2010, MNA) 
2. „60 de biserici de lemn”, (26.02-10.08.2010, MNA), expoziþie-manifest reprezentând un document asupra 
situaþiei actuale a bisericilor de lemn din sudul Transilvaniei ºi nordul Olteniei, aflate în diverse stadii de 
degradare, multe dintre ele abandonate. Expoziþia a fost organizatã în colaborare cu Fundaþia Dala ºi Ordinul 
Arhitecþilor din România (OAR)  În iunie 2009, OAR,  Fundaþia Dala, UAIUM au demarat un proiect de 
intervenþie de urgenþã care îºi propunea protecþia bisericilor de lemn aflate în stare criticã. Ulterior, la acest 
proiect au aderat diverse instituþii de culturã din þarã, trusturi media, º.a. În 2010, MNA s-a alãturat 
proiectului, un prim pas fiind organizarea acestei expoziþii, în cadrul cãreia a fost prezentat ºi cazul Bisericii 
de lemn „Poiana”, salvatã prin strãmutare ºi lucrãri de reabilitare ºi redatã în cult în anul 2000. La deschiderea 
expoziþiei a participat ºi P.S.Vincenþiu, însoþit de ierarhi din Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor. Chiar cu acest 
prilej, P.S.Vincenþiu a lansat propunerea salvãrii unui asfel de monument, prin strãmutare în Episcopia   
Sloboziei ºi Cãlãraºilor. Biserica de lemn din satul Sãlciva, com. Zam, jud. Hunedoara, monument istoric ºi de 
arhitecturã, sec. al XVIII-lea, clasificat pe Lista Monumentelor Istorice ca obiectiv de importanþa A, Cod 
LMI: HD-II-m-A-06104, va fi strãmutatã în Parohia „Sfânta Cuvioasã Paraschiva” Cãlãraºi; va fi restauratã ºi 
redatã în cult. Toate demersurile s-au fãcut prin iniþiativa ºi cu sprijinul nemijlocit al domnului Rãzvan Ciucã. 
Trebuie menþionatã în mod special strãdania preotului paroh Paul Tudorache ºi sprijinul material acordat de 
Primãria Municipiului Cãlãraºi.

Notã. Cu prilejul acestei expoziþii, a fost lansatã ºi seria de obiecte/suveniruri personalizate, ce marcheazã 
20 de ani de la înfiinþarea muzeului ºi 10 ani de la strãmutarea Bisericii de lemn „Poiana”.
3. „Ziua muzeului” ºi Hramul Bisericii de lemn Poiana, manifestare complexã: Instalaþie etnograficã 
pentru Buna-Vestire, cântãri cu rapsodul Nicolae Pitiº din Lãpuºul Românesc, agapã frãþeascã. (25.03.2010, 
MNA)
4. „Învierea  pâinea noastrã cea de toate zilele”, expoziþie organizatã cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de Paºti. 
S-a reluat o parte din expunerea organizatã la Palatul Parlamentului European de la Bruxelles, adãugându-se 
un modul-parabolã inspirat de Scara Sfântului Ioan Scãraru sau „Scara mântuitoare de suflet ºi suitoare la 
ceruri”. În premierã, a fost prezentat ºi un Epitaf  (din patrimoniul Bisericii), datând de la sfârºitul sec. al XIX-
lea, realizat pe pânzã de catifea, broderie manualã cu fire metalice aurite ºi argintate ºi picturã în ulei; o piesã 
de excepþie, primitã prin donaþie în anul 2008 (donaþie mijlocitã de R. Ciucã ºi V. Croitoru) ºi restauratã timp 
de doi ani la Muzeul Naþional de Istorie al României, Bucureºti. S-a amenajat, de asemenea, un stand cu 
suveniruri personalizate (marcând împlinirea a 20 de ani de la înfiinþarea muzeului ºi 10 de la strãmutarea 
Bisericii de lemn „Poiana”) ºi publicaþii editate de muzeu.  (02-09.04.2010, MNA)
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5. „Caloienii - Ritual agrar pentru rodire ºi vreme de secetã”, manifestare complexã, organizatã în 
colaborare cu Centrul pentru Promovarea Culturii Tradiþionale  Ialomiþa ºi Inspectoratul ªcolar Ialomiþa. În 
program: Alai pe bulevard (Caloieni ºi Paparude); Cinema (filme documentare); Pomanã;  Expoziþie foto-
documentarã; Taraf cu hore ºi sârbe (Ansamblul „Doina Bãrãganului” ºi interpreþii de muzicã popularã 
Nicolae Rotaru ºi Nicoleta Radinciuc Vlad) - toate din zestrea satelor din Bãrãgan. Au participat grupuri de 
copii, cadre didactice, pãrinþi ºi invitaþi din: Jilavele, Cocora, Miloºeºti, Griviþa, Poiana, Ghimpaþi, Giurgeni, 
Slobozia. S-au acordat diplome de autenticitate. (22.04.2010, MNA)
6. „Mexic. Tradiþii ºi obiceiuri populare”, expoziþie organizatã de   în colaborare cu Muzeul 

Þãranului Român ºi Ambasada Mexicului în România, în cadrul Sãrbãtorii Bicentenarului Independenþei 
Mexicului ºi a Centenarului Revoluþiei Mexicane, precum ºi 75 de ani de la stabilirea relaþiilor diplomatice 
între Mexic ºi România. Oaspete din partea ambasadei: ataºatul cu afaceri culturale la Bucureºti, Rodolfo 
Herrera Saldana. (19.08- 20.10.2010, )
7. „20 de ani de la înfiinþarea  1990-2010”. Expoziþia-eveniment reprezintã doar o micã parte din 

istoria pe care am scris-o, discursul expoziþional apelând la: afiºe (grupate pe programele mari cu publicul), 
postere MNA, publicaþii, rapoarte anuale, documentare de presã, cãrþi de impresii, distincþii obþinute 
(diplome, medalii, trofee), obiecte tridimensionale simbolice.(02.11- în prezent, )
8. „Plinirea vremii”, expoziþie-eseu organizatã cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de Iarnã, în care axa expoziþiei 

este construitã prin lucrarea artistului plastic prof.univ.dr. Alexandru Chira - „Satul suspendat”, prin lucrarea 
„Naºterea Domnului” (ulei pe pânzã, 10/4 m) a vestitului pictor naiv Ioan Mãric ºi printr-un brad care uneºte 
„umbra” cu satul suspendat, acestea fiind însoþite de recuzita specificã acestor sãrbãtori (sania lui Moº 
Crãciun, bici, clopoþei, mãºti etc). (22.12.2010 – 03.01.2011, )

MNA

MNA
MNA

MNA

MNA
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„Ziua muzeului”  ºi  Hramul Bisericii de lemn „Poiana“ 
 25 martie 2010 

 
 „Caloienii-Ritual agrar pentru rodire ºi vreme de secetã”

22  aprilie  2010

Manifestare complexã   Expoziþia „Mexic. Tradiþii ºi obiceiuri populare“
19 aug.-20 oct. 2010

„20 de ani de la înfiinþare MNA 1990 - 2010"
 02 nov. 2010 - prezent

Aspect din expoziþia 
„Învierea pâinea noastrã cea de toate zilele“

 02–09 aprilie 2010

Aspect din expoziþia  „60 de biserici de lemn“
 26 feb.–10  aug. 2010

Aspect  din expoziþia  „Plinirea Vremii”  
22  dec. 2010–03  ian. 2011 
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„Dumitru Sorica.    

12 dec. 2009 - 22 ian. 2010

Expoziþia „discurs”: 
Arta bisericeascã între tradiþie ºi interpretare”,



PARTENERIATE  EDUCAÞIONALE  

1. „Sã fim uniþi!”, parteneriat cu Grãdiniþa cu Program Normal nr. 2 Slobozia: Program artistic 
(poezii, cântece, dansuri; scenete  pe tema Unirii Principatelor Române; Expoziþie cu lucrãri de picturã 
realizate de copii ºi exponate din patrimoniul muzeului.(22.01.2010, )
2. „Dochia ºi Mãrþiºorul”, parteneriat cu ªcoala Generalã nr. 2 Slobozia ºi ªc. Gen. Sãveni. Expoziþie 
„Mãrþiºorul – istoric ºi tradiþi” ºi atelier de meºteºug ºi creativitate: confecþionat mãrþiºoare, din 
materiale diverse, inspirate din modele tradiþionale.  (23.02-2.03.2010, )
3. „Casa Pâinii. Mãcinicii – tradiþii populare româneºti”, parteneriat cu Grãdiniþa cu Program 
Normal nr. 2 Slobozia. Bucãtãrie tradiþionalã: mãcinici preparaþi dupã reþete tradiþionale, degustãri, 
obiceiuri agrare tradiþionale specifice.  (09.03.2010, )
4. „Oul de Paºti”, expoziþie-atelier de încondeiat ouã, cu participarea copiilor ºi elevilor din instituþii 
de învãþãmânt (grãdiniþe, ºcoli ºi licee): Amara, Andrãºeºti, Fundata, Griviþa, Ograda, Orboieºti, 
Perieþi, Poiana, Sãveni, Slobozia, Urziceni, Vlãdeni.(15.03-1.04.2010, )
5. „Ion Creangã ºi poveºtile lui”, parteneriat cu Grãdiniþa cu Program Normal nr. 2 Slobozia, 
organizat cu ocazia aniversãrii zilei de naºtere a scriitorului Ion Creangã.  a organizat 
ambientarea spaþiului, atelier de lucru confecþionat obiecte decorative inspirate din arta popularã 
tradiþionalã ºi din universul poveºtilor lui Creangã. Stand cu vânzare obiecte de artizanat ºi suveniruri 
personalizate. (17.03.2010, Grãdiniþa cu Program Normal nr. 2 Slobozia)
6. Parteneriat cu Asociaþia Ovidiu Rom/iniþiativa naþionalã „Fiecare copil în ºcoalã”, cu participarea a 
23 de cadre didactice. S-au organizat: atelier de împletit spice de grâu, demonstraþii de copt pâine la 
þest, vizionare filme documentare ºi vizitã în muzeu. (15.06.2010, )
7. Atelier de creaþie, organizat în colaborare cu Asociaþia Naþionalã a Surzilor din România, Filiala 
Ialomiþa, cu ocazia Zilei Internaþionale a Surditãþii. La atelier (confecþionat semne de carte din fire 
textile) au participat 20 de persoane cu handicap, membre ale asociaþiei. (01.09. 2010, )
8.„Sânt'Andrei Cap de Iarnã”, parteneriat cu Grãdiniþa cu Program Normal nr. 2 Slobozia ºi 
Grãdiniþa nr. 6  Slobozia. Expozeu despre semnificaþia sãrbãtorii, atelier de învãtare ºi practicare a 
unor obiceiuri tradiþionale specifice acestei zile; spectacol artistic susþinut de copii. (29-30.11.2010, 

)

MNA

MNA

MNA

MNA

MNA

MNA

MNA

MNA
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*
9. Un parteneriat special, pe termen lung, s-a constituit cu Facultatea de Arhitecturã, 
Universitatea „Spiru Haret” Bucureºti, clasa conf. univ.dr. Doina Teodorescu. În practica de varã, 
prin voluntariat, studenþii au realizat documentaþia asupra incintei Conacului Frãþileºti (com. 
Sudiþi, jud. Ialomiþa), sediul exploataþiei agricole Aurelian Panã în perioada interbelicã (fost ministru 
al agriculturii în anii 1942-1943), pentru viitoare proiecte de reabilitare a sitului (un eventual proiect 
de accesare de Fonduri Structurale). Documentaþia a fost prezentatã în cadrul a douã expoziþii: 
„Premise ale unei dezvoltãri durabile” (Bucureºti, la evenimentul Street Delivery, str. Arthur 
Verona, 11-13.06.2010) ºi „Conacul Frãþileºti – istorie ºi perspective” (27.07. 2010, la Frãþileºti, 
în ziua Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, patronul Mãnãstirii Frãþileºti). 

*
10. Parteneriat cu ªcoala Generalã Poiana, jud. Ialomiþa. MNA a avut o contribuþie esenþialã la 
înfiinþarea Muzeului Sãtesc POIANA. La iniþiativa  profesorului Gruia Viºoiu, copiii au adunat o 
serie de obiecte vechi, din sat, iar MNA s-a ocupat de amenajarea propriu-zisã a muzeului: a fãcut 
selecþia obiectelor cu valoare muzealã, curãþirea lor mecanicã ºi tratamente chimice de conservare (în 
laboratorul restaurare-conservare, la sediul MNA), tematica expoziþiei ºi etalarea exponatelor. Au 
lucrat: Rãzvan Ciucã, Viorica Croitoru-Capbun (selectarea obiectelor, tematica expoziþiei), ªtefan 
Buturugã, Veronica Moroianu (etalare exponate), echipa de restauratori (curãþare ºi tratare obiecte). 
(luna mai, 2010)



„Sã fim uniþi“ 
Parteneriat cu Gradiniþa cu Program Normal nr. 2, Slobozia,

sediul MNA, 22 ianuarie 2010

„Casa Pâinii. Mãcinicii - tradiþii populare româneºti” , 
Parteneriat cu  Grãdiniþa cu Program Normal nr. 2, Slobozia, 

sediul MNA, 9 martie 2010

„Oul de Paºti”  expoziþie-atelier de încondeiat ouã
sediul MNA, 15 martie- 01 aprilie  2010

„Oul de Paºti”  expoziþie-atelier de încondeiat ouã
sediul MNA, 15 martie- 01 aprilie  2010

Atelier de împletit spice de grâu
Parteneriat cu Asociaþia Ovidiu Rom, iniþiativa naþionalã 

„Fiecare copil în ºcoalã“  sediul MNA, 15  iunie 2010

„Ion Creangã ºi poveºtile lui“  
Parteneriat cu Gradiniþa cu Program Normal nr. 2, Slobozia,

17 martie  2010 

„Conacul Frãþileºti - istorie ºi perspective” 
Parteneriat cu Facultatea de Arhitecturã Bucureºti,  Frãþileºti, 

27 iulie 2010

„Sânt’Andrei, Cap de iarnã” - obiceiuri specifice, 
sediul MNA, 29-30 noiembrie 2010
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PARTICIPAREA   MNA   LA   MANIFESTÃRI   ORGANIZATE   
ÎN  JUDEÞ   ªI   ÎN  ÞARÃ 

Manifestãri la care   a fost implicat

1. Târgul FEMINA STAR – Salonul Mireselor 2010, ediþia a XI-a, organizat de Camera de Comerþ, Industrie ºi 
Agriculturã Ialomiþa ºi Asociaþia Femeilor Manager din România, filiala Ialomiþa. M.N.A. a participat cu expoziþia 
cu vânzare „Pentru voi doamnelor ºi domniºoarelor” (obiecte de artizanat ºi artã popularã, suveniruri personalizate, 
publicaþii editate de  etc.). (25-28.02.2010, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia). Participanþi: 
muzeografi, referenþi, restauratori.
2. Târgul Apicol ediþia I-a, în cadrul cãruia . a organizat Albinãritul -Tradiþii româneºti, în colaborare cu 
artistul plastic Miruna Budiºteanu. Manifestare complexã: expoziþie, proiecþii de filme documentare, stand cu 
obiecte de artizanat ºi artã popularã, suveniruri personalizate, publicaþii editate de . Tot în cadrul acestei 
manifestãri s-a desfãºurat ºi concursul „Vreau sã fiu apicultor” cu echipaje de elevi de la ºcolile nr. 2 ºi nr. 3 din 
Slobozia, cls. V-VIII (19-21.02.2010, Centrul Cultural „Ionel Perlea” Slobozia). Participanþi: muzeografi, referenþi, 
restauratori.
3. A IV-a Adunare Generalã a Reþelei Naþionale a Muzeelor din România (RNMR) (05-09.03.2010, Daneº-
Dumbrãveni, jud. Mureº). Participanþi: Rãzvan Ciucã, Viorica Croitoru-Capbun, ªtefan Buturugã.
4. Târgul Naþional al Produselor Ecologice, Tradiþionale ºi Naturale, produse în ferme ºi gospodãriile þãrãneºti 
2010, ediþia I-a. M.N.A. a participat cu „Povestea Þestului” – expoziþie ºi demonstraþii practice de copt pâine la þest 
ºi stand cu obiecte de artizanat ºi artã popularã, suveniruri personalizate (03-06.06.2010, Bucureºti). Participanþi: 
Adrian Stroe, Elena Slujitoru, Marcel Micu, Ricã  Meiroºu, George Raicu.
Cheltuielile au fost asigurate, în proporþie de 70%, de organizatori.
5. „Festivalul MOARA VLÃSIEI – LA CANTON” 2010, ediþia a II-a, organizat de Primãria ºi Consiliul Local 
Moara Vlãsiei în colaborare cu  Muzeul a participat cu: „Drumul cãtre pâine” – Arie de treierat cu maºini 
agricole de epocã - retro-show (batozã  MAV, locomobil HSCS, 4 tractoare: Lanz Bulldog, IH – McCormick, 
HSCS, IH-NEUSS AM RHEIN, batozã manualã, vânturãtoare, dobiroº, tãvãlug de treierat, îmblãcie, car pentru boi); 
„Povestea þestului” – expoziþie ºi demonstraþii practice de copt pâinea la þest; „Instalaþie despre nãravuri ºi 
moravuri” – o alegorie la mitul lui Vlad Þepeº care începe în Codrii Vlãsiei; „Lelia Urdãrianu – agriculturã la 
Ferma Model Perieþi. Ialomiþa - 1940” – expoziþie de picturã; stand cu obiecte de artizanat ºi artã popularã, 
suveniruri personalizate. La iniþiativa dlui  Rãzvan Ciucã, programul festivalului a cuprins ºi Parada Automobilelor 
de Epocã, susþinutã de membri ai Companiei Automobilia, reconstituiri istorice realizate de Asociaþia „Tradiþia 
militarã”, precum ºi Târgul meºterilor populari. 

Cu aceastã ocazie, s-au purtat discuþii despre proiectul „Muzeului Morilor” la Moara Vlãsiei, iar grupa de 
studenþi de la Facultatea de Arhitecturã, Universitatea „Spiru Haret” Bucureºti , conf. univ.dr. Doina Teodorescu,  au 
avut un prim contact cu zona ºi autoritãþile locale în vederea colaborãrii, prin voluntariat, la întocmirea documentaþiei 
pentru constituirea viitorului muzeu, precum ºi relevee asupra arhitecturii vechi þãrãneºti din zonã (urmând a fi 
valorificate în expoziþii ºi publicaþii). (11-14.06.2010, Moara Vlãsiei, jud. Ilfov)
 Participanþi: Rãzvan Ciucã, Adrian Stroe, Viorica Croitoru-Capbun, Gheorghe Pârvu, ªtefan Buturugã, Emil Molea, 
Ricã Meiroºu, Marcel Micu, George Raicu, Elena Slujitoru, ªtefan Olteanu.
Cheltuielile au fost asigurate, în proporþie de 90%, de organizatori.

MNA
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6. Conferinþa „Agricultura României încotro?” cu participarea unor specialiºti în domeniul agriculturii, din 
judeþul Ialomiþa ºi din þarã. MNA a organizat o expoziþie de afiºe ºi stand cu vânzare de suveniruri personalizate 
ºi publicaþii MNA. A distribuit materiale promoþionale cu muzeul. (18.07.2010, Centrul Cultural UNESCO 
„Ionel Perlea” Slobozia). Participanþi: muzeografi, referenþi, supraveghetori.
7. „Sãrbãtoarea Recoltei ºi a Vinului Dobrogean 2010” organizatã de Consiliul Judeþean Constanþa, Primãria 
Constanþa ºi Fundaþia Culturalã „Fantasio” Constanþa. MNA a participat cu urmãtoarele: „Povestea Þestului” – 
expoziþie ºi demonstraþii practice de copt pâine la þest; „Cununi de seceriº”– expoziþie de împletituri rituale din 
spice de grâu; stand cu vânzare obiecte de artizanat, artã popularã, suveniruri personalizate, publicaþii MNA 
(30.09-05.10.2010, Pavilionul Expoziþional Mamaia, jud. Constanþa). Participanþi: Adrian Stroe, Elena 
Slujitoru, Ricã Meiroºu, Marcel Micu, George Raicu.
Cheltuielile au fost, în proporþie de 90%, asigurate de organizatori 
8. Târgul Internaþional „INDAGRA FARM – 2010”, ediþia a XV-a, organizat de Ministerul Agriculturii ºi 
Dezvoltãrii Rurale. MNA a participat cu: „Drumul cãtre pâine – arie de treierat cu maºini agricole de 
epocã”, expoziþie ºi demonstraþii practice cu maºini agricole de epocã din patrimoniul MNA (locomobil 
Hofherr- Schrantz – 1904, batozã M.A.V. – 1920, vânturãtoare BECKER'S – 1936, motor staþionar DEUTZ de 6 
CP, batozã manualã AND RIEGER – 1930, car pentru boi – 1950 etc); „Povestea Þestului” – expoziþie ºi 
demonstraþii practice de copt pâine la þest; „Cununi de seceriº”– expoziþie de împletituri rituale din spice de 
grâu specifice diverselor regiuni ale þãrii ºi demonstraþii practice de împletit spice de grâu; stand cu vânzare 
obiecte de artizanat, artã popularã, suveniruri personalizate, publicaþii MNA (09-14.11.2010, ROMEXPO 
Bucureºti). Participanþi: Stroe Adrian, Fãnica Gherghe, Elena Slujitoru, ªtefan Buturugã, Valentin Lupu, Emil 
Molea, Ricã Meiroºu, Marcel Micu, George Raicu, Dan Emilianof.
Toate cheltuielile au fost asigurate de organizatori.
9. Salonul Anual de Carte, ediþia a XIX-a, organizat de Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa. 
MNA a prezentat apariþiile editoriale ale muzeului în cadrul manifestãrii „Monografii din Ialomiþa”(27.11.2010, 
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia). Participanþi: Rãzvan Ciucã.

10. „VOCEA POPULARÃ”. În cadrul colaborãrii cu Societatea Românã de Televiziune, MNA a asigurat, 
contra cost,  timp de douã luni de zile (22.10-30.12.2010),  scenografia pentru o emisiune de mare audienþã -  -  
„VOCEA POPULARÃ” -  folosind o serie de obiecte din patrimoniul sãu (tractor Fordson, grapã de 
lemn, maºinã de bãtut porumb, plug de lemn, basculã decimalã). 

Manifestãri organizate de alte instituþii la care MNA a participat
1. Vernisajul expoziþiei „Picturã, graficã, sculpturã, artã religioasã. Colecþia Tuzlaru”, organizatã de 
Muzeul Judeþean Ialomiþa ºi Consiliul Judeþean Ialomiþa (05.03.2010, Muzeul Judeþean Ialomiþa). Participanþi: 
Angelica Buzoianu, Fãnica Gherghe, Andreea Panait.
2. Vernisajul expoziþiei fotografice „Peisaje îndepãrtate. Orizonturi ascunse – Linda Lasky” organizatã de 
Muzeul Dunãrii de Jos Cãlãraºi, Ambasada Mexicului, Consiliul Judeþean Cãlãraºi (28.09.2010, Cãlãraºi). 
Participant: Rãzvan Ciucã.
3. Festivitãþile prilejuite de Sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României (30.XII.2010, Centrul cultural „Ionel 
Perlea”, Slobozia). Participanþi: Rãzvan Ciucã, Spãtãrelu Desdemona.

TVR 3, 



Expoziþia „Pentru voi, doamnelor ºi domniºoarelor!”, Târgul 
FEMINA STAR 2009, ediþia a XI-a, Centrul Cultural UNESCO 

„Ionel Perlea”, Slobozia, Ialomiþa, 25 - 28 feb. 2010 

Expoziþia „Albinãritul-Tradiþii româneºti“
Târgul Apicol, ediþia I-a Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, 

Slobozia, Ialomiþa, 19-21 feb. 2010

Expoziþia „Povestea þestului“, 
Târgul Naþional al Produselor Ecologice, Tradiþionale ºi Naturale, 

produse de ferme ºi gospodãriile þãrãneºti, Bucureºti, 
03–06 iunie 2010

Expoziþia „Drumul cãtre pâine
-Arie de treierat cu maºini agricole de epocã-retroshow” 

„Festivalul Moara Vlãsiei-La Canton”,  ediþia a II-a
Moara Vlãsiei, jud. Ilfov, 11-14 iun. 2010

„Sãrbãtoarea Recoltei ºi a Vinului Dobrogean 2010"   
Mamaia, jud. Constanþa, 30 sept. – 05 oct. 2010

„Sãrbãtoarea Recoltei ºi a Vinului Dobrogean 2010"   
Mamaia, jud. Constanþa, 30 sept. – 05 oct. 2010

 "Drumul cãtre pâine 
- Arie de treierat cu maºini agricole de epocã"  
Târgului Internaþional INDAGRA FARM-2010,

Bucureºti, 09-14 nov. 2010

 "Drumul cãtre pâine 
- Arie de treierat cu maºini agricole de epocã"  
Târgului Internaþional INDAGRA FARM-2010,

Bucureºti, 09-14 nov. 2010
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ACTIVITATE  EDITORIALÃ 

ACTIVITATEA  EDITORIALÃ

1. Materiale promoþionale pentru diverse manifestãri culturale

Pliante-catalog de expoziþii, flyere, invitaþii:
- pliante: 5 tipuri, pentru 5 manifestãri (total 1700 buc.);
- flyere: 300 buc.;
- invitaþii: 5 tipuri, pentru 5 manifestãri (total 950 buc.).
Flyere Muzeul Naþional al Agriculturii (lb. rom., fr., engl.) – 21/10 cm, tipar faþã-verso, hârtie dublu cretat 
lucios, 135 g/mp, tiraj 1200 exemplare.

Afiºe:
- Albinãritul-Tradiþii româneºti- 45/32, carton media print 130g/mp, policromie, tiraj 165 exemplare.
- Caloienii - Ritual agrar pentru rodire ºi vreme de secetã - format A2, carton media  print 130g/mp, 

policromie, tiraj 100 exemplare.
- Festivalul Moara Vlãsiei – La Canton 2010, ediþia a II-a – format A2, carton media  print 130g/mp, 

policromie, tiraj 100 exemplare.
- Mexic. Tradiþii ºi obiceiuri populare -  format A2, carton media print 130g/mp, policromie, tiraj 100 

exemplare.
- Sãrbãtoarea Paºtelui la români. Învierea. Pâinea noastrã cea de toate zilele – 32/45 cm, hârtie color, 

mat, 120 g/mp, tiraj 100 exemplare.

Poster “20 de ani de la înfiinþarea MNA 1990-2010” – format A2, carton media print 130g/mp,  policromie, tiraj 
100 exemplare.

Broºuri:
- Sãrbãtoarea Paºtelui la români. Învierea. Pâinea noastrã cea de toate zilele- 14,8/10,5 cm, hârtie color, mat, 
120 g/mp, capsare, tiraj 350 exemplare.

Roll-up/Print PVC:
- Albinãritul-Tradiþii româneºti – 200/258 cm, 7 buc.
- Sãrbãtoarea Paºtelui la români. Învierea. Pâinea noastrã cea de toate zilele – 200/258 cm, 4 buc.

Postere (exterior)
- Mexic. Tradiþii ºi obiceiuri populare – 200/258 cm, suport ramã metalicã, 1 buc.
- 20 de ani de la înfiinþarea MNA  1990-2010 – 200/258 cm, suport ramã metalicã, 1 buc.

2. Publicaþie
Rãzvan Ciucã, Viaþa agrarã a Sloboziei. De la Leon Tomºa la Nicolae Ceauºescu, Colecþia Bibliotheca Romaniae 
Historiae Agriculturae, Seria Din Istoria Exploataþiilor Agricole din România, ediþie îngrijitã de Rãzvan Ciucã, 
Viorica Croitoru-Capbun, Elena Slujitoru.
Macheta graficã, tehnoredactare: artist plastic Sebastian Opriþa.                                                                           
Ediþie de lux, tipãritã la Edimpress Camro S.A., Bucureºti, 2010, hârtie cretatã matã 150 gr/mp, format  21x27,8 cm, 
148 ilustraþii. Iconografia, rezumatele ºi cuprinsul în englezã ºi francezã. Tiraj 300 exemplare.
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Cãrþi poºtale
-  Slobozia Veche I ºi Slobozia Veche II - 2 mape cu cãrþi poºtale (prima 6 ilustrate, a doua 10 ilustrate),  reproduceri de 
cãrþi poºtale, imagini inedite, care reînvie farmecul de altãdatã al oraºului Slobozia.  Selecþia imaginilor dl. Rãzvan 
Ciucã. Ediþia îngrijitã  de Viorica Croitoru-Capbun. Textele de prezentare în  românã ºi englezã/  traducerea prof. Elena 
Martin.  Tipãrite la Tipografia SA.  Tiraj: 100 exemplare fiecare, înseriate de la 1 la 100.
Date tehnice: format A6, tipar policromie faþã/verso.
- 6 carþi poºtale individuale.

4. Calendar 2011/ “Calendarul divei cu neamuri la þarã”.  Calendar de birou, 15 file, format 21,5 x 16 cm , suport 
piramidã, hârtie dublu cretat matã, cu arc. Este ilustrat cu reproduceri identice (mãrime, cromaticã, înscrisuri) dupã cãrþi 
poºtale datate încã din La Belle Epoque. Ideea acestui calendar retro, de colecþie, i-a aparþinut în exclusivitate 
directorului MNA, Rãzvan Ciucã, dtp Viorela Mihãescu. Ediþie (tiraj 200 exemplare) îngrijitã de Viorica Croitoru-
Capbun. Tipãrit la Edimpress Camro S.A. Bucureºti.



PARCUL  MNA 

Parcul MNA  este o unitate creatã de muzeu, la iniþiativa d-lui director Rãzvan Ciucã. Teoretic, 
parcul aparþine în proporþie de 2/3 Consiliului Local ºi 1/3 MNA, dar practic, de amenajarea ºi întreþinerea 
parcului se ocupã angajaþii muzeului. În parc sunt amplasate obiecte muzeale care se preteazã la o astfel de 
expunere (colaci de fântânã - dataþi 1853 ºi 1937,  hambar - datat 1869, cuptoare de pâine, etc). Parcul se 
întinde pe o suprafaþã de 17 000 mp. Concepþia esteticã a adoptat stilul arhitectural mixt: stilul clasic ºi cel 
peisagistic, utilizându-se atât forme geometrice, cât ºi grupãri de arbori ºi arbuºti cu dezvoltare liberã. 
Amenajarea lui a început în anul 2000, atunci când a fost adusã biserica de lemn, continuând ºi astãzi prin 
îmbogãþirea cu diverse specii dendrologice. Aleile dalate cu piatrã de râu, sporesc rusticitatea locului. 
Parcul reprezintã un liant între muzeu ºi bisericã. Ansamblul format din cele trei elemente - bisericã, parc ºi 
muzeu - formeazã o ecuaþie spiritualã, tradusã prin Dumnezeu, Naturã ºi Om. Altfel spus, parcul este 
interfaþa între vizitator ºi muzeu, loc de loisir, meditaþie ºi contemplare. Aici au loc ºi o serie de manifestãri 
culturale (expoziþii, spectacole, ritualuri agrare etc). Parcul cuprinde peste 50 de specii dendrologice, cu 
rol estetic ºi terapeutic, completând fericit un complex cultural cãutat de turiºtii români ºi strãini.

În primãvara anului 2010, s-au continuat lucrãrile de amenajare ºi întreþinere a parcului MNA. S-a 
continuat îmbunãtãþirea fondului dendrologic ºi corecþiile de creºtere la speciile deja existente în 
amenajare.

Lucrãri efectuate:
- plantare flori ºi arbuºti,
- tãieri la pomii fructiferi ºi viþa de vie, tunsul mecanic al ierbii,
- refacerea formelor geometrice la arbuºtii decorativi,
- tratamente fitosanitare de combatere a bolilor ºi dãunãtorilor la pomi ºi viþa de vie în funcþie de sezon ºi 
apariþia unor situaþii speciale,
- protejare pomi fructiferi ºi arbuºti pentru iarnã
       La lucrãrile de întreþinere ºi amenajare a parcului au participat: sing. Fideliu Rubinescu, personal trimis 
conform Legii 416/1992 ºi personal de la D.A.D.P., prin colaborarea cu Consiliul Local Slobozia.

Cheltuieli:
- tratamente fitosanitare (290,35 lei),
-  cheltuieli întreþinere parc (221,14 lei)

Sponsorizãri:
D.A.D.P.- flori ºi pãmânt (70,00 lei)

Total cheltuieli: 581,49 lei din care: -cheltuieli -511.49 lei
                       -sponsorizãri      - 70.00 lei

MNA
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PROGRAMUL  „DIALOG  INTERNAÞIONAL“

PARTICIPAREA  MNA  LA  MANIFESTÃRI  ORGANIZATE  ÎN  STRÃINÃTATE

1. BRUXELLES, Parlamentul European, 21-24 martie. Programul evenimentelor:

a.) Vizitã la Parlamentul European. Expunere: Structura ºi rolul Parlamentul European (dna Mariana Cosac, 
Administrator Unitatea Vizite ºi Seminarii, Direcþia Generalã de Comunicare).

b.) Participare la organizarea evenimentului „ÎNVIEREA - Pâinea noastrã cea de toate zilele”, proiect 
conceput de Rãzvan Ciucã, directorul MNA. Evenimentul a fost patronat de doamna Rodi Kratza-
Tsagaropoulou (vicepreºedintele Parlamentului European), având drept asociaþi din partea românã, grupul 
social-democrat de europarlamentari (Viorica Dãnilã, Rovana Plumb, Ioan Mircea Pascu, Ioan Enciu, Cãtãlin 
Ivan), pe George Becali (deputat non-înscris) ºi Maria Petre (former MPE-RO). Programul manifestãrii a 
cuprins: expoziþia „ÎNVIEREA - Pâinea noastrã cea de toate zilele”, memoria peliculei „Din Grãdina 
Maicii Domnului” (proiecþii de filme despre pregãtirea Sãrbãtorilor Pascale ºi programele MNA specifice 
acestor sãrbãtori), atelier de decorat ouã (Ioan Zinici - Bucovina, Viorica Croitoru-Capbun - Muntenia), 
Masa Simbolurilor de Paºti (expoziþie de  preparate culinare tradiþionale), Cântãri cu Nicolae Pitiº din 
Lãpuºul Românesc, „Învierea” - cântãri dãruite de grupul psaltic „Stavropoleos”, Bucureºti. Echipajul: 
16 persoane. Din partea MNA, au participat: Viorica Croitoru-Capbun, muzeograf, ºef secþie Colecþii-
Documentare (organizarea expoziþiilor, transmiterea mesajului MNA la deschiderea oficialã, demonstraþii 
practice de decorare, distribuire pliantul sãrbãtorii ºi materiale promoþionale MNA, explicaþii privind 
exponatele ºi tradiþiile pascale la români, pentru vizitatori ºi fotoreporterul Mediafax) ºi ªtefan Buturugã, 
restaurator (participare la organizarea evenimentului, distribuire materiale promoþionale º.a.). Au participat, 
ca invitaþi, europarlamentari români ºi din diverse þãri, români din diaspora º.a. Oaspeþii au primit, din partea 
organizatorilor, suveniruri cu simboluri pascale proiectate de dl Rãzvan Ciucã ºi realizate prin intermediul 
MNA.

c.)Vizitã ghidatã a oraºului Bruxelles cu autocarul.
Notã:  Toate cheltuielile au fost suportate de organizatori ( 17 720 lei). 
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2. La SHANGHAI, China, s-a organizat, în perioada 1 mai-31 octombrie, expoziþia „Un oraº mai 
bun, o viaþã mai bunã”, cea mai mare expoziþie organizatã vreodatã, cu participarea a peste 200 de þãri 
ºi organizaþii internaþionale. În cadrul acesteia, sub egida ICOM, în jurul temei „Muzeul, inima 
oraºului”, s-au organizat expoziþii temporare ºi evenimente pe durata celor ºase luni, destinate sã 
evidenþieze diversitatea muzeelor din întreaga lume. MNA a valorificat aceastã oportunitate unicã, 
fãcându-ºi cunoscutã activitatea (prin mijloace specifice / fotografii ºi filme documentare) împreunã 
cu mari muzee din Europa (luna mai). 
Evenimentul este mediatizat pe site-ul:  

3. AIMA (ICOM/UNESCO)
a.) SHANGHAI, China, 7-12 noiembrie - Dl Rãzvan Ciucã, în calitate de Preºedinte al Asociaþiei 
Internaþionale a Muzeelor de Agriculturã (AIMA), a participat la „A 22-a Conferinþã Generalã 
ICOM” cu tema „Muzeul pentru o armonie socialã”, unul dintre cele mai importante forumuri din 
lume pentru muzee ºi profesioniºtii din muzee, cel mai mare eveniment internaþional din domeniul 
muzeal  ºi la cea de „A 25-a Adunare Generalã ICOM”.
b.) Demersuri pentru CONGRESUL INTERNAÞIONAL AL MUZEELOR DE 
AGRICULTURÃ (CIMA XVI) cu tema  „PÂINEA ªI VINUL - Corespondenþe istorice, 
etnologice, tehnologice ºi teologice”. În luna septembrie 2011 va avea loc cel de Al XVI-lea Congres 
Internaþional al Muzeelor de Agriculturã (CIMA XVI) în organizarea MNA, sub coordonarea d-lui 
Rãzvan Ciucã, preºedinte AIMA. În demersurile organizãrii acestui eveniment, s-a redactat ºi expediat 
o corespondenþã (circulara nr.8) cãtre Prezidiul AIMA ºi prima variantã de INVITAÞIE (cuprinzând  
PROGRAMUL-SCHEMÃ CIMA XVI, lista minimalã a obiectivelor de vizitat, formular de înscriere 
º.a.) adresatã diverselor instituþii ºi personalitãþi din þarã ºi strãinãtate, în scopul efectuãrii unui sondaj 
asupra celor interesaþi sã participe la evenimentul din România. 

http://archives.icom.museum/doc/expo2010/europe.html.
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„A 22-a Conferinþã Generalã ICOM“ ºi „A 25-a Adunare Generalã ICOM“
07-12 nov. 2010, Shanghai, China

„ÎNVIEREA-Pâinea noastrã cea de toate zilele”   
Bruxelles, Parlamentul European, 21-24  martie 2010

Expoziþia „Un oraº mai bun
Shanghai, China, mai  2010 (fotografii-MNA participante)

, o viaþã mai bunã“, tema: „Muzeul, inima oraºului“ 
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VIZITATORI



În cursul anului 2010, Muzeul Naþional al Agriculturii a înregistrat un numãr total 
de 30196 vizitatori, din care:
-   4337 la sediul MNA (1387 vizitatori în grupuri organizate), 
- 18200 vizitatori la manifestãrile organizate în afara instituþiei.

-   7659  vizitatori unici pe site-ul muzeului. 

  Personalitãþi care au vizitat MNA sau manifestãri organizate de MNA
?Reprezentanþi ai Cultelor;
?Oameni politici (parlamentari, europarlamentari); 
?Personalitãþi ale administraþiei publice locale;
?Reprezentanþi mass-media localã ºi centralã;
?Specialiºti  în domeniul agriculturii;
?Specialiºti în domeniul muzeografiei; 
?Diplomaþi; 
?Artiºti plastici;
?Arhitecþi º.a.

 VIZITATORI
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MNA  PREZENTAT ÎN MASS-MEDIA
(pct.a5, a.4/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)



Activitatea Muzeului Naþional al Agriculturii a fost reflectatã în cursul anului 2010 în:

Presa localã: Ialomiþa (23), Adevãrul de Searã (19),  ªtirea (7), Helis (3), Semnal de Ialomiþa ºi Cãlãraºi (2), Curierul 

Ialomiþean (2), Independent (2), Jurnalul Vlãsiei (1), Bãrãganul Ortodox (1),  Jandarmeria Ialomiþeanã (1), Tribuna 

Ialomiþei (1).

Presa centralã: Adevãrul (3), Lumea Satului (2), Timpul (2), A2 – Supliment „Adevãrul”(1), Timpul Liber (1), 

România Liberã (1), Aldine – Supliment „România Liberã” (1). 
P r e s a  o n l i n e :  h t t p : / / r o . w i k i p e d i a . o rg / w i k i / M u z e u l _ N a % C 8 % 9 B i o n a l _ a l _ A g r i c u l t u r i i ,  
http://www.scritube.com/arta-cultura/PATRIMONIU-MUZEUL-NATIONAL-AL-45111494.php, 
h t t p : / / a u t o m o b i l i a - r o m a n i a . b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 0 / 0 4 / m u z e u l - n a t i o n a l - a l - a g r i c u l t u r i i . h t m l ,  
http://www.modernism.ro/2010/08/11/muzeului-national-al-agriculturii-din-slobozia/
http://www.historia.ro/exclusiv_web/stiati/articol/muzeul-national-al-agriculturii-sarbatorit-doua-decenii-
existenta, http://www.turismdevis.ro/articole-turism/slobozia-muzeul-national-al-agriculturii.html, 
http://www.hoinari.ro/muzeul-national-al-agriculturii-slobozia-muntenia-15154120060328.php, 
h t t p : / / w w w. z i a r e . c o m / s l o b o z i a / a r t i c o l e / s a r b a t o a r e + m u z e u l + n a t i o n a l + a l + a g r i c u l t u r i i ,  
http://www.recolta.eu/ialomita-muzeul-national-al-agriculturii-din-slobozia-a-implinit-20-de-ani-de-la-infiintare/, 
http://amfostacolo.ro/romania-pareri,15/slobozia,95,2614/o-zi-in-slobozia,6062/impresii-sejur-si-fotografii-
vacanta__16697.htm, http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/muzeul-national-al-agriculturii-la-targul-international-de-
agricultura-indagra-farm-2010-167720.html, http://www.youmago.ro/object/view/muzeul-national-al-
agriculturii/58043, http://www.ziuaonline.ro/societate/26-societate/8357-traditii-si-obiceiuri-de-crciun-la-muzeul-
national-al-agriculturii.html, http://www.roportal.ro/stiri/la-muzeul-national-al-agriculturiiultimul-eveniment-in-
2010--3202512.htm, http://www.niuzer.ro/Actualitate-Interna/Expozitie-inedita-la-Muzeul-National-al-
Agriculturii-din-Slobozia-1761502.html, http://www.ziare.com/slobozia/cultura/muzeul-national-al-agriculturii-a-
sarbatorit-20-de-ani-de-la-infiintare-1761980, http://www.judetulialomita.ro/?tag=muzeul-national-al-agriculturii, 
h t t p : / / w w w . e c o m a g a z i n . r o / p a i n e a - a l b a - c e a - d e - t o a t e - z i l e l e / ,  
h t t p : / / r o . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / B i s e r i c a _ d e _ l e m n _ d i n _ P o i a n a , _ I a l o m i % C 8 % 9 B a ,  
http://www.ialomita.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=201, http://www.crestinortodox.ro/manastiri/Ialomita/, 
h t t p : / / r e v i s t a c u l t u r a . r o / n o u / 2 0 1 0 / 0 7 / c a t e - c e v a - d e s p r e - m a n a g e r i - s i - v i z i o n a r i / ,  
h t t p : / / s t u p a r i t u l . 3 x f o r u m . r o / p o s t / 5 7 0 2 / 1 / A l t e _ t a r g u r i _ a p i c o l e _ / ,  
http://www.bji.ro/salon_carte/galerie_salon_2010.html,  , ediþiile online ale ziarelor: „Timpul”, „România Liberã”, 
„Adevãrul”, „Adevãrul de Searã”, „ªtirea”, „Ialomiþa”.

Televiziune: Antena 1 Slobozia (29), TVR 1 (6), TV Ialomiþa (5), TVR 3 (3), Pro TV (3), Realitatea TV  (3), Antena 3 
(3), TVRM (2), Prima TV (1), Agricol Life News (1), Kanal D (1), TV Ilfov  (1), TV Neptun (1), Agro Channel (1).

Radio: Radio Campus (10), Radio România Actualitãþi (18), Antena Satelor (70). 

*
Notã: Emisiunile radio, pe diverse teme (tradiþii populare, alimentaþie þãrãneascã tradiþionalã, obiecte din patrimoniul 
MNA º.a.)  au fost difuzate pe posturi de mare audienþã.
Ex.: Antena satelor, emisiunile „Bunã dimineaþa, gospodari !“ ºi „Viaþa la þarã“; Programul 1/Radio România 
Actualitãþi, emisiunea „Duminica acasã“. 36



ARTICOLE DE PRESÃ 2010
(scrise de angajaþi ai MNA)

1. Împletiþi în aceeaºi pâine (Viorica Croitoru-Capbun), articol publicat în Ialomiþa, nr. 511, 26.01.2010.
2. Muzeul Naþional al Agriculturii solicitã o micã donaþie (Rãzvan Ciucã), articol publicat în Lumea 

Satului, revistã pentru agriculturã, alimentaþie, dezvoltare ruralã ºi de informaþie social-culturalã, nr. 5, 
01-15.03.2010.

3. Expoziþia – atelier „Oul de Paºti” (Elena Slujitoru), articol publicat în Helis, revistã de culturã a 
Asociaþiei Culturale HELIS ºi a Bibliotecii Judeþene „ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa, nr. 3,  martie 2010.

4. „Vom fi iarãºi ce am fost, ºi mai mult decât atât!”(Rãzvan Ciucã), articol publicat în „Jurnalul Vlãsiei”, 
publicaþie regionalã de opinie ºi informaþie, nr. 16, iunie 2010.

5. „În viaþã sã nu faceþi nimic în silã” (interviu cu dl Rãzvan Ciucã), articol publicat în „Helis”, revistã de 
culturã, nr. 12, decembrie 2010.
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PARTENERI
(pct.a.1/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)



?Consiliul Judeþean Ialomiþa
?Primãria Municipiului Slobozia
?Inspectoratul ªcolar Judeþean Ialomiþa
?Centrul pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii 
Tradiþionale Ialomiþa
?Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, Slobozia
?Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu”, Slobozia
?Asociaþia Culturalã HELIS
?Reþeaua Naþionalã a Muzeelor din România
?Muzeul Þãranului Român
?Ambasada Mexicului în România
?Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Ialomiþa
?Asociaþia Femeilor Manager din România, filiala 
Ialomiþa
?Primãria ºi Consiliul Local, Moara Vlãsiei
?Compania Automobilia, Bucureºti
?Asociaþia „Tradiþia militarã”, Bucureºti
?Consiliul Judeþean Constanþa
?Primãria Constanþa 
?Fundaþia Culturalã „Fantasio” Constanþa
?Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
?ROMEXPO Bucureºti
?Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gh. 
Ionescu-Siseºti”, Bucureºti
?Media Link Business, Bucureºti
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?Penitenciarul Slobozia
?Grãdiniþa cu Program Normal nr.2 Slobozia
?Grãdiniþa nr. 6 Slobozia
?Grãdiniþa cu program prelungit „Junior”, Slobozia
?Grãdiniþa cu Program Normal, Amara, jud. 
Ialomiþa
?ªcoala cu clasele I-VIII, Nr. 2 „Sfântul Andrei”, 
Slobozia
?ªcoala Generalã nr. 2 Slobozia
?ªcoala cu clasele I-VIII „Ionel Perlea”, Ograda, 
jud. Ialomiþa
?Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”, Slobozia
?ªcoala de Arte ºi Meserii „George Vâslan”, 
Amara, jud. Ialomiþa
?ªcoala de Arte ºi Meserii „Gheorghe Lazãr”, 
Slobozia
?ªcoala de Arte ºi Meserii „Areta Teodorescu”, 
Griviþa, Ialomiþa
?Grup ªcolar Agricol, com Traian, jud. Ialomiþa
?Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de 
Arhitecturã
?Asociaþia Ovidiu Rom, Bucureºti
?Asociaþia Naþionalã a Surzilor din România, 
Filiala Ialomiþa

PARTENERI  MEDIA

1. HELIS - revistã de culturã. Muzeul Naþional al Agriculturii este partener în realizarea revistei Helis, 
domnul director Rãzvan Ciucã fãcând parte din colegiul redacþional al secþiunii Etnografie-tradiþii populare  
fiind semnatarul unor articole publicate aici.

2. LUMEA SATULUI- revistã pentru agriculturã, alimentaþie, silviculturã, dezvoltare ruralã ºi de informaþie 
social-culturalã. Pe site-ul: http://www.lumeasatului.ro/, Muzeul Naþional al Agriculturii figureazã ca 
partener media, fiind recomandat ca legãturã web, iar în ediþiile tipãrite ale revistei au fost publicate o serie de 
articole  de prezentare  a muzeului ºi a activitãþilor sale culturale (6 apariþii).

ºi 



VENITURI ªI CHELTUIELI 
(pct.d /cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)



 lei
I.VENITURI TOTALE din care:  1.233.286

1. ALOCAÞIE BUGETARÃ               1.146.107
2. SPONSORIZARE                      7.710

- bani         6.250
S.C.  IMPEX AGROREP SRL Þãndãrei                                  1.000
S.C. SOMALEX Slobozia           900 
S.C. LUNCA SRL Slobozia                     2.200
S.C. PET-STAR GROUP SRL Slobozia                                     550  
S.C. OYL COMPANY SRL Slobozia                        300
S.C. SANAVIT PROD COM SRL Slobozia                        600
S.C. NANA SRL Slobozia           100
Manolache Nelu           300
Rãzvan Ciucã                        300                            
- produse                                                                            1.460
Crama Opriºor                1.000
S.C. TRITIPAN SRL Slobozia           100
S.C. BOROMIR SA Slobozia           360

3. VENITURI PROPRII formate din:                   79.469
-taxe intrare        1.165
-comision vânzãri stand                   13.184
-taxe fotografiere             50
-prestãri servicii      65.070 

      a) organizare  eveniment  la  Parlamentul  European,  Bruxelles,
finanþare  George Becali;      50.000
b) participarea, cu expoziþii si demonstraþii practice,
la  INDAGRA FARM 2010 - finanþare de la Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale      13.530
c) valorificare fier-vechi        1.540                      

II. CHELTUIELI TOTALE din care:               1.231.826

1.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:                  706.506
-obligaþii cãtre stat (taxe salariale)                  144.222
-drepturi salariale     562.284

2.CHELTUIELI BUNURI  ªI SERVICII din care:                  496.324
-Încãlzit, iluminat       84.896
-Apã, canal, salubritate                      4.833
-Altele                  406.595

3.CHELTUIELI DE CAPITAL (investiþii) din care:                    28.996
- obiecte muzeale                                                                      6.000
- licenþe soft                                                                              1.500
-pompã incendii        7.496
- uºã industrialã                   14.000

(pct.d.1 /cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)
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(pct.d.1 /cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)



III.ALTE DONAÞII IN PRODUSE ªI SERVICII                20.150

1. PRODUSE ALIMENTARE PENTRU ACÞIUNI CULTURALE 
din care:     2.497
Hotel Ialomiþa, Amara           300
SC Tritipan SRL        100
SC La Costa SRL Slobozia                    340 
Primãria Moara Vlãsiei        250
SC Boromir Prod Slobozia        157
Ambasada Mexicului la Bucureºti        250
SC Rompan SA Bucureºti        110
SC SAM GPL Slobozia        180
SC DYONISOS SA Coteºti        750
Alte persoane fizice          60
2. TRANSPORT, PRESTÃRI SERVICII (mat.publicitare) din care: 1.593
SC Conte Impex SRL Slobozia         450
Muzeul Naþional de Istorie a României         260
Dl. Radu Paros         750
SC Maltex SRL Slobozia           20
SC Tipografia SA Slobozia         113

3. BUNURI ªI SERVICII PENTRU ACTIVITÃÞI 
ADMINISTRATIV GOSPODÃREªTI din care:      4.260
Dl Constantin Vãduva         200
Dl Nicolae Roºca         100
Primãria Moara Vlãsiei         180
SC Vlase Distribution Slobozia         138
SC Concivic SRL Slobozia                  1.300
TMUCB Slobozia                  1.150
Iorga Gheorghe           26
Fercal Valeria           30
Mehedeniuc  Eufrozina           80
Catherine Lauxerois Franþa                     700
UNISEM Perieti         356

4. ALTE SERVICII ASIGURATE ÎN VEDEREA DESFÃªURÃRII 
ACÞIUNILOR CULTURALE                                                    12.550                                                                          
Primãria Moara Vlãsiei pentru ”Festivalul Vlãsiei” (cazare/motel, masã, carburant pentru autoutilitara MNA, 
transport obiecte muzeale Slobozia-Moara Vlãsie tur-retur, încãrcat-descãrcat obiecte muzeale, donat 5 
þesturi)                            10.320
Consiliul Judeþean, Primãria Constanþa ºi  Fundaþia Culturalã Fantasio pentru acþiunea „Ziua Recoltei ºi a 
Vinului Dobrogean” 
(cazare, masã, produse alimentare pentru demonstraþii pâine la þest)    2.230
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DISTINCÞII

1.Diplomã de Excelenþã acordatã dlui Rãzvan Ciucã de Primãria Slobozia, ACA România, Casa 
Mierii Ialomiþa, “pentru susþinerea apiculturii în Bãrãganul Ialomiþean”, cu ocazia participãrii 
M.N.A. la Târgul Apicol ed. I-a. (19-21.02. 2010)

2.Diplomã de Excelenþã acordatã MNA  de Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Ialomiþa 
ºi Asociaþia Femeilor Manager din România, filiala Ialomiþa, „pentru participarea la expoziþia 
Femina Star & Salonul Mireselor, ediþia a XI-a, 2010”. (25-28.02.2010)

3.Diplomã de participare acordatã  de cãtre Media Link Business ºi Academia de ªtiinþe 
Agricole ºi Silvice „Gh. Ionescu-Siseºti”, pentru participarea la debutul Târgului Naþional al 
Produselor Ecologice, Tradiþionale ºi Naturale, produse în ferme ºi gospodãrii þãrãneºti. (4-
6.06.2010)

4.Plachetã aniversarã Muzeul Þãranului Român - 20 de ani, 1990-2010 conferitã   dlui 
Rãzvan Ciucã, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înfiinþarea Muzeului Þãranului Român, 
septembrie 2010.

MNA

Directorul Muzeului Naþional al Agriculturii
Preºedintele Asociaþiei Internaþionale 

a Muzeelor de Agriculturã

Rãzvan CIUCÃ,


